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Ένα βράδυ κάποιος μαθηματικός έχασε το πορτοφόλι του σε ένα σκοτεινό σοκάκι. 

Κάτω από το φώς ενός μοναδικού φανοστάτη το έψαχνε. Ένας περαστικός τον 

ρώτησε: «Που ακριβώς έχασες το πορτοφόλι σου;». Ο μαθηματικός απάντησε : « Να, 

κάπου εκεί, μέσα στο σκοτεινό σοκάκι.». «Και γιατί το ψάχνεις μόνο κάτω από τον 

φανοστάτη;» τον ρώτησε ο περαστικός. « Γιατί μόνο εδώ υπάρχει φώς», απάντησε ο 

μαθηματικός. Η απληστία, η αλαζονεία, η φιλαργυρία, η άγνοια, ο κομφορμισμός, η 

βλακεία και η απάτη δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να εμφανιστούν ως « Σ» 

στα μαθηματικά μοντέλα. Είναι καιρός «να ψάξουμε για το χαμένο πορτοφόλι σε όλο 

το μήκος του δρόμου», ακόμη και αν η απροσδιοριστία είναι μεγαλύτερη. Γιατί το 

πορτοφόλι άρπαξαν τα « χρυσά παιδιά» και έφυγαν. 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΜΕΡ 

Ύδρα, Νοέμβριος (2008) 

Από το βιβλίο: « Ο Πανικός της Απληστίας ». 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η εφοδιαστική αλυσίδα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας διαχρονικά και η επιρροή που αυτή εδέχθη από την 

παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 2008-09. Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό 

και σκοπό έχει την συνοπτική ενημέρωση του αναγνώστη για τα θέματα που θα 

αναλυθούν στο κυρίως μέρος της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ο αναγνώστης 

έχει την δυνατότητα να μάθει κάποια πράγματα που αφορούν τον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως είναι τα γενικά χαρακτηριστικά και η διαφορετική 

διαμόρφωση του κλάδου σε Αμερική, Ευρώπη και Ελλάδα. Το τρίτο κεφάλαιο 

αναλύει την διαχρονική εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας της 

αυτοκινητοβιομηχανίας και παραθέτει μια εκτιμώμενη μορφή της στο μέλλον. Η 

σημασία των πληροφοριακών συστημάτων και ο ιδιαίτερος ρόλος των συστημάτων 

Logistics για την εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αποτελούν τα 

βασικά θέματα ανάλυσης του τέταρτου κεφαλαίου. Σε αυτό το κεφάλαιο 

παρακολουθούμε επίσης τις στρατηγικές και τις πολιτικές που υιοθετούνται μέσα 

στην εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το πέμπτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στην πολιτική τριών μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, όσον αφορά την 

διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα αναλύει τις 

στρατηγικές, τα πληροφοριακά συστήματα και τις τεχνολογίες που υιοθέτησαν η 

General Motors, η Nissan και η Toyota. Το έκτο κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 

καθώς σε αυτό αναφέρονται μεταξύ άλλων, οι τραγικές συνέπειες της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας 

και οι άμεσες αντιδράσεις όχι μόνο των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας του 

κλάδου αλλά και των κυβερνήσεων παγκοσμίως. Επιπροσθέτως, στο τέλος αυτού του 

κεφαλαίου παρατίθενται κάποιες προβλέψεις για την εφοδιαστική αλυσίδα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας για το άμεσο μέλλον. Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος των 

συστημάτων Logistics για την εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην 

χώρα μας, μελετάται εκτενέστερα στο έβδομο κεφάλαιο, μέσα από την ανάλυση της 

Hellenic Logistics AE. Επιπλέον σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται, τα μέτρα της 

εταιρείας για την αντιμετώπιση της κρίσης και τα σχέδια της HL, για την βελτίωση 

της θέσης της μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η 

εργασία αυτή ολοκληρώνεται με το όγδοο κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζονται 
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γενικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα θέματα που αναπτύχθηκαν σε όλα 

τα προηγούμενα κεφάλαια. 
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Πρόλογος 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται, στην λειτουργία και εξέλιξη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας διαχρονικά και στην επιρροή της 

παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 2008-09 πάνω σε αυτή. Στην συγκεκριμένη 

εργασία ο αναγνώστης μαθαίνει επίσης και για τον ιδιαίτερο ρόλο των συστημάτων 

Logistics στην εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όχι μόνο σε 

θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, μέσα από την περιπτωσιολογική μελέτη 

της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας Third Party Logistics στον χώρο του 

αυτοκινήτου, την Hellenic Logistics ΑΕ. 

Οι εκτενείς καθημερινές αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι 

έκτακτες συνεδριάσεις των κυβερνήσεων παγκοσμίως, για θέματα σχετικά με τον 

κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και την πρωτοφανή κρίση, από τις αρχές του 

2008,οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος. Στην συγγραφή της 

παρούσης εργασίας επέδρασαν καταλυτικά και οι πανεπιστημιακές διαλέξεις σε 

μαθήματα όπως η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η Διαχείριση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, στα οποία γινόταν αρκετός λόγος για τον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, τα πληροφοριακά συστήματα και τα συστήματα Logistics σε 

αυτόν. Επιπλέον η εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτέλεσε πεδίο 

μελέτης, διότι σε αυτήν και σε όλους τους υποκλάδους της εργάζονται εκατομμύρια 

άνθρωποι ανά τον κόσμο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη στενότερης 

προσέγγισης του κλάδου. 

Η συγγραφή της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε με στοιχεία, από 

ελληνικά και ξένα βιβλία, περιοδικά, συγγράμματα και sites. Σημαντικές πηγές 

αποτέλεσαν επίσης άρθρα από εφημερίδες της ελληνικής και ξένης επικράτειας και 

διπλωματικές εργασίες φοιτητών, καθηγητών σε θέματα σχετικά με την συγκεκριμένη 

εργασία.. Κατά την διάρκεια προετοιμασίας της εργασίας δεν προέκυψαν σοβαρά 

προβλήματα σχετικά με την εύρεση δεδομένων, ωστόσο η επικαιρότητα του θέματος 

προκάλεσε αρκετές παρεμβάσεις στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία. 

Η κατανόηση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας της 

αυτοκινητοβιομηχανίας και η γνώση των τραγικών συνεπειών για τον κλάδο, λόγο 

της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, μπορούν να βοηθήσουν στην λήψη 

αποτελεσματικότερων μέτρων και πολιτικών, για την καλύτερη προστασία και 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου και του περιβάλλοντος στο 
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μέλλον. Η γνωστή έκφραση : «οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσα από τα λάθη τους», 

αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες που προκύπτουν, μέσα από πολύ δύσκολες 

καταστάσεις, όπως αυτή της κρίσης. Όταν όλοι οι κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας 

του κλάδου, γνωρίσουν και κατανοήσουν τα λάθη και τις ελλείψεις του παρελθόντος, 

τότε μόνο θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές, διαφορετικά θα 

λαμβάνονται πρόσκαιρα και αδύναμα μέτρα και συμπεριφορές. 

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες, προς την 

επιβλέπουσα καθηγήτρια της συγκεκριμένης εργασίας κ. Βλαχοπούλου Μάρω, η 

οποία συνέβαλλε σημαντικά στην διαμόρφωση και συγγραφή της εργασίας. 

Οποιαδήποτε στιγμή παρουσιάστηκαν προβλήματα και ζητήθηκαν διευκρινήσεις, η 

ανταπόκριση της υπήρξε άμεση και αποτελεσματική. Επίσης θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον διευθυντή της Hellenic Logistics ΑΕ, κ. Κατιγούδη Δημήτριο για 

την πολύτιμη βοήθεια και ενημέρωση που μου παρείχε προφορικά και γραπτά, επί 

πέντε συνεχής μήνες, όχι μόνο τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά αλλά και κατ’ ιδίαν. 

Επιπροσθέτως ευχαριστώ θερμά,τον κ. Ζώη Γιώργο για την στήριξη και την βοήθεια 

που μου παρείχε καθ’ όλη την διάρκεια προετοιμασίας της διπλωματικής μου 

εργασίας. Τέλος, ευχαριστώ ολόψυχα τους γονείς μου, για όλα όσα έχουν κάνει για 

μένα, μέχρι σήμερα. 
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Κεφάλαιο 1 

 

Εισαγωγή 

Ο κλάδος της Αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ένας από τους σημαντικότερους 

κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, που γνώρισε τεράστια άνθηση κατά την 

διάρκεια του 20ου αιώνα. Η συμβολή του κλάδου στην ζωή των ανθρώπων και στην 

εξέλιξη των κρατών υπήρξε και είναι ακόμη και σήμερα ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς 

η αυτοκινητοβιομηχανία βοήθησε στην ευκολότερη και γρηγορότερη μετακίνηση 

προϊόντων και ανθρώπων, προσφέροντας σύγχρονα, γρήγορα, ασφαλή και μεγάλα 

οχήματα και απασχολώντας εκατομμύρια ανθρώπων στον κλάδο και τους 

υποκλάδους της, παγκοσμίως. Η διαμόρφωση και τα προβλήματα του κλάδου της 

αυτοκινητοβιομηχανίας διαφέρουν από χώρα σε χώρα, γεγονός που γίνεται αντιληπτό 

αν σκεφτούμε, πως στην Ελλάδα δεν κατασκευάζονται οχήματα αλλά 

δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις των υποκλάδων της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αξίζει 

σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως την σημαντικότερη θέση στον κλάδο κατέχουν 

οι χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας, όπου εκεί συναντούμε και την 

μεγαλύτερη ανάπτυξη του κλάδου. 

Σημαντικό πεδίο μελέτης και ανάλυσης στην παρούσα εργασία αποτελεί η 

εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου, χάρη στην οποία ο κλάδος κατάφερε να αναπτυχθεί 

και να ξεχωρίσει. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελεί ένα 

δίκτυο οργανισμών οι οποίοι συνδέονται και επικοινωνούν μεταξύ τους σε διεργασίες 

όπως η παραγωγή, οι προμήθειες, η διανομή κ.α με σκοπό την καλύτερη, την 

γρηγορότερη, την ασφαλέστερη ροή προϊόντων και υπηρεσιών στους τελικούς 

πελάτες. Παραδοσιακά, στην εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου υπήρχαν 

περιορισμένα πληροφοριακά συστήματα, ελλιπής επικοινωνία μεταξύ των 

κατασκευαστών και των υπόλοιπων μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας και το 

φαινόμενο της μαζικής παραγωγής οχημάτων. Η παγκοσμιοποίηση και η ραγδαία 

εξέλιξη της τεχνολογίας προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα 

του κλάδου, διαφοροποιώντας την από την παραδοσιακή της μορφή. Έτσι σταδιακά ο 

ρόλος των προμηθευτών άλλαξε, ο τρόπος συναρμολόγησης, προώθησης και 

μεταφοράς προϊόντων βελτιώθηκε και οι κατασκευαστές προσανατολίστηκαν 
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περισσότερο στην μελέτη και εφαρμογή θεμάτων όπως: η Έρευνα και η Ανάπτυξη 

Προϊόντων, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, η ανάθεση εργασιών σε τρίτους 

για την εξοικονόμηση κόστους και χρόνου. Το επίτευγμα του Internet και η ανάπτυξη 

των πληροφοριακών συστημάτων πάνω στα οποία κυρίως βασίζεται η μελλοντική 

μορφή της εφοδιαστικής αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας, διευκόλυναν όλες τις 

επιχειρηματικές διεργασίες, βελτίωσαν την επικοινωνία μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων μελών της εφοδιαστική αλυσίδας και συνέβαλαν σημαντικά στην 

έρευνα και ανάπτυξη νέων και πιο ασφαλή προϊόντων, κατά την διάρκεια των 

τελευταίων 20 ετών. 

Στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας διαμορφώθηκαν πλήθος στρατηγικών 

και πολιτικών, όχι μόνο σχετικά με την παραγωγή αλλά και με την διανομή και την 

προμήθεια προϊόντων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν σημαντικά ζητήματα μείωσης 

κόστους και χρόνου, που αποτελούσαν και αποτελούν μέχρι σήμερα τους βασικούς 

στόχους των αυτοκινητοβιομηχανιών. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και η 

εφαρμογή κοινών στρατηγικών μπορεί να χαρακτήρισε όλες τις επιχειρήσεις του 

κλάδου, ωστόσο υπήρξαν και κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες που ξεχώρισαν, γιατί 

πρωτοπόρησαν για τις πολιτικές τους και επένδυσαν τεράστια κεφάλαια σε 

ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Παρά ταύτα, η δυναμική πορεία του κλάδου 

συνοδεύτηκε από μια σειρά προβλημάτων, διαφορετικής φύσεως για κάθε κράτος, 

εξαιτίας αλόγιστων πολλές φορές δαπανών, υπερεκτίμησης δυνατοτήτων και 

αδιαφορίας, ως προς τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών. 

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-09 και τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα 

του κλάδου αποδυνάμωσαν σημαντικά την ανάπτυξη και την δυναμική της 

αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και οι καινοτόμες 

στρατηγικές κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν κατέστησαν ικανά να 

εμποδίσουν την επιρροή της παγκόσμιας κρίσης στον κλάδο. Έτσι, τα μεγάλα 

πλήγματα δεν άργησαν να εκδηλωθούν. Η κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων των 

νέων οχημάτων επέφερε πολλαπλές συνέπειες στον κλάδο και τοποθέτησε την 

αυτοκινητοβιομηχανία στο επίκεντρο των εξελίξεων. Έτσι από τα μέσα περίπου του 

2008, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως ασχολούνται 

εκτενώς με τον κλάδο, προσπαθώντας συγχρόνως για την διάσωση του. 

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν την 

βιωσιμότητα τους και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, έλαβαν άμεσα μέτρα 

ενίσχυσης της ζήτησης, επικαλούμενες παράλληλα κρατική βοήθεια. Οι 
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αυτοκινητοβιομήχανοι όχι μόνο δεν προέβλεψαν την δύσκολη κατάσταση, 

λαμβάνοντας υπόψη παρόμοιες κρίσεις του παρελθόντος, αλλά αιφνιδιάστηκαν και 

αντέδρασαν βιαστικά απέναντι στο εργατικό δυναμικό τους, στην παραγωγή, στις 

μονάδες παραγωγής και στις τιμές των προϊόντων τους. Αρκετές 

αυτοκινητοβιομηχανίες αναδιάρθρωσαν την παραγωγή τους, σύμφωνα με νέους 

κανονισμούς και απαιτήσεις, προχώρησαν σε ανταλλαγές μεριδίων και 

επαναδιαπραγματεύσεις συμβολαίων τόσο με προμηθευτές όσο και με διανομείς. 

Πολλές ήταν οι κυβερνήσεις που έδρασαν έγκαιρα, παρέχοντας οικονομική βοήθεια 

στους αυτοκινητοβιομηχάνους και εισάγοντας μέτρα όπως αυτό της απόσυρσης, 

ενισχύοντας έτσι, έστω και πρόσκαιρα, την ζήτηση για νέα οχήματα. 

Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός των εξελίξεων, γεγονός που 

επιβεβαιώνει η μελέτη της Hellenic Logistics, η οποία αποτελεί βασικό συνεργάτη 

πολλών αυτοκινητοβιομηχανιών ανά τον κόσμο. Στην χώρα μας το αρνητικό κλίμα 

του κλάδου ωστόσο, αντιστράφηκε τον Απρίλιο του 2009, μετά από απόφαση της 

Ελληνικής κυβέρνησης να μειώσει τα τέλη ταξινόμησης. 

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνειδητοποιούν σήμερα περισσότερο από ποτέ, 

ότι η υιοθέτηση απλώς σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων δεν είναι αρκετή για 

την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους και την αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά υπάρχει 

ανάγκη για ριζική αναδιάρθρωση του κλάδου και για ολοκλήρωση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα βήματα που θα πραγματοποιηθούν τα 

επόμενα χρόνια δεν θα εξαρτηθούν μόνο από τις κινήσεις και τις γνώσεις των μελών 

της εφοδιαστικής αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και από την στάση των 

κυβερνήσεων απέναντι στον κλάδο. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει έγκαιρες γνώσεις σχετικά 

με την εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας και την αναδιάρθρωση της, 

εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 2008-09. Η ορθή καταγραφή των 

λειτουργιών, των στρατηγικών, των πληροφοριακών συστημάτων και των 

συστημάτων Logistics μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας, 

σε συνδυασμό με την υπενθύμιση και ανάλυση των παρελθοντικών λαθών, των 

ιδιαιτεροτήτων και των γενικότερων χαρακτηριστικών του κλάδου μπορούν να 

οδηγήσουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Στόχος μας, μέσα από την έρευνα και 

την βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι να συνειδητοποιήσουν όλα τα μέλη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας τα λάθη και τις αδυναμίες του 



 

4 

παρελθόντος και μέσα από αυτά να διεξάγουν ασφαλέστερα συμπεράσματα για την 

καλύτερη πορεία του κλάδου στο μέλλον.  
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Κεφάλαιο 2 

 

Ο Κλάδος Της Αυτοκινητοβιομηχανίας 

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1866 

με πρωταρχικό σκοπό την κατασκευή των μέσων ιδιωτικής μεταφοράς. Με το 

πέρασμα του χρόνου, ο κλάδος σταδιακά αναπτυσσόταν, διαφοροποιώντας τις 

λειτουργίες του, έτσι η αυτοκίνητη άμαξα, που πρώτος κατασκεύασε ο γάλλος 

μηχανικός Κινιό, εξελίχθηκε στο γρήγορο, άνετο και ασφαλές αυτοκίνητο της εποχής 

μας1. Ο 20ος αιώνας υπήρξε καταλυτικός για την ανάπτυξη της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς εμφανίστηκαν νέοι τύποι αυτοκινήτων και πιο 

σύγχρονα συστήματα παραγωγής και συναρμολόγησης. Μέσα σε διάστημα περίπου 

140 χρόνων, η αυτοκινητοβιομηχανία κατάφερε να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να 

κατασκευάζει και να διανέμει εκατομμύρια μηχανοκίνητα οχήματα παγκοσμίως, αλλά 

και να προσφέρει εργασία σε εκατομμύρια ανθρώπους, συμβάλλοντας σημαντικά στις 

οικονομίες όλου του πλανήτη. Αρκεί να σκεφτούμε ότι, η αυτοκινητοβιομηχανία 

κατέχει τη βασική θέση ανάμεσα στους κλάδους της βιομηχανίας κατασκευής μέσων 

μεταφοράς, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο παράγονται 69,561,356 (2008) αυτοκίνητα 

περίπου το χρόνο2, ενώ οι πολυάριθμες επενδύσεις του κλάδου επηρεάζουν έντονα το 

εμπορικό ισοζύγιο, στηρίζουν την έρευνα και την ανάπτυξη και αποτελούν 

ταυτόχρονα, κύρια πηγή δημοσιονομικών εσόδων, βλέπε πίνακα 1. 

Η παρουσία του αυτοκινήτου σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο υπήρξε πολύ 

σημαντική, καθώς επέδρασε στη ζωή όλων των ανθρώπων περισσότερο από 

οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη επινόηση. Η αυτοκινητοβιομηχανία βοήθησε στην 

ευκολότερη και γρηγορότερη μεταφορά αγαθών και προσώπων μεταξύ των διαφόρων 

χωρών, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην αξιοποίηση νέων αγορών καθώς και στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων. Οι άνθρωποι κατάφεραν με τα αυτοκίνητα να 

ανταποκρίνονται ταχύτερα σε όλες τους τις υποχρεώσεις, επαγγελματικές κοινωνικές, 

οικογενειακές, ενώ παράλληλα μπόρεσαν να ικανοποιήσουν τις προσωπικές και 

ψυχαγωγικές τους ανάγκες, μετατρέποντας αυτόματα το αυτοκίνητο, από άψυχο 

                                                 
1  Βερόνικα Κορνέα  (2008).  « Οι κλάδοι της Αυτοκινητοβιομηχανίας και Αεροναυπηγικής στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση». 
2 Wikipedia, the Free Encyclopedia (2009). «Automotive Industry». 
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μεταλλικό αγαθό, σε αντικείμενο λατρείας και πάθους πολλών ανθρώπων ανά τον 

κόσμο, όπου όχι μόνο αποτελεί συνώνυμο εξουσίας και δύναμης αλλά και 

ελευθερίας3. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις συνθήκες αλλά και την διαμόρφωση 

του σημερινού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από οξύ ανταγωνισμό και 

ασταθές νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται 

να αναπτύξουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις στρατηγικές εκείνες, όπου θα 

τους οδηγήσουν στην ανάπτυξη και στην ευημερία και θα τους διασφαλίσουν την 

επιτυχημένη βιωσιμότητα τους στο μέλλον. 

Πίνακας 1: Παγκόσμια παραγωγή οχημάτων για το 2009 

Χώρα Όγκος Παραγωγής 

Ευρώπη των 27 18.424.000 

Ιαπωνία 11.496.327 

Κίνα 8.882.456 

ΗΠΑ 10.780.729 

Σύνολο 88.386.295 

Πηγή : www.helleniclogistics.com 

 

o 2.1 Τα χαρακτηριστικά του κλάδου 

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας φέρει τα εξής χαρακτηριστικά4 : 

 Ο κλάδος έχει την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ανάμεσα στους κλάδους 

κατασκευής μηχανών, γεγονός που προέκυψε λόγω της απασχόλησης 

εκατομμυρίων ανθρώπων με υψηλή εξειδίκευση και ισχυρό πνεύμα συνεργασίας. 

Σε πάρα πολλά κράτη για την κατασκευή ενός αυτοκινήτου ξοδεύονται περίπου 

120-130 ώρες. 

 Ο κλάδος έχει σημαντική θέση στην παγκόσμια εξαγωγή. Ετησίως εξάγονται 

πάνω από 22 εκατομμύρια αυτοκίνητα, δηλαδή το 40 % της συνολικής 

παραγωγής των οχημάτων. 

 Ο κλάδος επηρεάζει ουσιαστικά την ανάπτυξη και άλλων κλάδων της παγκόσμιας 

οικονομίας, αφού χρησιμοποιεί μια τεράστια γκάμα από διαφορετικά υλικά και 

προϊόντα. (υαλουργία, χημική βιομηχανία, βιομηχανία επεξεργασίας συνθετικού 

λάστιχου, σύστημα μεταφορών). 

                                                 
3 Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. « Ετήσια Έκδοση 2008 ». 
4 Βερόνικα Κορνέα  (2008).  « Οι κλάδοι της Αυτοκινητοβιομηχανίας και Αεροναυπηγικής στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση». 
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 Ο κλάδος παρελθοντικά κυρίως παρουσίασε τεράστια κέρδη, ως απόρροια του 

μεγάλου όγκου παραγωγής, της μικρής διάρκειας των αυτοκινήτων και της 

συχνής ανταλλαγής αυτών. Αξίζει να σημειωθεί πως, ο όγκος των πωλήσεων του 

κλάδου κατέχει την δεύτερη θέση παγκοσμίως. 

 Στον κλάδο υπήρχαν πολλές μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες, υπερβολικά 

αποθέματα και μεγάλα κόστη σε πρώτες ύλες, τόσο των εξαρτημάτων, όσο και 

των έτοιμων προϊόντων(οχημάτων), για αυτό και οι αυτοκινητοβιομηχανίες 

στράφηκαν στην υιοθέτηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο 

να μπορέσουν να ρυθμίσουν όλα τα παραπάνω κατά τις δεκαετίες 70’ κ 80’. 

 Η ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη 

διάρκεια χρήσης οχημάτων. Στο παρελθόν οι καταναλωτές άλλαζαν τα οχήματα 

τους κάθε 12 χρόνια περίπου, ενώ στις μέρες μας ο χρόνος αλλαγής έχει μειωθεί 

στα 5-6 χρόνια (Κατιγούδης Δ.). Στα περισσότερα κράτη τα αυτοκίνητα έχουν 

διάρκεια εγγύησης από 3 έως 5 χρόνια, ενώ κάθε 2 με 3 χρόνια, εμφανίζονται νέα 

μοντέλα ή οι αυτοκινητοβιομηχανίες προχωρούν στο λεγόμενο facelift5 (μικρές 

βελτιώσεις σε χαρακτηριστικά)με σκοπό την προσέλκυση πελατών. 

Επιπροσθέτως, ο μέσος χρόνος παράδοσης ενός νέου οχήματος στον πελάτη είναι 

62 με 65 ημέρες (από την ημέρα της παραγγελίας). 

 Ο κλάδος προσανατολίζεται σήμερα σε θέματα ασφάλειας, εξοικονόμησης 

καυσίμων(hybrid–υβριδικά αυτοκίνητα), αλλά και στην μέγιστη χρήση 

οικολογικών καυσίμων(βιοκαύσιμα). 

 Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας από τους πιο μονοπωλιακούς κλάδους, καθώς 

η παραγωγική δυναμικότητα του συγκεντρώνεται κυρίως, σε τρεις μεγάλες 

περιοχές της γης: Βόρεια Αμερική, Δυτική Ευρώπη, Ασία. Οι βασικοί 

κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι: η Γερμανία, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και 

η Κορέα, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην δημιουργία εργοστασίων 

συναρμολόγησης σε κράτη με χαμηλότερο κόστος εργατικού δυναμικού, όπως 

Ινδία, Τουρκία, Σλοβακία, Τσεχία. 

 Από το 1999 δραστηριοποιείται στον κλάδο η «Συμμαχία Κατασκευαστών», με 

σκοπό την εκπροσώπηση των κοινών συμφερόντων των μελών της, βοηθώντας 

τους να προωθήσουν τις πολιτικές τους για ασφαλή και οικονομική μεταφορά, 

                                                 
5 Dimitris Katigoudis . (2009) . « Hellenic Logistics ΑΕ».  
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προς όφελος της κοινωνίας και των καταναλωτών. Μέλη της οποίας είναι πάνω 

από 10 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες (BMW, Chrysler, Ford, κ.α )6. 

 Ο κλάδος παρουσίασε στο παρελθόν ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Από 

το 1950 έως το 1997, ο παραγωγικός όγκος αυξήθηκε από 10,5 σε 56 

εκατομμύρια αυτοκίνητα. 

 

o 2.2 Τα προβλήματα του κλάδου 

Σύμφωνα με πρόσφατες σχετικές μελέτες, μερικά από τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι 7 : 

 

 το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων. Οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης 

αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, γεγονός που προκαλεί δυσαρέσκεια στους 

κατόχους οχημάτων και απογοήτευση στους υποψήφιους αγοραστές, επιδρώντας 

άμεσα και αρνητικά στις πωλήσεις κυρίως οχημάτων μεγάλου κυβισμού και στα 

κόστη των αυτοκινητοβιομηχάνων. 

 η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι νέοι κανονισμοί 

επιβάλλουν στις αυτοκινητοβιομηχανίες την παραγωγή οχημάτων, πιο φιλικών 

προς το περιβάλλον «πράσινα αυτοκίνητα», με τρόπους που δεν καταπατούν την 

φύση αλλά που την προστατεύουν. Αυτό σημαίνει για τις αυτοκινητοβιομηχανίες 

νέες επενδύσεις σε καινούργιες στρατηγικές, δηλαδή αύξηση των δαπανών τους 

και περαιτέρω επιβάρυνση στα κόστη τους. Υπάρχουν αυτοκινητοβιομηχανίες 

(Κίνα) που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή ή Αμερικάνικη αγορά, αλλά επειδή 

δεν μπορούν να καλύψουν τις παραπάνω ανάγκες, καθυστερούν την είσοδο τους.   

 οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες εξάγουν και εισάγουν οχήματα ακόμη και σε και από 

χώρες με διαφορετικό νόμισμα, έτσι καλούνται να λαμβάνουν συνέχεια υπόψη τις 

ισοτιμίες, οι οποίες, ειδικά εν μέσω κρίσεων μπορεί να μεταβάλλονται συχνά.  

 οι μεταβολές στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι επιθυμίες των 

καταναλωτών αλλάζουν διαχρονικά, ανάλογα με τις ανάγκες τους, την 

οικονομική τους δυνατότητα, αλλά και το περιβάλλον που μπορεί να ζουν και να 

δραστηριοποιούνται, αναγκάζοντας τα τμήματα «research and development» 

(έρευνα και ανάπτυξη)των αυτοκινητοβιομηχανιών να στρέψουν την προσοχή 

                                                 
6 Wikipedia, the Free Encyclopedia. (2009).  « Automotive Industry ». 
7 PricewaterhouseCoopers. « Global Automotive Perspectives (2008)». 
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τους σε νέα μοντέλα παραγωγής. 

 οι οικονομικές προκλήσεις και ο μεγάλος ανταγωνισμός. Ο έντονος 

ανταγωνισμός μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών στο σημερινό περιβάλλον της 

παγκοσμιοποίησης δημιουργεί πολλές πιέσεις στα κόστη και στις πωλήσεις των 

αυτοκινητοβιομηχανιών. Για παράδειγμα δύο αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί να 

λειτουργούν στην ίδια χώρα, αλλά η μία να έχει μεγαλύτερα εργασιακά κόστη 

από την άλλη. Οι κρίσεις επίσης στην παγκόσμια οικονομία επηρεάζουν άμεσα 

τον κλάδο, πάρα την δυναμική του, όπως συνέβη με την χρηματοπιστωτική κρίση 

2008-09(πληθωρισμός, επιτόκια κ.α.) 

 μεταβαλλόμενο νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο. Κυβερνητικές αλλαγές 

και παρεμβάσεις σε φόρους – τέλη και ειδικούς δασμούς εισαγωγής (για την 

Ελλάδα) επηρεάζoυν καταναλωτές και κατασκευαστές. Η ανάπτυξη της γκρίζας 

αγοράς (grain market)8 λειτουργεί παράλληλα, εις βάρος του επισήμου δικτύου 

πωλήσεων του κλάδου. 

 

o 2.3 Η διαφορετική ανάπτυξη του κλάδου ανά τον κόσμο    

 Η αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να είναι αναπτυγμένη στα κράτη τα οποία 

κατασκευάζουν οχήματα, ωστόσο η σημασία του κλάδου είναι ιδιαίτερα σημαντική 

ακόμη και για τις χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η ανάπτυξη των υπό -κλάδων της 

αυτοκινητοβιομηχανίας συμβάλει στα μέγιστα στην εθνική της οικονομία. Στην 

συνέχεια του κεφαλαίου θα παρουσιάσουμε συνοπτικά κάποιες αντιπροσωπευτικές 

αυτοκινητοβιομηχανίες σε Αμερική και Ευρώπη και θα αναφέρουμε τα βασικά 

προβλήματα του κλάδου σε αυτές. Επιπροσθέτως, θα δούμε τον βαθμό ανάπτυξης του 

κλάδου, αλλά και τις αδυναμίες που συναντώνται στην χώρα μας. 

 

 2.3.1 Αμερικάνικη αυτοκινητοβιομηχανία 

 

 Ο όρος «Αμερικάνικη Αυτοκινητοβιομηχανία» έχει διπλή έννοια, σύμφωνα 

με την πρώτη, αναφέρεται στις αμερικανικών συμφερόντων αυτοκινητοβιομηχανίες, 

οι οποίες ως πολυεθνικές έχουν εργοστάσια εντός και εκτός των ΗΠΑ (οι «Τρεις 

Μεγάλοι » («Big 3») του Ντιτρόιτ).Οι οποίες κατά σειρά μεγέθους είναι : General 

Motors, Ford και Chrysler, βλέπε Πίνακα 2. Υπό διαφορετική έννοια, ο όρος 

                                                 
8 Dimitris Katigoudis (2009). « Hellenic Logistics ΑΕ ». 
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αναφέρεται σε όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες που λειτουργούν εντός των ΗΠΑ, 

ακόμη και τις θυγατρικές ξένων επιχειρήσεων (αλλά χωρίς τις θυγατρικές των 

αμερικανικών εταιρειών στο εξωτερικό)9. 

 

Πίνακας 2: Οι Τρείς Μεγάλοι Του Ντιτρόιτ ( Δεδομένα του 2008) 

 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

General 

Motors 
Ford Chrysler 

Έτος Ίδρυσης 1908 1903 1925 

Εργατικό Δυναμικό 252.000 213.000 58.000 

Θυγατρικές 

Opel, Vauxhall, 

Buick, Cadillac, 

Chevrolet, GMC, 

Hummer,Holden, 

Pontiac, Saturn, 

Wuling, Saab, 

Daewoo 

Volvo, Mazda 

(small 13%) 

 

Chrysler Canada, 

Chrysler Australia, 

GEM 

Πηγές : www.gm.com, www.ford.com, www. chrysler.com, en.wikipedia.org/wiki/ general_motors-corporation, 

en.wikipedia.org/wiki/ford_motorcompany, en.wikipedia.org/wiki/Chrysler. 

 

Η Αμερικάνικη αυτοκινητοβιομηχανία παρουσιάζει διαρθρωτικά κυρίως 

προβλήματα τα τελευταία χρόνια, τα οποία δυσχεραίνουν την ανταγωνιστική της 

θέση στον κλάδο : 

 Έλλειψη ανταγωνιστικότητας προϊόντων 

 Υψηλά εργασιακά κόστη. 

 Τεράστια κόστη εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. 

 Μεγάλες απαιτήσεις από τα συνδικαλιστικά κινήματα των εργαζομένων. 

 Συνεχείς αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. 

 

 2.3.2 Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία 

Η ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αυτοκινητο - 

βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αυτοκινήτων σε 

παγκόσμιο επίπεδο και παράγει περισσότερα από 18 εκατ. αυτοκίνητα ετησίως και 

σχεδόν το ένα τρίτο των επιβατικών αυτοκινήτων παγκοσμίως. Η Ευρωπαϊκή 

αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί άμεσα περισσότερους από 2 εκατ. ανθρώπους, 

αλλά έχει την ευθύνη για περίπου 12 εκατ. θέσεις εργασίας σε ηγετικές επιχειρήσεις, 

                                                 
9 Γενικό Προξενείο της Ελλάδος- Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Νέα Υόρκη ( Δεκέμβριος  

2008). Θέμα : « Η Αμερικάνικη αυτοκινητοβιομηχανία». 
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όπως η Mercedes, η BMW, η Fiat, βλέπε Πίνακα 3. Η αυτοκινητοβιομηχανία της 

Ευρώπης χαρακτηρίζεται σήμερα 10: 

 από έντονο ανταγωνισμό τιμών, 

 υψηλές τιμές πρώτων υλών και ενέργειας, 

 έντονα προβλήματα στη διαχείριση του κόστους, 

 αναδιάρθρωση των παραγωγικών διαδικασιών. 

 υψηλή συγκέντρωση και κατακερματισμό της αγοράς 

 πολλαπλές ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών 

 

Πίνακας 3 : Οι μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες (Δεδομένα του 2008) 

Χώρα Γερμανία Γαλλία Ιταλία 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

Audi, ΒΜW, 

Volkswagen, Daimler 

AG(Mercedes), Opel 

Peugeot Citroen 

Renault 

Fiat, Alfa Romeo 

Lancia 

Πηγές: τα Sites των εγχειρήσεων και της Wikipedia, the Free Encyclopedia. (2009). « Automotive Industry ». 

 

 2.3.3 Η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα 

Στη Ελλάδα δεν υπάρχει παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία,ωστόσο στον 

κλάδο με την ευρεία έννοια δραστηριοποιούνται, περίπου πάνω από 36.000 

επιχειρήσεις στους τομείς : της εμπορίας, συντήρησης και επισκευής οχημάτων και 

μοτοσυκλετών αλλά και της λιανικής εμπορίας καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα 

και απασχολούν περίπου το 2,5% των εργαζομένων της χώρας (π. χ στον κλάδο του 

εμπορίου αυτοκινήτων-ανταλλακτικών απασχολούνται 103.313 άτομα), 

παρουσιάζοντας ετήσιο κύκλο εργασιών που φτάνουν τα 15 δις, βλέπε Πίνακα 4. 

Αξίζει δε να σημειωθεί, πως οι επιχειρήσεις του κλάδου συμβάλουν σε ποσοστό 10% 

στα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Επιπλέον, η σημασία του κλάδου γίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική, αν αναλογιστεί κανείς πως: η μεταφορά πρώτων υλών και η 

μετακίνηση των εργαζομένων, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παραγωγικής 

διαδικασίας για κάθε προϊόν, ενώ, σε ευρύτερο πλαίσιο, το σύστημα των οδικών 

μεταφορών είναι αυτό που διασφαλίζει την επάρκεια αγαθών, όταν και όπου είναι 

αναγκαία11. 

 

                                                 
10  Ευρωπαϊκή Επιτροπή.(2004). « Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα». 
11 Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Ετήσια Έκδοση (2008). 
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Πίνακας 4 : Ποσοστιαία Συμμετοχή των Ελληνικών Επιχειρήσεων του κλάδου, ανά τομέα 

Τομέας 

 

Εμπόριο 

Οχημάτων 

 

Συντήρηση 

& 

Επισκευή 

Λιανικό 

Εμπόριο 

Καυσίμων 

& 

Λιπαντικών 

Εμπόριο 

Ανταλλακτικών 

& 

Εξαρτημάτων 

Οχημάτων 

Εμπόριο 

Συντήρηση 

& 

Επισκευή 

Μοτοσυκλετών 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 
10% 43% 21% 20% 7% 

Πηγή : Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Ετήσια Έκδοση (2008). 
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Κεφάλαιο 3 

 

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα Της Αυτοκινητοβιομηχανίας 

 

Η εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας θεωρείται ως ένα δίκτυο 

το οποίο συνδέει προμηθευτές, μονάδες παραγωγής, κέντρα διανομής, υποδομές 

μεταφορών, αντιπροσωπείες και ανθρώπους, μέσω διεργασιών που προσθέτουν αξία, 

όπως οι προμήθειες, ο έλεγχος αποθεμάτων, η διανομή και η παράδοση, με στόχο τον 

εφοδιασμό με αγαθά και υπηρεσίες από την πηγή έως και την κατανάλωση. Η 

εφοδιαστική αλυσίδα αντιπροσωπεύει το 12 με 14% του κόστους των οχημάτων που 

πουλά ο μέσος κατασκευαστής (Βλαχοπούλου-Μάνθου 2008). Υλικά, πληροφορίες 

και πληρωμές ρέουν διαμέσου της εφοδιαστικής αλυσίδας και προς τις δύο 

κατευθύνσεις, βλέπε σχήμα 1. Τα οχήματα ξεκινούν από πρώτες ύλες και προχωρούν 

μέσα από συστήματα εφοδιαστικής και παραγωγής, μέχρι που να φτάσουν στους 

πελάτες. Καινοτόμα προϊόντα, όπως είναι τα αυτοκίνητα, απαιτούν γρήγορα 

αποκρινόμενες εφοδιαστικές αλυσίδες με μεγαλύτερο εφεδρικό απόθεμα, στρατηγικά 

κατανεμημένο, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος ανάμεσα στην παραγγελία και την 

εκτέλεση της και να μεγιστοποιούνται τα ποσοστά εκτέλεσης παραγγελιών (Fisher 

1997). Η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει και την αντίστροφη εφοδιαστική, στην 

οποία τα επιστρεφόμενα είδη ρέουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, επιστρέφοντας 

από τον πελάτη- αγοραστή, στον πωλητή. 

Πιο αναλυτικά, στο σχήμα 1, παρουσιάζουμε μια απλουστευμένη απεικόνιση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το άνω τμήμα της 

περιλαμβάνει τους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας και τους δικούς τους 

προμηθευτές, καθώς και τις διεργασίες για την διαχείριση των σχέσεων με αυτούς. Το 

κάτω τμήμα αποτελείται από τους οργανισμούς και τις διεργασίες για την διανομή και 

παράδοση οχημάτων στους τελικούς πελάτες. Ο κατασκευαστής οχημάτων 

διαχειρίζεται εσωτερικές διεργασίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας: για τον 

μετασχηματισμό των πρώτων υλών, των εξαρτημάτων, και των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τους προμηθευτές σε έτοιμα προϊόντα και για τη διαχείριση των 

υλικών και των αποθεμάτων. Τα υλικά ρέουν προς τα κάτω, από τις πηγές των 
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πρώτων υλών, στις εγκαταστάσεις παραγωγής που μετασχηματίζουν τις πρώτες ύλες 

σε ενδιάμεσα προϊόντα. Αυτά συναρμολογούνται στο επόμενο επίπεδο και 

σχηματίζουν τα οχήματα. Τα οχήματα αποστέλλονται σε κέντρα διανομής και από 

εκεί σε αντιπροσώπους και τελικά στους πελάτες. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα του σχήματος 1 παρουσιάζεται, όπως προαναφέραμε, 

απλουστευμένη. Η πραγματική ωστόσο εφοδιαστική αλυσίδα μιας 

αυτοκινητοβιομηχανίας, είναι πολυεπίπεδη με πολλούς χιλιάδες πρωτογενείς (1 

Επίπεδο-Tier 1), δευτερογενείς (2 Επίπεδο- Tier 2) και τριτογενείς(Επίπεδο 3-Tier 

3)προμηθευτές. Για παράδειγμα, η Daimler έχει περισσότερους από 20.000 

προμηθευτές εξαρτημάτων, υλικών συσκευασίας και τεχνολογίας. Οι πρωτογενείς 

προμηθευτές της είναι οι βασικοί της προμηθευτές, που την εφοδιάζουν με 

αμαξώματα, κινητήρες και άλλα σημαντικά εξαρτήματα οχημάτων. Αυτοί οι 

προμηθευτές έχουν τους δικούς τους προμηθευτές (δευτερογενείς – Tier 2), οι οποίοι 

με την σειρά τους έχουν τους δικούς τους προμηθευτές (τριτογενείς- Tier 3) 12. 

 

Σχήμα 1:Μια Απλουστευμένη μορφή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Αυτοκινητοβιομηχανίας 

Προμηθευτής Κατασκευαστής Διανομέας Αντιπρόσωπος Πελάτης

Άνω τμήμα

Κάτω τμήμα

Δυναμικότητα, επίπεδο αποθεμάτων, χρονοδιάγραμμα, όροι πληρωμής

Παραγγελίες, αιτήσεις επιστροφής, αιτήσεις επιδιόρθωσης και επισκευής, πληρωμές.

Προμηθευτές

3ου επιπέδου

Προμηθευτές

2ου επιπέδου

Προμηθευτές

1ου επιπέδου

 
Πηγή: Laudon C Kenneth και Laudon P. Jane. « Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοίκηση της ψηφιακής 

Επιχείρησης ». 6η Έκδοση, σελ :64-65 

 

Ο στόχος στην εφοδιαστική αλυσίδα μιας αυτοκινητοβιομηχανίας, είναι να 

παραλαμβάνεις τα κατάλληλα κομμάτια (εξαρτήματα), για το κατάλληλο αυτοκίνητο, 

στον κατάλληλο χρόνο και στην συνέχεια, να παραδίδεις το κατάλληλο αυτοκίνητο, 

                                                 
12 Laudon C Kenneth και Laudon P. Jane.  « Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοίκηση της ψηφιακής 

Επιχείρησης ». 6η Έκδοση, σελ :64-65. 
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στον κατάλληλο πελάτη, στον κατάλληλο χρόνο13 και μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 

σωστή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που 

διαχειρίζονται επιδέξια τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, καταφέρνουν να εξαλείφουν 

πλεονάζοντα στάδια και καθυστερήσεις και να μειώνουν την ποσότητα των 

δεσμευμένων πόρων τη στιγμή που διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με άλλα μέλη της 

εφοδιαστικής. Στις ολοκληρωμένες εφοδιαστικές αλυσίδες, η στρατηγική της 

εφοδιαστικής αφορά ολόκληρη την αλυσίδα, στην οποία μετέχουν όλοι οι 

προμηθευτές, οι κατασκευαστές, οι αντιπρόσωποι, οι διανομείς και οι πελάτες και 

επικοινωνούν αποτελεσματικά. 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας αυτοκινητοβιομηχανίας ωστόσο 

δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, αν σκεφτεί κανείς, πως η παραγωγή και η 

πώληση αυτοκινήτων είναι μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία, καθώς απαιτεί 

τον συντονισμό μεγάλου όγκου πληροφοριών, γνώσεων και υλικών κατά την 

παραγωγική διαδικασία, αλλά και κατά την διαδικασία πώλησης. Ο συντονισμός 

όλων των παραπάνω γίνεται πιο πολύπλοκος, αφού στον κλάδο επικρατούν 

παράγοντες όπως ( Βλαχοπούλου- Μάνθου 2008): 

 Αυξανόμενη κατάτμηση της εργασίας. 

 Εξειδίκευση (μεγάλη εξειδίκευση στον κλάδο του αυτοκινήτου: πολλά 

διαφορετικά υλικά, πολλά στάδια κατασκευής και συναρμολόγησης, πολλοί 

μεσάζοντες μέχρι την τελική διανομής τον πελάτη ). 

 Outsourcing (ανάθεση εργασιών σε τρίτους). 

Πριν προχωρήσουν στη διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες χρειάζεται να κατανοήσουν λεπτομερώς τις τρέχουσες 

εφοδιαστικές αλυσίδες και τις διεργασίες τους και να δουν καθαρά, τι μπορούν να 

επιτύχουν με τη βελτίωση τους, έτσι ώστε να προσθέσουν μεγαλύτερη αξία στα 

οχήματα που παράγουν και στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Οι ανεπάρκειες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ελλείψεις εξαρτημάτων, ανεπαρκής εκμετάλλευση της 

παραγωγικής ικανότητας εργοστασίου, υπερβολικά αποθέματα έτοιμων 

προϊόντων(οχημάτων) ή ανεξέλεγκτο κόστος μεταφορικών οφείλονται σε ανακριβείς 

ή μη έγκαιρες πληροφορίες14. Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές μπορεί να έχουν 

μεγάλο απόθεμα εξαρτημάτων, γιατί δεν γνωρίζουν πότε θα παραλάβουν το επόμενο 

                                                 
13 Μάρω Βλαχοπούλου  και Βασιλική Μάνθου  (2008-09).« Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας». 
14

Laudon C Kenneth και Laudon P. Jane.  « Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοίκηση της ψηφιακής   

   Επιχείρησης ». 6η Έκδοση, σελ: 387 
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φορτίο από τους προμηθευτές τους και οι προμηθευτές μπορεί να παραγγέλνουν πολύ 

λίγες πρώτες ύλες, γιατί δεν έχουν ακριβείς πληροφορίες για τη ζήτηση. Αυτές οι 

ανεπάρκειες της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να επιβαρύνουν το λειτουργικό 

κόστος μιας αυτοκινητοβιομηχανίας μέχρι και κατά 25%. 

Αν ένας κατασκευαστής είχε ακριβείς πληροφορίες για τις μονάδες των 

προϊόντων που θέλουν οι πελάτες του, το χρόνο που τις θέλουν, και το χρόνο κατά 

τον οποίο μπορούν να παραχθούν, θα μπορούσε να εφαρμόσει μια εξαιρετικά 

αποτελεσματική στρατηγική διακίνησης προϊόντων: τη στιγμή που χρειάζονται , με 

τα εξαρτήματα να φτάνουν ακριβώς τη στιγμή που χρειάζονται και τα έτοιμα 

προϊόντα να αποστέλλονται αμέσως μόλις φύγουν από τη γραμμή συναρμολόγησης. 

Σε μια εφοδιαστική αλυσίδα όμως υπάρχουν τέτοιες αβεβαιότητες, με 

αποτέλεσμα, οι κατασκευαστές να διατηρούν περισσότερα υλικά ή προϊόντα στην 

αποθήκη από όσα πιστεύουν ότι θα χρειαστούν, για να ικανοποιήσουν τους πελάτες. 

Έτσι, το γνωστό ως απόθεμα ασφαλείας λειτουργεί εξισορροπητικά για την έλλειψη 

ευεξίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν και η τήρηση υπερβολικών αποθεμάτων 

κοστίζει ακριβά, τα χαμηλά ποσοστά εκτέλεσης παραγγελιών επίσης κοστίζουν, αφού 

μπορεί να χαθούν δουλειές από ακυρωμένες παραγγελίες. 

Στην συνέχεια του κεφαλαίου θα δούμε την εξέλιξη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας διαχρονικά, αλλά και μια εκτίμηση της 

μελλοντικής εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου. Θα παρακολουθήσουμε επίσης 

κάποιους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του κλάδου και τον 

ιδιαίτερο ρόλο των προμηθευτών και των κατασκευαστών μέσα σε αυτόν. 

 

o 3.1 Η Παραδοσιακή Εφοδιαστική Αλυσίδα Της Αυτοκινητοβιομηχανίας 

Παραδοσιακά, η εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας 

οργανωνόταν σε στρώματα- επίπεδα. Οι αυτοκινητοβιομήχανοι μπορούσαν να 

κατασκευάζουν, να σχεδιάζουν αλλά και να συναρμολογούν το αυτοκίνητο15. Οι 

προμηθευτές πρώτης σειράς- επιπέδου (Tier 1) μπορούσαν να κατασκευάζουν 

συστατικά και να τα παρέχουν άμεσα στον κατασκευαστή (αυτοκινητοβιομηχανία). 

Οι προμηθευτές δεύτερου επιπέδου (Tier 2) μπορούσαν να παράγουν απλά κάποια 

από τα μεμονωμένα μέρη, τα οποία στην συνέχεια θα μπορούσαν να εισαχθούν, σε 

ένα από τα συστατικά, που κατασκεύαζε ο προμηθευτής πρώτου επιπέδου. Ενώ οι 

                                                 
15 Veloso F. (2001).  Economic and Research Department. « The Automotive Supply Chain: Global Trends and 

Asian Perspectives». 
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προμηθευτές τρίτου και τέταρτου επιπέδου (Tier 3 & Tier 4) μπορούσαν να 

προμηθεύουν πρώτες ύλες. Στο σχήμα 2 αναπαρίσταται μέρος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου16 : 

 

Σχήμα 2 : Μια απαρχαιωμένη προσέγγιση των αυτοκινητοβιομηχανιών 

 
Πηγή : Louisin F. (2001). «Supply Chain Relationships in Aerospace and Car Industries». 

 

 Κάθε τέσσερα χρόνια σχεδιάζεται ένα νέο μοντέλο. 

 Συνήθως υπάρχουν ξεχωριστά εργοστάσια κατασκευής και συναρμολόγησης. 

 Δεν υπάρχει απεριόριστη ποικιλία μοντέλων στις αντιπροσωπείες. 

 Υπάρχει, απροθυμία των αυτοκινητοβιομηχάνων να μοιράζονται πελατειακά 

δεδομένα με τους προμηθευτές. 

 Δεν υπάρχει οργανωμένο δίκτυο διανομής. 

 Υπάρχει,απροθυμία των αυτοκινητοβιομηχάνων στην απόκτηση προμηθειών με 

τη μορφή outsourcing. 

 Υπάρχει,έλλειψη επιχειρηματικών μοντέλων που αφορούν στην καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ αυτοκινητοβιομηχανιών και προμηθευτών, αλλά και 

αυτοκινητοβιομηχάνους με τους πελάτες τους. Έλλειψη συνεργατικών εργαλείων 

και πρωτοκόλλων, όπως το internet. 

                                                 
16 Louisin F. (2001).  «Supply Chain Relationships in Aerospace and Car Industries». 
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 Παραδοσιακό ενδιαφέρον για το μήκος του χρόνου που απαιτείται, για την 

αναπλήρωση επενδυόμενων κεφαλαίων. 

 Παραδοσιακές συμπεριφορές : αυτοκινητοβιομήχανοι και προμηθευτές εστιάζουν 

το ενδιαφέρον τους στην κομψότητα το μηχανών και όχι στην αγορά ( δηλαδή, 

στο τι πραγματικά θέλουν και χρειάζονται οι πελάτες ). 

 

Μέχρι το τέλος του 1980, ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

αυτοκινητοβιομηχανιών ήταν κυρίως σε περιφερειακό-τοπικό επίπεδο. Οι Αμερικάνοι 

αυτοκινητοβιομήχανοι δέσποζαν στην αγορά των ΗΠΑ, οι Ιάπωνες στην αγορά της 

Ασίας και οι Ευρωπαίοι στην Ευρωπαϊκή αγορά17. Το ίδιο ίσχυε και για τους 

προμηθευτές, έτσι οι περισσότεροι προμηθευτές ήταν κυρίως τοπικοί και 

συγκέντρωναν το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένα συστατικά, είχαν περιορισμένους 

πόρους για την ανάπτυξη προϊόντος και μεγάλα εργασιακά κόστη, με αποτέλεσμα να 

μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στις συνεχής και αυξανόμενες απαιτήσεις του 

κλάδου. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στον αφανισμό πολλών προμηθευτών τα 

προηγούμενα χρόνια. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3, το 1992 υπήρχαν μόνο 28 

προμηθευτές στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις των οποίων κυμαίνονταν μεταξύ του 1 και 5 δις. 

δολαρίων και μόνο 5 προμηθευτές, οι πωλήσεις των οποίων ξεπερνούσαν τα 5 δις. 

δολάρια. Το 1998, οι αριθμοί αυτοί ήταν 47 και 13 αντίστοιχα. Η ανάπτυξη αυτή, 

υπήρξε εξαιτίας των συγχωνεύσεων- συνεργασιών και αγορών μεριδίων μεταξύ των 

επιχειρήσεων. 

 
Σχήμα 3 : Η κατηγοριοποίηση των 100 κορυφαίων προμηθευτών των ΗΠΑ, ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων 

τους. 

 
Πηγή: Automotive News 

 

                                                 
17 Veloso F. (2001). « Τhe Automotive Supply Chain: Global Trends and Asian Perspectives ».  
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Από το 1980 έως το 2002 περίπου, οι περισσότεροι αυτοκινητοβιομήχανοι 

επένδυαν αρκετά κεφάλαια στην κατασκευή εργοστάσιων, σε τόπους μακρινούς από 

την βάση τους, με σκοπό την εύρεση τοπικών καταναλωτών για την ενίσχυση της 

μειωμένης ζήτησης. Το γεγονός αυτό, είχε ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση των 

μεριδίων αγοράς, ειδικά στην Αμερική, όπου το μερίδιο αγοράς των Αμερικάνων 

αυτοκινητοβιομηχάνων περιορίστηκε περίπου 20%, εξαιτίας των Ιαπώνων και των 

Κορεατών αυτοκινητοβιομηχάνων. Ωστόσο, παρόλο που και στην Ευρώπη 

παρατηρήθηκε αντίστοιχο φαινόμενο, η συμμετοχή των Ιαπώνων στην Ευρωπαϊκή 

αγορά και η επιβολή αυστηρότερων κανονισμών αποτέλεσαν βασικές αιτίες 

βελτίωσης των Ευρωπαίων αυτοκινητοβιομηχάνων 

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προγραμμάτιζαν την παραγωγή τους με βάση τη 

δυναμικότητα του εργοστασίου και τη διαθεσιμότητα των υλικών τους 

,πραγματοποιώντας ανασκόπηση του τι έχει πωληθεί στο παρελθόν και εξετάζοντας 

τη δυναμικότητα του εργοστασίου τους σύμφωνα με τη λογική της πρόγνωσης της 

ζήτησης. Στη συνέχεια τα προϊόντα που παράγονταν ως αποτέλεσμα αυτής της 

προσέγγισης προωθούνταν στους πελάτες της επιχείρησης μέσω της διαδικασίας 

«push», βλέπε σχήμα 4. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις - μέλη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ήταν απλά αποδέκτες της ζήτησης, ενώ δύσκολα επιτύγχαναν μια βαθύτερη 

ματιά στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς για τα προϊόντα, καθιστώντας έτσι την 

ζήτηση ακανόνιστη και δύσκολη να προγνωστεί 18. 

 
Σχήμα 4: Το μοντέλο Push 

Μοντέλο ώθησης 

 

Προμηθευτές 
 

Κατασκευαστής 
 

Διανομέας 

 

Αντιπρόσωπος Πελάτης 

Προμήθειες 

σύμφωνα με 

τις προβλέψεις 

Παραγωγή 
βασισμένη 

στις προβλέψεις 

Αποθέματα 

βασισμένα 

στις προβλέψεις 

Στοκ 

βασισμένο 

στις προβλέψεις 

Αγορά όποιων 

οχημάτων είναι 

διαθέσιμα στις 

αντιπροσωπείες 
Πηγή : Laudon C Kenneth και Laudon P. Jane. « Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοίκηση της ψηφιακής  

Επιχείρησης ». 6η Έκδοση, σελ: 394-395. 

 

o 3.2 Η σύγχρονη Εφοδιαστική Αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας 

 

Οι σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες των αυτοκινητοβιομηχανιών είναι 

μεγάλες και βαθιές. Σε αυτές, οι προμηθευτές κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα (Tier 1, 

                                                 
18 Γκαγιαλής Σ. «Η Διαχείριση της Ζήτησης στα Σύγχρονα Δίκτυα Εφοδιαστικής». 
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Tier 2, Tier 3..) και συνδέονται άμεσα τόσο με την παροχή πρωτογενών στοιχείων, 

όσο και με την ανάπτυξη των προϊόντων. Οι μεγάλοι προμηθευτές 1ης βαθμίδας(Tier 

1), αναλαμβάνουν το ρόλο του δασκάλου για τους προμηθευτές κατώτερων 

βαθμίδων. Ο ρόλος των προμηθευτών είναι ιδιαίτερα ενισχυμένος σήμερα και δεν 

περιορίζεται απλά στην παροχή πρώτων υλών, καθώς οι απαιτήσεις των 

αυτοκινητοβιομηχάνων έχουν αυξηθεί. Οι προμηθευτές δέχονται πιέσεις σε θέματα 

κόστους και ασφάλειας παράδοσης, έτσι αναγκάζονται να επενδύουν σε νέες 

τεχνολογίες, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι επένδυαν στο παρελθόν, προκειμένου να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον του 

ανταγωνισμού. Οι σημερινοί προμηθευτές έχουν :   

 Μεγαλύτερη και καλύτερη συμμετοχή σε πρώτες ύλες για την συναρμολόγηση 

του οχήματος. 

 Μεγαλύτερη και καλύτερη συμμετοχή στην τεχνολογική και σχεδιαστική 

καινοτομία. 

 Μεγαλύτερη ευθύνη για τον κύκλο του προϊόντος και την εξέλιξη του. 

 Μεγαλύτερη ευθύνη για την αξιοπιστία και την εγγύηση του προϊόντος. 

Οι προμηθευτές αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό της κατασκευής των 

μηχανών και κατασκευάζουν κομμάτια – μέρη για τους αυτοκινητοβιομηχάνους. Οι 

προμηθευτές 1ου Επιπέδου(Tier 1) επιδιώκουν μανιωδώς συνεργατικό σχεδιασμό 

προϊόντος και σχεδιασμό διαχείρισης της αλυσίδας, τα οποία περιλαμβάνουν βασικά 

ζητήματα, όπως: το να δουλεύεις με άλλους προμηθευτές, να ανταλλάσεις σχέδια και 

να σχεδιάζεις δραστηριότητες, συνειδητοποιώντας ότι δεν χρειάζεται να τα κάνουν 

όλα μόνοι τους. Οι αυτοκινητοβιομήχανοι στην προσπάθεια τους να ρυθμίσουν τα 

συνεχή αυξανόμενα κόστη και τις παροχές υπηρεσιών στους πελάτες, περιόρισαν την 

συμμετοχή τους στην διαδικασία της συναρμολόγησης και της παραγωγής(σε πρώτες 

ύλες, σε εξαρτήματα, σε ανταλλακτικά), μεταθέτοντας την ευθύνη της ανάπτυξης, της 

παραγωγής και της συναρμολόγησης στους προμηθευτές τους (Tier 1) και 

επικεντρώθηκαν στους πελάτες τους. Οι προμηθευτές συγκεντρώνοντας την προσοχή 

τους στην έρευνα και ανάπτυξη του προϊόντος(του προϊόντος που αυτοί παράγουν, 

όχι το τελικό προϊόν) αντιλαμβάνονται τα μεγάλα κόστη που απαιτούνται, για αυτό 

και χρησιμοποιούν το outsourcing, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν επάξια 

στις νέες συνθήκες, βλέπε σχήμα 5. Αξίζει να σημειωθεί, πως τα τελευταία χρόνια, 

υπάρχουν προμηθευτές όπως : η Auto nova και η Karman, οι οποίοι αναλαμβάνουν 

την πλήρη κατασκευή ενός οχήματος, το οποίο μπορεί να πουληθεί με μια ειδική 
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μάρκα. Για παράδειγμα, η Auto-nova κατασκευάζει το Volvo C70, το κάμπριο και η 

Karman κατασκευάζει τα Mercedes CLK και SLK μοντέλα19. 

 
Σχήμα 5 : Το αυξανόμενο Outsourcing οχημάτων ( Ποσοστιαία αξία οχήματος ) 

 

Πηγή :The Economist Intelligence Unit 
 

Στην σημερινή εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι 

αυτοκινητοβιομήχανοι εξακολουθούν να επικεντρώνουν την προσοχή τους στην 

βελτιστοποίηση κατασκευής των μηχανών(επιστήμη μηχανών) και στις λειτουργίες 

της συναρμολόγησης στα εργοστάσια τους. Σήμερα ωστόσο, μόνο το 28% του 

κόστους ενός οχήματος ελέγχεται από τους αυτοκινητοβιομηχάνους, ενώ το 45% από 

τους προμηθευτές και το 27% από τους αντιπροσώπους, γεγονός που επιβεβαιώνει 

την αυξημένη συμμετοχή και ευθύνη των προμηθευτών. 

Οι αυτοκινητοβιομήχανοι επενδύουν παράλληλα στην εφοδιαστική αλυσίδα 

του κλάδου, ζητώντας από τους προμηθευτές τους να είναι παρόντες στις νέες 

περιοχές όπου δημιουργούν εργοστάσια, συνήθως κοντά στα εργοστάσια τους, βλέπε 

σχήμα 6. 

 
Σχήμα 6 : Μια απλοποίηση της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας 

 
Πηγή : Louisin F. (2001). «Supply Chain Relationships in Aerospace and Car Industries». 

                                                 
19  Veloso F. (2001). « Τhe Automotive Supply Chain: Global Trends and Asian Perspectives ». 
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Οι αυτοκινητοβιομήχανοι διαφοροποιούν το ρόλο των προμηθευτών και σε 

αντίθεση με το παρελθόν, επιδιώκουν ακόμα και να μάθουν από αυτούς σε ορισμένες 

περιπτώσεις. Οι αυτοκινητοβιομήχανοι εξακολουθούν ωστόσο να ακολουθούν 

διαφορετικές στρατηγικές όσον αφορά τους προμηθευτές τους, έτσι, εταιρείες όπως η 

Renault και η Volkswagen, ακολουθούν μια πιο παραδοσιακή στρατηγική όσον 

αφορά τους προμηθευτές, ενώ η Ford χαρακτηρίζεται ως πιο επιθετική ( 

αναπτύσσονται αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο). 

Τα τελευταία χρόνια οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πολλά στην 

ανάπτυξη των προϊόντων τους, καθώς ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στον κλάδο το 

επιτάσσει. Η ανάπτυξη του προϊόντος μιας αυτοκινητοβιομηχανίας εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τους προμηθευτές – συνεργάτες που αυτή επιλέγει. Η διαδικασία 

επανασχεδιασμού συνεχίζει να παίζει έναν ρόλο κλειδί, καθώς το 50% των 

αυτοκινητοβιομηχάνων αλλά και των προμηθευτών επανασχεδιάζουν ήδη τις 

διαδικασίες Ανάπτυξης Νέου Προϊόντος. Ένα μεγάλο ποσοστό επίσης της τάξεως του 

60% των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει τις επενδύσεις στην ανάπτυξη των προϊόντων, 

βλέπε σχήμα 7. 

 

Σχήμα 7: Επανασχεδιασμός της Ανάπτυξης Νέου Προϊόντος 

 

Πηγή : Louisin F. (2001). «Supply Chain Relationships in Aerospace and Car Industries». 

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας της 

αυτοκινητοβιομηχανίας είναι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος των 

αυτοκινητοβιομηχάνων σε τμήματα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας που τους 

συνδέουν άμεσα με τον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των 

αντιπροσωπειών τους και των συνεργείων τους(service), τα οποία είναι περισσότερα 
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από ότι στο παρελθόν20 (Parts & Service: ασχολούνται με θέματα μετά την πώληση 

του οχήματος, ενώ έχουν και την ευθύνη της εγγύησης). Οι αυτοκινητοβιομήχανοι 

βρήκαν λοιπόν νέους τρόπους προσέγγισης πελατών, με το Internet να αποτελεί την 

τελευταία εξέλιξη σε αυτούς. Καθώς το σύγχρονο αυτοκίνητο αναπτύσσεται και από 

απλό προϊόν εξελίσσεται σε μια υπηρεσία, τα συνολικά έσοδα από την διανομή και 

από την παροχή βοήθειας μετά την πώληση (after sales service) ολοένα και 

μεγαλώνουν για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, γεγονός που οδηγεί τους 

αυτοκινητοβιομηχάνους στον προσανατολισμό αυτής της κατεύθυνσης. Ακόμη και 

σήμερα όμως, τα περισσότερα δεδομένα των πελατών παραμένουν στα συστήματα 

διαχείρισης των αντιπροσώπων. 

 Η αυτοκινητοβιομηχανία σήμερα είναι πολύ αποτελεσματική σε μαζική 

παραγωγή, στο να σπρώχνει δηλαδή τα αυτοκίνητα προς πώληση (μοντέλο Push), 

όμως η αποτελεσματικότητα αυτή δεν μπορεί να της αποφέρει πλέον ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, οδηγώντας την έτσι, σε νέες προσεγγίσεις κοντινές στο μοντέλο (Pull), 

όπως ο εντοπισμός κατά παραγγελία, προς όφελος των πελατών21. 

 

o 3.3 Μια εκτίμηση της μελλοντικής εφοδιαστικής αλυσίδας της 

αυτοκινητοβιομηχανίας 

 

 Η εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας θα καθοδηγείται σε 

μεγαλύτερο βαθμό από το Internet στο μέλλον και θα λειτουργεί σαν ένα ψηφιακό 

νευρικό σύστημα εφοδιαστικής, ώστε να μπορούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες να 

ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και στις 

αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών τους. Η μελλοντική εφοδιαστική εκτιμάται ότι 

θα προσφέρει επικοινωνία πολλών κατευθύνσεων ανάμεσα στις 

αυτοκινητοβιομηχανίες και στα δίκτυα των αυτοκινητοβιομηχανιών αλλά και 

ηλεκτρονικές αγορές, ώστε ολόκληρα δίκτυα εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας να 

ρυθμίζουν αμέσως τα αποθέματα, τις παραγγελίες και τις παραγωγικές τους 

δυνατότητες22. Οι ανακοινώσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών όπως: της Ford,της 

General Motors, της Chrysler και της Renault να μετέχουν σε πρωτοβουλίες 

ηλεκτρονικού εμπορίου, δείχνουν πως η αυτοκινητοβιομηχανία μπαίνει σε νέα 

                                                 
20 Veloso F. (2001). « Τhe Automotive Supply Chain: Global Trends and Asian Perspectives ». 
21 Gould L «Automotive Supply Chain Management: As Good As It Gets? » 
22 Laudon C. Kenneth και Laudon P. Jane.  « Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. , Διοίκηση της ψηφιακής   

Επιχείρησης » . 6η Έκδοση, σελ:  396. 
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περιοχή διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η General Motors, η Ford και η 

παρελθοντική πλέον DaimlerChrysler, δημιούργησαν πριν κάποια χρόνια, μια 

ηλεκτρονική αγορά με το όνομα: Covisint, για την προμήθεια εξαρτημάτων 

αυτοκινήτου23. Η Volkswagen επίσης ανήγγειλε την δημιουργία παρόμοιας 

ηλεκτρονικής αγοράς για τους προμηθευτές της, αλλά και οι υπόλοιπες μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες αναμένεται να μετέχουν στις ήδη εγκαθιδρυμένες αλλαγές ή 

να δημιουργήσουν δικές τους. Η τάση αυτή δεν χαρακτηρίζει όμως μόνο τους 

κατασκευαστές, καθώς τον Απρίλιο του 2001, έξι από τους μεγαλύτερους 

προμηθευτές του κλάδου, ανήγγειλαν τα σχέδια τους για συμμετοχή τους σε 

στρατηγικές Internet και δημιουργία ακόμη και δικών τους ηλεκτρονικών αγορών. 

 

Η μελλοντική εφοδιαστική, βλέπε σχήμα 8, χαρακτηρίζεται από : 

 

 Περισσότερους προμηθευτές στην έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντος( π. χ νέες 

πιο φθηνές και φιλικές προς το περιβάλλον πρώτες ύλες). Ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα των προμηθευτών και των ολοκληρωμένων 

συστημάτων. Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για την ανάπτυξη 

προϊόντος και την παροχή πρωτογενών στοιχείων. 

 Συστήματα παράδοσης και συναρμολόγησης, ευέλικτη και ταχύτερη 

συναρμολόγηση στα εργοστάσια συναρμολόγησης. 

 Δίκτυα διανομής για την τελική συναρμολόγηση και την τελική παράδοση στον 

πελάτη. Δυνατότητες παραγγελιών μέσω Internet. 

 Ένα «σημείο πώλησης» (dealer), το οποίο διαχειρίζεται: το service, την 

χρηματοδότηση, την εγγύηση και την ασφάλεια των οχημάτων μετά την 

παράδοση του οχήματος στον πελάτη. 

Σχήμα 8 : Η εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας στο μέλλον 

 
Πηγή : Louisin F. (2001). «Supply Chain Relationships in Aerospace and Car Industries». 

 

                                                 
23.Laudon C Kenneth και Laudon P. Jane.  « Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοίκηση της ψηφιακής 

Επιχείρησης » . 6η Έκδοση, σελ:115 
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Το όραμα για την μελλοντική εφοδιαστική αλυσίδα, είναι η ολοκλήρωση της, 

η οποία θα εξασφαλίζει την άριστη επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 

μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας και θα συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της εφοδιαστικής αλυσίδας(Better, 

Faster, Cheaper, Closer). Στην μελλοντική εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου 

αναμένεται να υπάρχει ταχύτερη κερδοφορία, ηλεκτρονική αυτοματοποίηση, 

συμπιεσμένοι χρόνοι παράδοσης παραγγελιών και ανάπτυξης νέων μοντέλων. 

 

o 3.4 Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της 

αυτοκινητοβιομηχανίας. 

 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας 

επηρεάζονται από τους παρακάτω παράγοντες24 : 

 Οι καταναλωτικές προτιμήσεις, οι οποίες καθορίζουν τις τάσεις των στυλ και 

διαμορφώνουν τα standards (δεδομένα) των οχημάτων πιέζουν όλους τους 

αυτοκινητοβιομήχανους, οι οποίοι προσπαθούν να ανταγωνιστούν και να 

ανταπεξέλθουν στις καταναλωτικές επιθυμίες, στις εθνικές τάσεις, και σε όλα τα 

νέα τμήματα αγοράς με σκοπό να αυξήσουν τα μερίδια τους στην αγορά. 

 Οι διάφοροι κυβερνητικοί κανονισμοί σχετικοί με το εμπόριο, την ασφάλεια 

και το περιβάλλον, οι οποίοι εγκαθιδρύουν τόσο τα κίνητρα, όσο και τις 

απαιτήσεις για μοντερνισμό και αλλαγές σχεδίων στην παραγωγή. Η έννοια της 

ασφάλειας για παράδειγμα μονοπώλησε το ενδιαφέρον των 

αυτοκινητοβιομηχάνων παγκοσμίως τις δεκαετίες του 60’ και του 70’, όπου και 

εγκαθιδρύθηκαν μέτρα για την ασφάλεια των οχημάτων και κανονισμοί για 

υποχρεωτικά εξαρτήματα, όπως οι ζώνες ασφαλείας, οι αερόσακοι και τα 

συστήματα φρένων (ΑBS). Σημαντικό επίσης θέμα για τις κυβερνήσεις 

παγκοσμίως είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Από τα τέλη της δεκαετίας 

του 60’ μέχρι και σήμερα, νόμοι σχετικοί με την εκπομπή ρύπων και την 

οικονομία καυσίμων έλαβαν μέρος σε Ευρώπη, Ιαπωνία και Αμερική, ενώ το 

πλαίσιο τους γίνεται ολοένα και αυστηρότερο με το πέρασμα του χρόνου. Τα 

τελευταία χρόνια οι έννοιες της ανακύκλωσης και της απόσυρσης αποτέλεσαν 

στόχους για κανονισμούς και ρυθμίσεις, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 

Αμερική και συνέβαλλαν σημαντικά στην εξέλιξη του κλάδου. Για παράδειγμα, ο 

                                                 
24 Veloso F. (2001). « Τhe Automotive Supply Chain: Global Trends and Asian Perspectives ». 
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κανονισμός «Euro 5», ο οποίος επιβάλλει την παραγωγή οχημάτων, που θα 

προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και θα εκπέμπουν λιγότερα καυσαέρια, 

πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή για όλες τις Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, 

από τον Οκτώβριο του 2009 (Κατιγούδης Δ.) 

 Η τεχνολογία παρέχει επίσης σημαντικά κριτήρια για περαιτέρω έρευνα, 

καινοτομίες στο design (σχέδιο) και αλλαγές στην βιομηχανική διαδικασία και 

επηρεάζεται από τις απαιτήσεις των καταναλωτών, για καλύτερη αξιοπιστία και 

ασφάλεια οχημάτων. Τα συστήματα πλοήγησης και τα stereo συστήματα είναι 

παραδείγματα προσφάτων τεχνολογιών, οι οποίες συνέβαλλαν στην ασφάλεια και 

στις καταναλωτικές προτιμήσεις. Όλοι οι αυτοκινητοβιομήχανοι ενσωματώνουν 

νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά στα οχήματα τους, προκειμένου να παραμείνουν 

ανταγωνιστικοί. Η σχέση όμως αγοράς και τεχνολογίας λειτουργεί και 

αντίστροφα, αν σκεφτούμε το επίτευγμα του Ιντερνέτ και την επιρροή του στην 

αυτοκινητοβιομηχανία. Οι νέες τεχνολογίες παρουσιάζονται επίσης, σε όλα τα 

επίπεδα της βιομηχανικής παραγωγής. Από το 1980, τα σχέδια για πλήρης 

σκελετούς οχημάτων που χρησιμοποιούνταν στην αρχιτεκτονική σώματος του 

αυτοκινήτου αντικαταστάθηκαν με την μονό- κατασκευή (κομμάτι- κομμάτι). Τα 

αυτοκίνητα στις μέρες μας έχουν γίνει πλέον πιο εξαρτημένα στα ηλεκτρονικά 

παρά στα μηχανικά. Ο έλεγχος και η λειτουργία των σύγχρονων οχημάτων 

ρυθμίζονται από πολυάριθμα ηλεκτρονικά συστήματα, ηλεκτρονικούς ανιχνευτές 

και μηχανισμούς κίνησης. Ένα αυτοκίνητο έχει σήμερα διπλές ηλεκτρονικές 

λειτουργίες, από ότι ένα αυτοκίνητο της δεκαετίας του 90’. Οι νέες τεχνολογίες 

καθορίζουν επίσης και τον τρόπο που αυτοκινητοβιομηχανίες προωθούν τα 

οχήματα τους. Το 1999, παρόλο που η πώληση των αυτοκινήτων μέσω Internet 

άγγιξε το 5,0% στην Αμερική, ωστόσο το 40% των αγοραστών στις ΗΠΑ, 

χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για να ανακτήσει πληροφορίες προκειμένου να 

προχωρήσουν σε μια αγορά. Εκτιμήσεις δείχνουν πως οι πωλήσεις μέσω Internet 

θα αυξηθούν αρκετά τα επόμενα χρόνια. Τεχνολογικές αλλαγές συμβαίνουν 

επίσης και σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Όλα τα παραπάνω βρίσκονται κατά μήκος όλης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της 

αυτοκινητοβιομηχανίας και την επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο και σε 

διαφορετικό βαθμό. 
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Κεφάλαιο 4 

 

Στρατηγικές Και Πληροφοριακά Συστήματα Στο Σύγχρονο 

Περιβάλλον Της Αυτοκινητοβιομηχανίας 

Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας, η υπερβολική αύξηση νέων μοντέλων 

οχημάτων, το συνεχές αυξανόμενο ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον, η 

περιορισμένη ζήτηση για νέα οχήματα και η παράλληλη ανάγκη των 

αυτοκινητοβιομηχάνων να μειώσουν τα τεράστια κόστη ώθησαν τους 

αυτοκινητοβιομηχάνους στην υιοθέτηση νέων στρατηγικών και στην απόκτηση 

σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να 

μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Επιπλέον, οι αυτοκινητοβιομήχανοι σήμερα 

οφείλουν να προσαρμόζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι του κλάδου, ανασχεδιάζοντας την με θεμελιώδης τρόπους. 

 

o 4.1 Οι στρατηγικές των αυτοκινητοβιομηχάνων 

Οι αυτοκινητοβιομήχανοι στην προσπάθεια τους να ανταποκρίνονται στις νέες 

τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς ακολουθούν μια σειρά στρατηγικών, οι οποίες είναι 

συνήθως κοινές μεταξύ των μεγάλων φιρμών. Μερικές από αυτές στρατηγικές 

είναι25: 

 Η υιοθέτηση ενός παγκόσμιου μοτίβου στην λειτουργία τους. Η υπέρ- ανάπτυξη 

των εργοστασίων στην αρχή της δεκαετίας 90’ οδήγησε στην παρουσία πολλών 

διαφορετικών ανταγωνισμών διαφορετικής εθνότητας σε ένα κοινό τόπο. Το 

γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάδυση νέων αγορών και στον ανασχεδιασμό των 

λειτουργιών των αυτοκινητοβιομηχάνων σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, με τα 

διαφορετικά μοντέλα αυτών να λανσάρονται την ίδια στιγμή και με τα ίδια 

standards, υπακούοντας ταυτόχρονα σε κυβερνητικούς κανονισμούς για 

ασφαλέστερα και πιο οικονομικά οχήματα. Οι περισσότεροι 

αυτοκινητοβιομήχανοι επενδύουν παράλληλα στην εφοδιαστική αλυσίδα του 

                                                 
25 Veloso F. (2001). « Τhe Automotive Supply Chain: Global Trends and Asian Perspectives ». 
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κλάδου, ζητώντας από τους προμηθευτές τους να είναι παρόντες στις νέες 

περιοχές όπου δημιουργούν εργοστάσια, συνήθως κοντά στα εργοστάσια τους. 

 Η επιδίωξη αναδιοργάνωσης των πλατφόρμων παραγωγής, των κομματιών και των 

συστημάτων των αυτοκινήτων,, καθώς η ανάγκη για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 

σύγχρονων και εξελιγμένων οχημάτων παγκοσμίως διαρκώς μεγαλώνει. Η 

συγκέντρωση των αυτοκινητοβιομηχάνων σε ειδικές πλατφόρμες παραγωγής και 

σε εναλλακτικά μέρη τους καθιστά ικανούς να διαχειρίζονται τα κόστη, να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών, να εξασφαλίζουν διαφοροποίηση 

μεταξύ των προϊόντων και να διατηρούν την αποτελεσματικότητα και την 

επωνυμία τους σε υψηλά επίπεδα. Το σχέδιο 178 της Fiat αποτελεί πιθανώς μια 

από τις πιο φιλόδοξες στρατηγικές της ( Camuffo and Volpato 1999). Ενώ οι 

περισσότεροι αυτοκινητοβιομήχανοι σχεδιάζουν οχήματα κάτω από μια 

συνηθισμένη πλατφόρμα, η Fiat πρωτοπόρησε με το φιλόδοξο concept (θέμα) της 

«παγκόσμιο αυτοκίνητο». Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη 5 

μοντέλων κάτω από την πλατφόρμα 178 με απόλυτη διαφορετική ταυτότητα για 

το κάθε ένα μοντέλο και με ίδιες απαιτήσεις παραγωγής για όλα τα εργοστάσια 

της. Επιπλέον, η εφοδιαστική της αλυσίδα είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να είναι 

παγκόσμια, περιλαμβάνοντας όλες τις 10 περιοχές που συμμετέχουν στην 

παραγωγή και την συναρμολόγηση. Η στρατηγική των αυτοκινητοβιομηχανιών 

να μοιράζονται πλατφόρμες και άλλα μέρη ενισχύθηκε από την μικρή 

διαφοροποίηση που υπάρχει μεταξύ των αυτοκινήτων. Ωστόσο αυτή η 

διαφοροποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών και των τεχνικών παραγωγής 

αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου, φέρνοντας στην επιφάνεια νέα θέματα 

έρευνας πιο απροσδιόριστα, όπως η αμεροληψία της μάρκας και η συνολική 

εμπειρία- εκτίμηση των πελατών από μια αυτοκινητοβιομηχανία. Οι πελάτες 

εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον- extra αμοιβή για 

μάρκες οι οποίες συνδέονται με αυτοκίνητα που προσδίδουν prestige(κύρος), 

παρόλο που η πραγματική διαφορά αυτών των οχημάτων με τα υπόλοιπα είναι 

πολύ μικρή26. Ωστόσο η είσοδος μαρκών όπως η Lexus και η Acura στις ΗΠΑ 

και η πορεία αυτών διαχρονικά δείχνουν ότι μια αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να 

πετύχει με τέτοιου είδους στρατηγικές, εφαρμόζοντας όμως παράλληλα 

                                                 
26 Gould L. « Automotive Supply Chain Management: As Good As It Gets? » .  
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προσεκτική διαχείριση στην μάρκα της και ισχυρούς δεσμούς με τους πελάτες της 

προκειμένου να γνωρίζει όλες τις προσδοκίες και ανάγκες τους. 

 Η επικέντρωση του ενδιαφέροντος των αυτοκινητοβιομηχάνων σε τμήματα της 

εφοδιαστικής τους αλυσίδας που τους συνδέουν άμεσα με τον τελικό καταναλωτή, 

συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών τους και των συνεργείων 

τους(service). Βρήκαν λοιπόν νέους τρόπους προσέγγισης πελατών, με το Internet 

να αποτελεί την τελευταία εξέλιξη σε αυτούς. Οι πελάτες πλέον έχουν την 

δυνατότητα να εξατομικεύουν την παραγγελία τους, μπορούν οι ίδιοι να ορίζουν 

το αυτοκίνητο που επιθυμούν, από την εξωτερική εμφάνιση ως τα εσωτερικά 

χαρακτηριστικά του.  

 Οι αυτοκινητοβιομήχανοι διαφοροποιούν το ρόλο των προμηθευτών. Αρχικά οι 

σχέσεις προμηθευτών και αυτοκινητοβιομηχάνων δεν ήταν και οι καλύτερες. Οι 

αυτοκινητοβιομήχανοι στην προσπάθεια τους να αυξήσουν τα κέρδη τους, 

περιόρισαν την συμμετοχή τους στην διαδικασία της συναρμολόγησης και της 

παραγωγής, μεταθέτοντας την ευθύνη της ανάπτυξης, της παραγωγής και της 

συναρμολόγησης στους προμηθευτές τους. Οι προμηθευτές αυτοί καλούνται να 

έχουν παγκόσμια παρουσία, προμηθεύοντας προϊόντα στα εργοστάσια του 

κατασκευαστή, ανεξαρτήτως τόπου. Η στρατηγική της Renault και της 

Volkswagen, θα μπορούσε να περιγραφεί ως 2+1 προμηθευτές, όπου: Οι 

αυτοκινητοβιομήχανοι για κάθε σημαντικό μέρος σχηματίζουν μια συνεργασία, 

με προμηθευτές – κλειδιά27 : 

i. Σε κάθε πεδίο δύο προμηθευτές θεωρούνται ως οι προνομιούχοι συνεργάτες 

και ενσωματώνονται στα τελικά στάδια της διαδικασίας της ανάπτυξης. 

Ωστόσο ένας τρίτος ακολουθεί κοντά τους, ο οποίος έχει λιγότερη ευθύνη 

αλλά αρκετή, ώστε να είναι έτοιμος αντικαταστήσει οποιαδήποτε 

δραστηριότητα των δύο ηγετικών προμηθευτών. 

ii. Επειδή τα ίδια αυτοκίνητα πωλούνται σε διαφορετικές περιοχές ανά τον 

κόσμο, παράγεται μια τάση στους αυτοκινητοβιομηχάνους να έχουν τους 

ίδιους προμηθευτές για ένα συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου. Από την 

στιγμή λοιπόν που οι αυτοκινητοβιομήχανοι επιθυμούν ομοιότητα 

χαρακτηριστικών ενός μοντέλου, ανεξαρτήτως εργοστασίου που αυτό 

παράγεται (σε όλο τον κόσμο), δημιουργείται η απαίτηση στους 

                                                 
27 Veloso F. (2001)« Τhe Automotive Supply Chain: Global Trends and Asian Perspectives ». 
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προμηθευτές είτε να επενδύουν κοντά στα εργοστάσια των 

αυτοκινητοβιομηχάνων, είτε να μεταφέρουν την γνώση τους σε έναν τοπικό 

προμηθευτή. 

Από την άλλη πλευρά η στρατηγική της Ford για έναν προμηθευτή 

χαρακτηρίζεται ως πιο επιθετική, διότι : 

i. υπάρχει μια φανερή κατεύθυνση προς την αυξημένη χρησιμοποίηση μεγάλων 

μονάδων – κομματιών, παρά προς την χρησιμοποίηση μεμονωμένων 

συστατικών ή υποσυστημάτων. 

ii. μοναδικός στόχος είναι να υπάρχει μια μοναδική φίρμα, η οποία προμηθεύει 

μονάδες όπως μια ολοκληρωμένη παράσταση εσωτερικού χώρου ενός 

μοντέλου, για ένα δοσμένο αυτοκίνητο σε όλο τον κόσμο. 

iii. η αυτοκινητοβιομηχανία αναγκάζει τον προμηθευτή της να αποκτήσει 

περισσότερα εργαλεία., ενώ συγχρόνως απαιτεί από αυτόν την πλήρη 

ανταπόκριση του στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Ωστόσο μια τέτοια 

στρατηγική είναι πιθανό να οδηγήσει σε μείωση της αποτίμησης του 

προμηθευτή, με τους προμηθευτές πρώτης σειράς να κινδυνεύουν να 

μετακινηθούν στην δεύτερη ή τρίτη. 

iv. η στρατηγική αυτή της Ford την οδηγεί αναπόφευκτα σε μια περιορισμένη 

τράπεζα δεδομένων όσον αφορά της τιμές και τα κόστη των μεμονωμένων 

συστατικών προμήθειας, πράγμα που ίσως τους δημιουργήσει προβλήματα 

στις μελλοντικές τους διαπραγματεύσεις με τους μεγαλύτερους κυρίως στον 

τομέα των ολοκληρωμένων συστημάτων. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η επιλογή προμηθευτών από τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες αποτελεί καίριο ζήτημα, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθεί η 

επιτυχία και η βιωσιμότητα μιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα κυριότερα κριτήρια 

για την επιλογή ενός προμηθευτή είναι : 

i. Ανταγωνιστικότητα σε θέματα κόστους και ποιότητας. 

ii. Ικανότητα έρευνας και ανάπτυξης. 

iii. Ικανότητα εγκατάστασης εργοστασίων κοντά στα κέντρα ανάπτυξης ( π. χ το 

Παρίσι για την Renault, το Wolfsburg για την Volkswagen ). 

iv. Ικανότητα διαχείρισης κόστους μέσω Logistics. 

v. Απουσία εθνικών κριτηρίων. 

 Η στενότερη προσέγγιση στον τομέα της συναρμολόγησης. Οι 

αυτοκινητοβιομήχανοι πραγματοποιούν καινοτόμα βήματα σε θέματα σχετικά με 
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την συναρμολόγηση, με την Βραζιλία να θεωρείται ως το κέντρο εξελίξεων στο 

ζήτημα αυτό. Με τα σχέδια: «ομάδα μερών-μονάδων» και «μπλε παπαγάλοι» 

της Volkswagen και της General Motors αντίστοιχα, στην Βραζιλία οι 

προμηθευτές συνδέουν και συναρμολογούν έναν αριθμό μερών στο τελικό 

εργοστάσιο συναρμολόγησης (Lung et al 1999). Τα πλεονεκτήματα που 

ισχυρίζονται οι αυτοκινητοβιομήχανοι είναι 28: 

i. Μειωμένη ένταση των πόρων. 

ii. Μειωμένο κόστος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

iii. Βελτιωμένη ποιότητα και παραγωγικότητα.    

Σε αυτήν την στρατηγική απαιτείται ακόμη περισσότερη υπευθυνότητα από τους 

προμηθευτές, καθώς οι αυτοκινητοβιομήχανοι ζητούν από αυτούς συνεχή βελτίωση. 

Αυτό σημαίνει πως οι προμηθευτές ίσως χρειάζεται να δουλέψουν ξανά πάνω σε όλα 

τα ακατάλληλα και απορριφθέντα βιομηχανικά αγαθά σε ποσοστό 5-7% ετησίως, 

βελτιώνοντας τα. Επιπροσθέτως, μέσω αυτής της στρατηγικής οι 

αυτοκινητοβιομήχανοι εισάγουν στόχους μείωσης κόστους στα συμβόλαια με τους 

προμηθευτές τους. 

 

o 4.2 Από το μοντέλο ώθησης στο μοντέλο έλξης 

Η έλλειψη του εντοπισμού και της κατανόησης των σημάτων της αγοράς, σε 

συνδυασμό με τη δυσκολία των παραδοσιακών συστημάτων να αντεπεξέλθουν στις 

μεγάλες αλλαγές στα δίκτυα εφοδιασμού, οδήγησαν σε δυσκολία της πρόγνωσης της 

ζήτησης και του προγραμματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ανάγκη σωστής 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ζήτησης και η ανάπτυξη του 

Διαδικτύου οδήγησαν τους αυτοκινητοβιομηχάνους σε προσεγγίσεις κοντά στο 

μοντέλο έλξης(Pull)29, βλέπε σχήμα 9. Με αυτό το μοντέλο, γνωστό και ως μοντέλο 

καθοδηγούμενο από τη ζήτηση ή μοντέλο κατασκευής κατά παραγγελία, οι 

πραγματικές παραγγελίες ή αγορές των πελατών δρομολογούν αντιδράσεις στην 

εφοδιαστική αλυσίδα και οι αυτοκινητοβιομήχανοι επιτυγχάνουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα(Βλαχοπούλου-Μάνθου). 

 

 

                                                 
28 Veloso F. (2001). « Τhe Automotive Supply Chain: Global Trends and Asian Perspectives ». 
29 Laudon C  Kenneth και Laudon P Jane.  « Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης,  Διοίκηση της ψηφιακής   

Επιχείρησης » . 6η Έκδοση, σελ: 395. 
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Σχήμα 9: Το μοντέλο Push 
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αποθεμάτων 

Παραγγελίες 

πελατών 

Πηγή : Laudon C Kenneth και Laudon P. Jane. « Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοίκηση της ψηφιακής  

Επιχείρησης ». 6η Έκδοση, σελ: 394-395 

 

Η διαχείριση της ζήτησης εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί 

συνεργασία στη λήψη αποφάσεων, τόσο από την πλευρά του εφοδιασμού όσο και 

από την πλευρά της αγοράς. Στόχος εδώ είναι να παράγεται ακριβώς η ποσότητα η 

οποία ζητείται και όταν η ποσότητα των εξαρτημάτων στη γραμμή παραγωγής φτάνει 

σε κάποια επίπεδα, τα οποία έχουν θεωρηθεί από πριν ως κρίσιμα, τότε να γίνεται η 

προμήθεια εξαρτημάτων ακριβώς στην ποσότητα η οποία χρειάζεται και στον 

κατάλληλο χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση των αποθεμάτων, των εξαρτημάτων 

και του κόστους. Η υιοθέτηση των διαδικασιών διαχείρισης της ζήτησης σε 

μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο επίπεδο προγραμματισμού, 

μπορεί να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη σύγκλιση της 

ζήτησης από την αγορά και την προσφορά προϊόντων από την πλευρά του 

εφοδιασμού. 

 

o 4.3 Η στρατηγική «Just in Time». 

Ο όρος Just - In- Time αναφέρεται σε ένα σύστημα παραγωγής, στο οποίο 

τόσο οι χρόνοι παραγωγής σε κάθε στάδιο παραγωγικής διαδικασίας, όσο και οι 

χρόνοι παράδοσης α΄ υλών (ανταλλακτικών) παρακολουθούνται σχολαστικά και 

καταγράφονται. Ο στόχος είναι να γίνεται ο εφοδιασμός του κάθε τμήματος 

παραγωγής αλλά και των πελατών ακριβώς τη στιγμή που γίνεται απαραίτητο: just in 

time. (Βλαχοπούλου-Μάνθου). Έτσι, θα αποφεύγεται το φαινόμενο να υπάρχουν 

αντικείμενα ανενεργά, ενώ επιτυγχάνεται και η ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων30. 

Με τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε παράλληλα σε μείωση του κόστους διατήρησης 

αποθεμάτων, εξοικονόμηση χώρου αποθηκών (άρα και χρήματος), μείωση 

ελαττωματικών προϊόντων, αποφυγή νεκρών χρόνων και μεγαλύτερη ευελιξία. Το 

                                                 
30 Βαντσιούρης Σ., Καλαϊτζής  Π. και Λαζοπούλου Αικ. « TOYOTA: JUST-IN TIME». 
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Just-in-time είναι γνωστό ως ευέλικτη παραγωγή (lean production) ή ως παραγωγή 

χωρίς απόθεμα (stockless production). Τα βασικά στοιχεία του JIT αναπτύχθηκαν 

από την Toyota τη δεκαετία του ’50 και έγιναν γνωστά ως Σύστημα Παραγωγής της 

Toyota (TPS), ενώ στην Αμερική υιοθετήθηκαν πολύ αργότερα. Στο επόμενο 

κεφάλαιο θα παρακολουθήσουμε πιο αναλυτικά την έννοια του Just In Time μέσω 

μιας πραγματικής εφαρμογής από την Toyota. 

 

o 4.4 Τα πληροφοριακά συστήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας 

Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς βοήθησε στην καλύτερη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου31.Τα πληροφοριακά συστήματα βελτίωσαν την 

σχέση αυτοκινητοβιομηχάνων με τους: προμηθευτές, αντιπροσώπους, διανομείς αλλά 

και πελάτες τους. Τα τελευταία χρόνια συναντούμε πληθώρα πληροφοριακών 

συστημάτων και τεχνολογιών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου, 

όπως : 

 Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM) 

 Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS) 

 Συστήματα Διαχείρισης Στόλου(Fleet Management) 

 Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (CRM) 

 Συστήματα Διαχείρισης Ενδοεπιχειρησιακών Πόρων και Διαχείρισης Logistics 

(ERP) 

 Τεχνολογίες RFID 

 Συστήματα ειδικά για προβλέψεις. 

 

Οι συμμετέχοντες στον κλάδο χρησιμοποιούν τα παραπάνω συστήματα, 

προσαρμόζοντας τα στις δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις. Τα πληροφοριακά 

συστήματα και όλες οι νέες τεχνολογίες συνέβαλαν επίσης στην ανάπτυξη προϊόντων 

στον κλάδο και στην ταχύτερη ανταπόκριση του κλάδου στις απαιτήσεις του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Η ικανότητα των πληροφοριακών συστημάτων των 

εταιρειών να έχουν πρόσβαση, να διαχειρίζονται και να παρέχουν πληροφορίες μέσω 

Internet αποτελεί πεδίο μεγάλου ανταγωνισμού.    

                                                 
31 Μάρω Βλαχοπούλου  και Βασιλική Μάνθου (2008-09)« Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων». 
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Τα πληροφοριακά συστήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας εκτελούν 

υπολογισμούς, διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων και κάνουν επεξεργασίες και 

προβλέψεις πολύ πιο γρήγορα και με περισσότερη ασφάλεια από ότι οι άνθρωποι. Τα 

πληροφοριακά συστήματα βοηθούν επίσης τις αυτοκινητοβιομηχανίες να μαθαίνουν 

περισσότερα για τις αγοραστικές συνήθειες και προτιμήσεις των πελατών τους αλλά 

και να γνωρίζουν οποιαδήποτε στιγμή τις ανάγκες και τις δυνατότητες των 

προμηθευτών, των διανομέων και των αντιπροσώπων τους. Η δυνατότητα του 

Internet να διανέμει πληροφορίες σε εκατομμύρια ανθρώπους ταυτόχρονα σε όλο τον 

κόσμο βοήθησε τις αυτοκινητοβιομηχανίες να 32: 

 Αποφασίζουν τι και πότε να παράγουν, να αποθηκεύουν και να διακινούν. 

 Διαβιβάζουν γρήγορα παραγγελίες. 

 Παρακολουθούν την κατάσταση των παραγγελιών. 

 Ελέγχουν την διαθεσιμότητα των αποθεμάτων και να παρακολουθούν τα επίπεδα 

τους. 

 Μειώνουν το κόστος διατήρησης αποθεμάτων, μεταφοράς και αποθήκευσης. 

 Παρακολουθούν τις αποστολές προϊόντων. 

 Προγραμματίζουν την παραγωγή με βάση την πραγματική ζήτηση των πελατών. 

 Επικοινωνούν γρήγορα τις αλλαγές στο σχεδιασμό των προϊόντων. 

 

Σε Πολυεθνικές εταιρείες όπως: η General Motors και η Chrysler κυριαρχούν 

τα αποκεντρωμένα συστήματα, σύμφωνα με τα οποία κάθε μονάδα στο εξωτερικό 

σχεδιάζει δικές της λύσεις και συστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους 

της. Ενώ αναδυόμενη μορφή για αυτού του είδους τις εταιρείες, αποτελούν τα 

δικτυωμένα συστήματα, τα οποία χρησιμοποιεί η υπερεθνική Ford Motor Company 

και σύμφωνα με τα οποία, η ανάπτυξη και η λειτουργία γίνονται με ολοκληρωμένο 

και συντονισμένο τρόπο σε όλες τις μονάδες. 

Η Ford χρησιμοποιεί επίσης την ασαφή λογική για να δημιουργήσει 

συστήματα λογισμικού. Η ασαφής λογική είναι μια τεχνολογία που βασίζεται σε 

κανόνες και μπορεί να αναπαριστά τις ανακρίβειες, δημιουργώντας κανόνες που 

χρησιμοποιούν προσεγγιστικές ή υποκειμενικές αξίες. Μπορεί να περιγράψει 

γλωσσικά ένα συγκεκριμένο φαινόμενο ή μια διεργασία και στη συνέχεια να 

αναπαραστήσει αυτή την περιγραφή σε ένα μικρό αριθμό ευέλικτων κανόνων. Τα 

                                                 
32: Laudon C Kenneth και Laudon P. Jane.  « Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοίκηση της ψηφιακής   

Επιχείρησης ». 6η Έκδοση, σελ: 8-10 και 450 
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συστήματα ασαφούς λογικής της Ford αποτυπώνουν αφανείς γνώσεις όταν υπάρχει 

γλωσσική αμφισημία. Ανέπτυξε λοιπόν μια εφαρμογή ασαφούς λογικής με την οποία 

γίνεται η στάθμευση σε μια προσομοίωση νταλίκας, αυτή η λογική έχει νόημα στα 

ανθρώπινα όντα γιατί αναπαριστά τον τρόπο με τον οποίο θα σκεφτόμασταν να 

παρκάρουμε το όχημα με την όπισθεν. 

 Η Ford χρησιμοποιεί παράλληλα ευφυείς πράκτορες για να προσομοιώνει 

τις προτιμήσεις των αγοραστών, ώστε να προτείνει πακέτα επιπρόσθετων επιλογών 

για αυτοκίνητα, τα οποία επιτυγχάνουν τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ κόστους 

παραγωγής και επιθυμιών των πελατών. Πρόκειται για προγράμματα λογισμικού που 

λειτουργούν στο προσκήνιο χωρίς απευθείας ανθρώπινη παρέμβαση και εκτελούν 

συγκεκριμένες, επαναλαμβανόμενες και προβλέψιμες εργασίες για ένα μεμονωμένο 

χρήστη, μια επιχειρηματική διεργασία ή μια εφαρμογή λογισμικού33. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα παρακολουθήσουμε στρατηγικές και συστήματα 

αυτοκινητοβιομηχανιών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να 

επιτευχθεί ο βασικός στόχος της εφοδιαστικής αλυσίδας: Better, Faster, Cheaper, 

Closer. 

 

o 4.5 Ο ρόλος των συστημάτων Logistics στην εφοδιαστική αλυσίδα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας 

Ο όρος logistics αφορά τα στάδια που προηγούνται και ακολουθούν της 

παραγωγής ενός οχήματος, μέχρι το σημείο της τελικής παράδοσης του στον πελάτη. 

Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν διαδικασίες, όπως 34: 

 η αποθήκευση πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων σε λειτουργικούς χώρους. 

 η οργάνωση και ο έλεγχος των αποθεμάτων. 

 η επικόλληση ετικετών. 

 η συσκευασία. 

 η προετοιμασία και δρομολόγηση των παραγγελιών. 

 και η διανομή μέχρι τον τελικό πελάτη. 

 

Στο θέμα της διανομής αποφασιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι μεσάζοντες, οι οποίοι 

αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε κατασκευαστή και καταναλωτή. Όταν 

                                                 
33 Laudon C Kenneth και Laudon P. Jane.  « Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοίκηση της ψηφιακής   

Επιχείρησης ». 6η Έκδοση, σελ: 454-455. 
34 Μάρω Βλαχοπούλου & Βασιλική Μάνθου  (2008-09)« Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας». 
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γίνεται λόγος για κανάλια της εφοδιαστικής στον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, εννοείται η πορεία που ακολουθεί το αυτοκίνητο από την 

στιγμή που γίνει η παραγγελία και βγει από την παραγωγή, μέχρι να φτάσει στον 

αντιπρόσωπο και από εκεί στον πελάτη. Η πορεία αυτή περιλαμβάνει την μεταφορά 

με τρένο ή νταλίκα από το εργοστάσιο στο πλησιέστερο λιμάνι, το ταξίδι έως την 

χώρα που έχει γίνει η παραγγελία, στην συνέχεια την μεταφορά στους 

αποθηκευτικούς χώρους της κάθε εταιρείας(Για παράδειγμα,, στην χώρα μας η 

Nissan διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους στο λιμάνι του Πειραιά) και τέλος όλες τις 

απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται μέχρι να φτάσει στον αντιπρόσωπο 

(εκτελωνισμός, PDI κτλ.). Η όλη αυτή διαδικασία για την Ελλάδα μπορεί να κρατήσει 

1 έως 1,5 μήνα, ανάλογα με την γεωγραφική απόσταση του κάθε προμηθευτή και το 

κανάλι διανομής που θα έχει επιλεχτεί. Αναλυτικότερη περιγραφή της παραπάνω 

διαδικασίας, γίνεται στο 7ο κεφάλαιο. 

Στα συστήματα ανεφοδιασμού των οχημάτων υπάρχουν δύο κατηγορίες 

logistics 35: 

1) Εξερχόμενη διοικητική μέριμνα (Outbound logistics): σχέδιο διανομής μιας 

παρτίδας οχημάτων από τη γραμμή συναρμολόγησης, έως τις εγκαταστάσεις του 

αντιπροσώπου. 

2) Εισερχόμενα διοικητική μέριμνα (Inbound logistics): αφορά αποκλειστικά τις 

διακινήσεις και αποθηκεύσεις φορτίων από τις εγκαταστάσεις των προμηθευτών, 

μέχρι τα εργοστάσια συναρμολόγησης αυτοκινήτων. 

Οι διαφορετικές κατηγορίες Logistics καθιστούν αναγκαία την συμμετοχή έμπειρων 

logisticians σε όλες τις στρατηγικές διεργασίες, καθώς αυτοί καλούνται να 

εκτιμήσουν ή και να δημιουργήσουν υποσυστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας σε σχέση 

με εθνικά και γεωγραφικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη γεωπολιτική και 

γεωοικονομική συγκυρία προς όφελος της εταιρείας. Ακόμα και η δημιουργία 

παραγωγικών μονάδων σε περιοχές, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση συγκεκριμένων 

αυτοκινήτων. 

Η σημασία των Logistics σε μια αυτοκινητοβιομηχανία είναι ιδιαίτερα 

σημαντική και μπορούμε να την κατανοήσουμε, αρκεί απλά να σκεφτούμε, την 

χαρακτηριστική έκφραση : «ο χρόνος είναι χρήμα» και αυτό γιατί τα μεγάλα lead 

times (ο χρόνος μεταξύ τελικής παραγγελίας και παράδοσης στον πελάτη): a) 

                                                 
35 Logistics & Management. « Logistics ..σε Τέσσερις Τροχούς». 



 

37 

συνεπάγονται καθυστέρηση σε προϊόντα στα οποία υπάρχει συσσωρευμένη 

προστιθέμενη αξία και επομένως υψηλό κόστος και b) συνεπάγονται χαμηλή 

ποιότητα εξυπηρέτησης και επομένως περισσότερους χαμένους πελάτες. Ιδιαιτέρως 

στην σημερινή εποχή, που η άμεση αντίδραση στη ζήτηση είναι πολύ βασικός 

παράγοντας στη στρατηγική πολλών αυτοκινητοβιομηχανιών και που τα υψηλά 

κόστη σε συνδυασμό με μικρή ικανότητα αντίδρασης είναι βασικοί λόγοι χαμηλής 

κερδοφορίας για μια αυτοκινητοβιομηχανία. Ο χρόνος είναι πολύ βασικό κριτήριο 

στις διάφορες αγορές των καταναλωτών, ειδικά στην αγορά των αυτοκινήτων, καθώς 

οι αγοραστές επιλέγουν να αγοράζουν από τις εταιρίες εκείνες που μπορούν να 

αντεπεξέλθουν στα προϊόντα που επιθυμούν στον ελάχιστο χρόνο παράδοσης 

(παράδοση στην σωστή ώρα- στην ώρα που πρέπει). Για παράδειγμα, αν το απόθεμα 

μια μάρκας ενός αυτοκινήτου τελειώνει πολύ συχνά, είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν 

αυτή τη μάρκα με μια άλλη υποκατάστατη αυτής. Όπως το κόστος ενός προϊόντος, 

έτσι και το «κόστος του χρόνου» είναι εξίσου σημαντικά. Το«κόστος του χρόνου» 

σχετίζεται με τα επιπρόσθετα κόστη που βαρύνουν ένα αυτοκίνητο με μεγάλα lead 

times και τις επιλογές που έχει ο αντίστοιχος αγοραστής που αναζητεί εναλλακτικές. 

Ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες που δεν μπορούν να αντιληφθούν τη σημασία του 

χρόνου στις ανάγκες των σημερινών αγορών, το «κόστος του χρόνου» για αυτές 

μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο36. Πιο αναλυτικά, η μεγάλη σημασία του «κόστους 

του χρόνου» έγκειται στα παρακάτω : 

 Οι μικρότεροι κύκλοι ζωής των οχημάτων. Ο μικρός χρόνος ανάπτυξης, 

προώθησης των οχημάτων στην αγορά και ικανοποίησης της ζήτησης είναι 

κεφαλαιώδους σημασίας. Και αυτό γιατί έτσι η αλυσίδα θα μπορέσει να 

αντικαταστήσει γρήγορα τα αυτοκίνητα που αγοράστηκαν και να εκμεταλλευθεί 

τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου σε όλο του το μήκος. 

 Η προτίμηση των λιανοπωλητών σε χαμηλά επίπεδα αποθέματος. Είναι 

σημαντικό για τις αυτοκινητοβιομηχανίες να παρέχουν υψηλές υπηρεσίες 

παράδοσης, καθώς αυτές θα της παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 

καλύτερη φήμη και πελατεία. Πολλές εταιρίες θεωρούν ακόμη, ότι ο μόνος 

τρόπος για ικανοποίηση της ανάγκης των πελατών τους για just-in-time 

παράδοση των προϊόντων είναι η επανεγκατάσταση του αποθέματος κοντά στον 

πελάτη. Αυτό όμως απλά μεταφέρει το κόστος από το ένα μέρος της 

                                                 
36 Βασίλης Βλασερός  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ». 
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εφοδιαστικής αλυσίδας στο άλλο. Αυτό που πρέπει πραγματικά να γίνει είναι η 

αντικατάσταση του αποθέματος με υψηλή αντίδραση (responsiveness), όποτε 

αυτό είναι εφικτό. 

 Οι υψηλές διακυμάνσεις των αγορών, που καθιστούν τις προβλέψεις ιδιαίτερα 

επικίνδυνες.Ένα διαρκές πρόβλημα για τις περισσότερες εταιρίες είναι η χαμηλή 

ακρίβεια των προβλέψεων, καθώς, όσο «επιστημονικός» και να είναι ο τρόπος 

πρόβλεψης και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται, η υψηλή διακύμανση στις 

αγορές σχεδόν εξασφαλίζει λάθος στην τελική αποτίμηση. Επιπλέον, τα μεγάλα 

lead times, ο υψηλός ανταγωνισμός, οι αναπάντεχες αντιδράσεις στις μεθόδους 

προώθησης(promotion) ή στις αλλαγές της τιμής αλλά και το bullwhip effect 

(δηλαδή η αύξηση στη μεταβλητότητα των παραγγελιών) οδηγούν σε υψηλές 

διακυμάνσεις (Κατιγούδης). Η συνήθης πρακτική για αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος είναι η αύξηση του αποθέματος ασφαλείας, ώστε να έχουμε κάλυψη 

έναντι των αποκλίσεων των προβλέψεων, γεγονός που αυξάνει το κόστος του 

αποθέματος. Η μείωση επίσης των lead times θα μας φέρει «πιο κοντά» στην 

πραγματική ζήτηση και θα εξασφαλίσει έτσι μικρότερα σφάλματα πρόβλεψης. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί το βασικότερο πεδίο εφαρμογής των 

logistics, τα οποία αποτελούν το βασικότερο ζητούμενο για την ορθολογικοποίηση 

και την επιτυχία των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι Αμερικάνοι 

καθηγητές κ. Ντόναλντ Μπώουεροξ και Ντειβιντ Κλος στο βιβλίο “Logistical 

Management” : «The integrated Supply Chain Process» περιγράφουν τα logistics ως 

το συνδετικό στοιχείο μεταξύ των υποσυστημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού 37.Τα 

logistics μπορούν να απλοποιήσουν και να βελτιώσουν την εφοδιαστική αλυσίδα, 

γεγονός που θα προκαλούσε εξοικονόμηση περί των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων 

στην Ευρώπη. Τα χρήματα αυτά μεταφράζονται σε εξάλειψη μοντέλων που 

παραμένουν αδιάθετα σε χώρους εργοστασίων ή σε εταιρείες Third Party Logistics( 

3PL) και τελικώς πωλούνται στο ήμισυ της αρχικής τιμής τους ύστερα από 4- 5 

χρόνια. Τα logistics απαντούν στο πώς πρέπει να οργανωθούν οι διαδικασίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας - π.χ. πώς πρέπει να γίνεται η διακίνηση των προϊόντων, με τι 

συχνότητα πρέπει να εκτελούνται οι παραδόσεις, μέσω ποιού δρομολογίου κ.λπ. 

Τα τελευταία χρόνια νέες και καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν 

εισέλθει στο χώρο των logistics και έχουν επιφέρει θεαματικές αλλαγές εκεί που η 

                                                 
37 Logistics&Management.« Logistics ..σε Τέσσερις Τροχούς». 
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απογραφή της αποθήκης απαιτούσε μολύβι, χαρτί και αρκετό χρόνο, τώρα 

πραγματοποιείται αυτόματα μέσω φορητών τερματικών (σκάνερ- RF) και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών38. Η κακή οργάνωση της αποθήκης, ο ανεφοδιασμός 

χωρίς πρόγραμμα και σύστημα και τόσα άλλα αρνητικά έχουν δώσει τη θέση τους σε 

ολοκληρωμένα συστήματα υψηλής ευφυΐας και αποτελεσματικότητας. Η διακίνηση 

αυτοκινήτων γινόταν παλαιότερα αποκλειστικώς από τους αντιπροσώπους. Εν 

αντιθέσει με σήμερα, όπου υπάρχουν πολλές εταιρείες 3PL που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο του αυτοκινήτου, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην παροχή 

υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

 

 4.5.1 Τα Logistics της General Motors και της Ford 

 

General Motors de Mexico 

 

Η Penske Logistics συνεργάζεται με την GM για περισσότερα από 75 χρόνια 

και έχει δίκτυο που εκτείνεται σε περισσότερες από 60 χώρες39. Η GM θέλοντας να 

αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως : 

 Μείωση κόστους & αναποτελεσματικότητας 

 Αύξηση δικτύου μεταφορών 

 Αύξηση ορατότητας εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Θέσπιση μέτρων για προμηθευτές & μεταφορείς. 

 

, συνεργάστηκε με την Penske. Η Penske χρησιμοποιώντας ένα ιδιόκτητο λογισμικό 

«Logistics Management System» παρείχε άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε 

κάθε συμμετέχοντα της αλυσίδας εφοδιασμού με δυνατότητα επιλογής προμηθευτή 

και μεταφορέα. Έτσι η Penske μέσα σε 6 μήνες κατάφερε a) να μειώσει το κόστος 

μεταφοράς κατά 15 %, b) να μειώσει τον αριθμό των μεταφορέων από 100 σε 20 και 

c) να αυξήσει την ταχύτητα παράδοσης Α’ υλών. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου 

λογισμικού, των νέων τεχνολογιών ελέγχου ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

αλλά και η χρήση εκπαιδευμένου προσωπικού για την χρήση των νέων τεχνολογιών, 

συνέβαλλαν στην αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως: η έλλειψη συνολικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας, η έλλειψη μέτρων ελέγχου ποιότητας και η έλλειψη 

                                                 
38 Dimitris Katigoudis .(2009) « Hellenic Logistics». 
39 Μάρω Βλαχοπούλου  και Βασιλική  Μάνθου 2008-09). «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Αγορά των 

Αυτοκινήτων». 
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επικοινωνίας μεταφορέα – εργοστασίου. 

 

Μερικά από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της συνεργασίας της Penske με την 

GM, ήταν : 

 Μείωση του κόστους μεταφοράς και του κόστους ναύλων 

 Πριμοδότηση και σχεδόν έχει εξαλειφθεί η γραμμή συναρμολόγησης 

 Πληροφόρηση και εντοπισμό του αριθμού και των pick – up ποσοτήτων. 

 Ενημέρωση των φορέων σε πραγματικό χρόνο για κάθε πτυχή της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας. 

 

Η συνεργασία της Penske με την Ford 

 

Το 1996 ξεκίνησε η συνεργασία της Penske με την Ford, η οποία θα 

διαχειριζόταν όλα τα εισερχόμενα υλικά στα 19 εργοστάσια συναρμολόγησης, 

θέτοντας ως στόχο την ανάπτυξη ενός επιθετικού προγράμματος εφοδιαστικής με τα 

εξής χαρακτηριστικά 40 : 

  Network Design Optimization 

  Μεταφορέα και Premium ως tem Integration 

  Finance Management 

 

H Penske και η Ford αξιολόγησαν αρχικά το υπάρχον δίκτυο, επένδυσαν στην 

εκπαίδευση 1500 υπαλλήλων πάνω στις νέες τεχνολογίες και κατάφεραν: 

 Την Μεγιστοποίηση των μεταφορών και την ελαχιστοποίηση του κόστους 

μεταφοράς. 

 Την ικανοποίηση αυστηρότερων απαιτήσεων. 

 Οι μεταφορείς να τηρούν την παράδοση σε 15 λεπτά από την προγραμματισμένη 

ώρα παράδοσης. 

 Οι αερομεταφορείς να εποπτεύουν τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης. 

 Την βαθμολόγηση των μεταφορέων για μελλοντική συμμετοχή τους σε νέα 

προσφορά. 

 Την εφαρμογή του Logistics Management System Route Assist. 

 PDA στους οδηγούς, ηλεκτρονικό scanner, δορυφορικά τηλέφωνα. 

 Την παρακολούθηση των κινητήρων των φορτηγών μέσω συστημάτων. 

 

                                                 
40 Μάρω Βλαχοπούλου  και Βασιλική  Μάνθου (2008-09). «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Αγορά των 

Αυτοκινήτων». 
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Βελτιώνοντας έτσι την συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Στο 7ο κεφάλαιο, θα παρακολουθήσουμε την λειτουργία και εξέλιξη της 

μεγαλύτερης εταιρείας Logistics στον χώρο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, την 

Hellenic Logistics ΑΕ. 
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Κεφάλαιο 5 

 

Εφοδιαστική Αλυσίδα – Περιπτωσιολογικές Μελέτες 

Αυτοκινητοβιομηχανιών 

 

Στον παρόν κεφάλαιο αναλύονται στρατηγικές και πληροφοριακά συστήματα 

που υιοθετήθηκαν από ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες τα τελευταία χρόνια, με 

σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες 

στην προσπάθεια τους να περιορίσουν το λειτουργικό κόστος, να βελτιώσουν τον 

βαθμό εξυπηρέτησης των πελατών τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητα, 

επένδυσαν σε τεχνολογίες και σύγχρονα συστήματα, που τους βοήθησαν να 

διαχειριστούν καλύτερα τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες. 

 

o 5.1 Η Αναδιοργάνωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας από την Nissan Motors 

 

Η Nissan ήταν μία από τις εταιρείες που βίωσαν σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα κατά τη δεκαετία του '90 και υπέφεραν από εμπορικές αποτυχίες 

προϊόντων που διέθεσαν στη διεθνή αγορά. Έτσι, το 2000 με πρωτοβουλία του 

Διοικητικού Στελέχους Carlos Gohn, ξεκίνησε μία αναδιοργάνωση με βάση την 

οποία, κάθε παραγόμενο όχημα θα έπρεπε να επιτυγχάνει 8% κέρδος σε κάθε πώλησή 

του. Η Nissan χρησιμοποιώντας την συγκριτική ανάλυση, αναδιοργάνωσε την 

εφοδιαστική της αλυσίδα και βοηθήθηκε αρκετά στην πλήρη μεταμόρφωση της. 

Μέσω δεδομένων που συλλέχθηκαν από το πρόγραμμα benchmarking των 

προμηθευτών της, η Nissan ανακάλυψε ότι41 : 

 οι προμηθευτές παρήγαγαν συστηματικά υποδεέστερα προϊόντα σε υψηλές τιμές. 

 η εταιρεία διέθετε χωρίς λόγο $2.000 για κάθε αυτοκίνητο. 

 το κόστος διανομής ήταν το υψηλότερο μεταξύ όλων των παραγωγών 

αυτοκινήτων. 

Όταν η διοίκηση της Nissan συνειδητοποίησε τα πραγματικά προβλήματα, αντέδρασε 

άμεσα μέσω της συρρίκνωσης της προμηθευτικής βάσης. Η Nissan πλέον 

                                                 
41 Νικός Παναγιώτου « Η Σημασία της Μέτρησης Απόδοσης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα».  
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χρησιμοποιεί προχωρημένα μέτρα σύγκρισης (benchmarks) για την εφοδιαστική της 

αλυσίδα και τους συνεργαζόμενους με αυτή φορείς. Κάθε συνεργάτης που αδυνατεί 

να επιτύχει την απόδοση που καθορίζεται ως στόχος από την αρχή, ενημερώνεται 

ώστε να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις. Γίνεται κατανοητό ότι η βελτίωση της 

Nissan δεν επιτεύχθηκε αποκλειστικά μέσω της συγκριτικής 

αξιολόγησης(benchmarking), αλλά συνοδεύτηκε από πλήθος διορθωτικών 

επεμβάσεων και αλλαγών, βλέπε πίνακα 5. Για παράδειγμα, η εταιρεία : 

 επέκτεινε την προμηθευτική της βάση, συμπεριλαμβάνοντας διεθνείς 

προμηθευτές εξαρτημάτων. 

 υιοθέτησε πολλές από τις φιλοσοφίες λιτής παραγωγής που εφάρμοζαν άλλες 

ιαπωνικές εταιρείες, όπως η Toyota. 

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των πρωτοβουλιών ήταν : η Nissan να γίνει η ίδια σημείο 

αναφοράς για τις πρακτικές της στην εφοδιαστική αλυσίδα. 
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Πίνακας 5: Στρατηγικές και πληροφοριακά συστήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της Nissan 

Nissan 

Supply Chain 

Management(SCM) 

(Συστήματα Διαχείρισης 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας) 

 

Στόχος : η μείωση του χρόνου από την στιγμή της παραγγελίας μέχρι την 

στιγμή της παράδοσης, μειώνοντας παράλληλα όλα τα κόστη κατά μήκος της 

συνολικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Δημιούργησε 4 τμήματα : 

 
 SCM Planning Department 

 

 Vehicle & Parts Logistics Department 

 

 Overseas KD ( re- assembly) Production Department 

 

 Service Parts Logistics Department 
 

Ιδιαίτερη σχέση με τους 

Προμηθευτές της. 

 

 Άμεση Επικοινωνία οποιαδήποτε στιγμή μέσου του συνολικού της SCM 

συστήματος, όχι μόνο με προμηθευτές 1 βαθμίδας, αλλά με όλους τους 

προμηθευτές της 

 

 Περιοδική επικοινωνία με παγκόσμιους προμηθευτές σε Ευρώπη, Β. 

Αμερική και Ιαπωνία, διατηρώντας γενική εποπτεία της συνολικής 

παγκόσμιας ποιότητας στην συνολική εφοδιαστικής της αλυσίδα. 

 

 Διατηρεί Διάγραμμα Ροής όλων μερών που προμηθεύεται, ελέγχοντας έτσι 

τους προμηθευτές της αλλά και την συναρμολόγηση των διάφορων μερών. 

 

 Ανάπτυξη ειδικών εργαλείων & διαδικασιών, με στόχο την 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία και συνεργασία με τους προμηθευτές της 

(τεχνικές μείωσης κόστους και βελτίωσης λειτουργίας. 

 

 Ανέπτυξε πρόγραμμα με το όνομα : Alliance Supplier Improvement 

Program ( ASIP) σε θέματα : μείωσης κόστους, βελτίωσης ποιότητας, 

αυξημένης αποτελεσματικότητας σε χρόνο & κέρδη, με στόχο την 

συνεργατική δράση με τους προμηθευτές της,. 

 

Περιβαλλοντολογικά 

Συστήματα Διαχείρισης 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

 

 Πιστοποιημένα γραφεία και εργοστάσια. 

 

 Συνεργασίες με πιστοποιημένους προμηθευτές, διανομείς και 

αντιπροσώπους. 

 

 Συστήματα διαχείρισης κυβερνητικών διαταγμάτων και βιομηχανικών 

αλλαγών του κλάδου. 

 

 Συστήματα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. 

 

 Απώτερος στόχος όλων των παραπάνω είναι η μείωση της αρνητικής 

επίδρασης στο περιβάλλον. 

 

Περιβαλλοντολογική 

Παραγωγή Προϊόντων 

(κατά την Ανάπτυξη, 

Παραγωγή, Πώληση & 

Διαφήμιση Προϊόντων) 

 

 Αναπτύσσουν καθαρά ενεργειακά οχήματα 

 Μειώνουν τις εκπομπές ρύπων και τους θορύβους των οχημάτων 

 Προσανατολίζονται στην διαχείριση χημικών θεμάτων & θεμάτων 

ανακύκλωσης 

 
Πηγή : www. Nissan-global.com 

 



 

45 

o 5.2 Η Ανασυγκροτημένη Αλυσίδα Αξίας της General Motors 

 

Η General Motors θέλοντας να κερδίσει την χαμένη ανταγωνιστικότητα της, 

προσπαθούσε από τα τέλη της δεκαετίας του 80’ και για πολλά χρόνια να ξεπεράσει 

προβλήματα και λάθη του παρελθόντος, όπως 42: 

 Παραδοσιακές παραγωγικές διαδικασίες. 

 Περιορισμένες και αναποτελεσματικές σχέσεις με τους προμηθευτές, πελάτες και 

αντιπροσώπους, λόγω απαρχαιωμένων πληροφοριακών συστημάτων. 

 Τεράστιες δαπάνες σε εργατικές συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές 

παροχές. 

 Πλήρης καθετοποίηση. Κατασκεύαζε η ίδια το 70% των εξαρτημάτων της. 

 Αδυναμία ανάπτυξης προϊόντων, καθώς επιχειρηματική μονάδα της GM δρούσε 

με τον δικό της τρόπο και χρησιμοποιούσε διαφορετικά πληροφοριακά 

συστήματα. 

Η GM βλέποντας τις μεγάλες αρνητικές συνέπειες στις πωλήσεις, στην φήμη και την 

πελατεία της προχώρησε στην ανασυγκρότηση της αλυσίδας αξίας της, βλέπε πίνακα 

6. Έτσι: 

 απέλυσε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, έκλεισε δεκάδες εργοστάσια, βρήκε 

καλύτερες τιμές στα κόστη των εξαρτημάτων και βελτίωσε τα υπεράριθμα 

πληροφοριακά συστήματα της. 

 βελτίωσε την σχέση της με τους προμηθευτές της. Τα τελευταία χρόνια 

συνεργάζεται με αυτούς μέσω ενός Ιδιωτικού Web Portal που ονομάζεται : GM 

Supply Power. Ανέθεσε την παραγωγή κομματιών των οχημάτων στους 

προμηθευτές της, γεγονός που της επέτρεψε να επικεντρώνεται σε 

δραστηριότητες όπως το marketing (διαφήμιση), τις πωλήσεις και τον σχεδιασμό. 

 επανασχέδιασε την διαδικασία παραγωγής, υιοθετώντας ένα νέο μοντέλο 

παραγωγικής διαδικασίας αυτοκινήτων το οποίο : ονομάζεται modular assembly. 

Με βάση αυτό το μοντέλο, τα κοινά μέρη διαφορετικών μοντέλων αυτοκινήτων 

σχεδιάζονται πάνω σε κοινές πλατφόρμες και τα διαφορετικά κομμάτια του κάθε 

μοντέλου σχεδιάζονται και παράγονται μέσα σε διάφορα υποσυστήματα, τα οποία 

ταιριάζουν με τα μεγαλύτερα συστήματα παραγωγής που είναι κοινά για όλα τα 

μοντέλα. Πετυχαίνοντας έτσι, ταχύτερη παραγωγή, συναρμολόγηση, μικρότερο 

                                                 
42 Kenneth C.  Laudon και Jane P. Laudon.  « Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοίκηση της ψηφιακής 

Επιχείρησης ». 6η Έκδοση, σελ: 120-125 
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κόστος υλικών, μεγαλύτερα επίπεδα απόδοσης, δημιουργία οικονομιών κλίμακας 

σε επίπεδο προμηθευτών. 

 επεδίωξε την πώληση αυτοκινήτων από το Διαδίκτυο, προσφέροντας τοποθεσίες 

Ιστού με έναν φάσμα υπηρεσιών τόσο για πελάτες, όσο και για αντιπροσώπους. 

Δημιούργησε την GMBuyPower.Com, στην οποία οι επισκέπτες μπορούν να 

βλέπουν αυτοκίνητα της GM, να κάνουν αναζήτηση με βάση το χρώμα, τον 

εξοπλισμό και τη διαθεσιμότητα και να βρίσκουν έναν αντιπρόσωπο στην 

περιοχή τους που έχει σε απόθεμα, το αυτοκίνητο που θέλουν. Η τοποθεσία 

αναφέρει τα αυτοκίνητα που έχουν οι αντιπρόσωποι σε απόθεμα. 

 κατέβαλε προσπάθειες στην κατασκευή κατά παραγγελία, χρησιμοποιώντας το 

internet και διάφορα πληροφοριακά συστήματα από εταιρείες λογισμικού, όπως η 

Oracle και η See Beyond, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παράδοσης των προϊόντων. Ο χρόνος 

υστέρησης στην εκπλήρωση παραγγελιών έχει μειωθεί στο μισό, το κόστος 

αποθέματος έχει μειωθεί κατά 20% και η αξιοπιστία των ημερομηνιών έχει 

αυξηθεί κατά 22%. 

 ίδρυσε μια θυγατρική που ονομάζεται OnStar και προσέφερε ένα σύστημα 

τηλεματικής με δυνατότητες πλοήγησης(GPS), σύνδεσης στο Internet, ασφάλειας 

και επικοινωνιών. Το σύστημα OntStar, παρέχει υπηρεσίες όπως : έκτακτη οδική 

βοήθεια, παρακολούθηση του ίχνους κλεμμένων αυτοκινήτων αλλά και 

επικουρικές υπηρεσίες, όπως η κράτηση τραπεζιού σε ένα εστιατόριο. 

 Εγκατέστησε ένα ενιαίο βασικό σύστημα σχεδιασμού και κατασκευής, το 

Unigraphics, της EDS. Όλοι οι μηχανικοί της GM και όλοι οι προμηθευτές 

βασικών υποσυστημάτων της GM που εργάζονται σε συνεργασία με μηχανικούς 

της GM μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα από μια διασύνδεση στον 

Ιστό, ώστε να χρησιμοποιούν από κοινού τρισδιάστατα σχέδια και να 

παρακολουθούν την πορεία εξαρτημάτων και υποσυστημάτων. Το σύστημα 

ενημερώνει αυτόματα τα σχεδιαστικά δεδομένα όταν οριστικοποιούνται οι 

αλλαγές, έτσι που όλοι να μπορούν να συντονίζουν την εργασία τους στο ίδιο 

σχέδιο. Τα τυποποιημένα εργαλεία και η ενοποιημένη διαδικασία ανάπτυξης 

προϊόντων της GM επέτρεψαν στην εταιρεία να μειώσει το χρόνο που χρειάζεται 

για την ανάπτυξη και παραγωγή ενός αυτοκινήτου από 48 μήνες σε 18 μήνες και 

να εξοικονομήσει 1 δισεκ. Δολάρια σε ετήσιες δαπάνες μηχανολογικού 

εξοπλισμού. 
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Πίνακας 6: Στρατηγικές και πληροφοριακά συστήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της General Motors 

GENERAL MOTORS 
 

Human Resources 

(Εργατικό Δυναμικό) 

 Αξιοσημείωτες ικανότητες στην ανάλυση, στην ομαδικότητα, στην λύση 

προβλημάτων, στην γραπτή και προφορική επικοινωνία 

 Χαρακτηρίζεται από πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας αλλά και 

υψηλό τεχνολογικό υπόβαθρο 

 Πλήρης εξειδίκευση και ιδιαίτερες ικανότητες σε θέματα που αφορούν 

την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων. 

 

Global Purchasing 

& Supply Chain 

( Παγκόσμια 

Αγοραστική δύναμη 

και Εφοδιαστική 

Αλυσίδα) 

 Έμφαση σε : Έρευνα & Ανάπτυξη, Επιστήμη Μηχανών, Παραγωγή & 

Κατασκευή, Πωλήσεις & Marketing. 

Supply Chain 

Environmental 

Management 

(Διαχείριση 

Περιβαλλοντολογικής 

Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας ) 

 Supply Power Website (ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κατασκευαστών 

και προμηθευτών). 

 GM Ability.com, site με πληροφορίες για περιβαλλοντολογικές 

δραστηριότητες. 

 Global Reporting Initiative (GRI), εργαλείο που επιτρέπει την εκτίμηση 

παρελθοντικής και παρούσας δράσης, βελτιώνοντας την εκτίμηση 

μελλοντικών στόχων. 

 Συγκέντρωση σε θέματα ανακύκλωσης 

 

Η θυγατρική OnStar 

για την προστασία 

των πελατών της 

 Εξασφαλίζει ασφάλεια, σιγουριά και πληροφόρηση, η οποία αναφορά 

όλα τα ολοκληρωμένα οχήματα της 

Fuel Cell Activities 

(Δραστηριότητες 

επικεντρωμένες στα 

καύσιμα) 

 Βοηθούν στην αποτελεσματική ανάπτυξη και περιβαλλοντολογική 

τεχνολογία. 

Information Systems 

& Services 

(Πληροφοριακά 

Συστήματα και 

Υπηρεσίες ) 

 Δουλεύουν με όλα τα τμήματα της εταιρείας με σκοπό την παροχή 

αναπτυγμένης τεχνολογίας στους εργαζομένους. 

Manufacturing 

(Κατασκευή) 

 Επαγγελματικά Συστήματα Ελέγχου Ποιότητας, σχεδιασμένα έτσι ώστε 

να δημιουργούν οχήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. 

Σκοπός : η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικά κόστη, 

μέσω ευέλικτων συστημάτων παραγωγής. 

Ισχυρή σχέση με 

τους Προμηθευτές 

της. 

 Συνεχή και άμεση Επικοινωνία 

 Η GM τους ενθαρρύνει στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. 

 Απόλυτη συνεργασία. 

Πηγή : www.gm.com/search/?q=supply+chain&start=20 

 

Παρά τις προσπάθειες της η GM εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τρομερά 

οικονομικά προβλήματα, γεγονός που δείχνει ότι η απόκτηση ακόμη και των πιο 

σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτών της GM δεν μπορεί να 

εξασφαλίσει και δεν εξασφάλισε την βιωσιμότητα της, υποβάλλοντας προσφάτως 

(Ιούνιος 2009) αίτηση στην αμερικάνικη δικαιοσύνη υπό του άρθρου 11 για 

πτώχευση εταιρειών. 
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o 5.3 Οι πρωτοποριακές στρατηγικές της TOYOTA 

 

Το Just-in-Time σύστημα παραγωγής 

 

Στην εφοδιαστική αλυσίδα της TOYOTA χρειαζόταν ένα μέσο χρονικό 

διάστημα 15 ημερών για την κατασκευή ανταλλακτικών από πρώτες ύλες. Αρχικά 

λοιπόν η ΤΟΥΟΤΑ θέλοντας να μειώσει τον χρόνο κατασκευής, διέκοψε την 

συνεργασία της με κάποιους από τους προμηθευτές της, μείωσε τον αριθμό των 

παρτίδων και κατάφερε να περιορίσει το χρόνο αυτό σε 6 ημέρες. Εν συνεχεία, 

τροποποίησε το δίκτυο τροφοδότησης από σταθμό παραγωγής σε σταθμό παραγωγής 

και μείωσε τον συνολικό αριθμό των σημείων αποθήκευσης, περιορίζοντας τον 

συνολικό χρόνο απόκρισης σε 3 ημέρες43. Τέλος η ΤΟΥΟΤΑ εξάλειψε όλα τα 

αποθέματα σε προϊόντα υπό κατασκευή (work - in progress), καταφέρνοντας έτσι ένα 

χρόνο απόκρισης ρεκόρ: 1 ημέρα! Την πρώτη βδομάδα της εφαρμογής των μέτρων, η 

γραμμή παραγωγής σταματούσε σχεδόν κάθε ώρα. Στο τέλος όμως του πρώτου μήνα, 

ο μέσος όρος των παύσεων της παραγωγής έπεσε σε λίγες την ημέρα. Μετά από έξι 

μήνες η παύση της παραγωγής είχε τόσο μικρή οικονομική επίπτωση, που η Toyota 

εγκατέστησε μια εναέρια γραμμή συναρμολόγησης, η οποία επέτρεπε σε κάθε 

εργαζόμενο της γραμμής παραγωγής να σταματάει την διαδικασία παραγωγής σε 

περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην ποιότητα. Ακόμα και με αυτό οι παύσεις της 

παραγωγής μειώθηκαν σε λίγες την εβδομάδα. Οι προμηθευτές της ήταν σε θέση να 

χειριστούν μεγαλύτερες παραγγελίες, υπέρ-γεμίζοντας τες με μικρότερα φορτία. Το 

αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα εργοστάσιο, το οποίο προκαλούσε φθόνο στον 

βιομηχανικό κόσμο και από τότε έχει ευρέως προσομοιωθεί. 

Το Just-in-Time σύστημα παραγωγής της Toyota ονομαζόμενο ως (Toyota 

production system) αποτελεί την φιλοσοφία οργανωσιακής βιομηχανοποίησης και 

logistics στην Toyota και περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση των προμηθευτών και 

των πελατών. Ο βασικός στόχος του TPS ήταν να ελαχιστοποιήσει τα κόστη44 : 

παραγωγής, κίνησης (του χειριστή ή του μηχανήματος),αναμονής (του χειριστή ή του 

μηχανήματος),μεταφοράς, της ίδιας της Διαδικασίας, της ανακάλυψης (εργαλείο 

σειράς), διόρθωσης (επαναδημιουργίας) Toyota. 

 

 

                                                 
43 Βασίλης Βλασερός Διπλωματική εργασία με θέμα: « ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ». 
44 Βαντσιούρης Σ., Καλαϊτζής  Π. και Λαζοπούλου Αικ. « TOYOTA: JUST-IN TIME». 



 

49 

 

Τα αποτελέσματα του TPS για την Toyota, ήταν : 

 Ο χρόνος ανταπόκρισης από την επιχείρηση μειώθηκε σε περίπου μια ημέρα, 

προκαλώντας μεγαλύτερη ικανοποίηση στους πελάτες, εξαιτίας της ταχύτατης 

εξυπηρέτησης. 

 Περιέκοψε τα κόστη μεταφοράς, καθώς τα ολοκληρωμένα προϊόντα στάλθηκαν 

εκεί όπου ζητήθηκαν. 

 Οι παραδόσεις κατά παραγγελία εξάλειψαν πλήρως το ρίσκο, ότι αυτά δεν θα 

πωληθούν. 

 Εμφανίστηκαν τεράστια μετρητά, προκαλώντας μεγάλο ενθουσιασμό και 

αυτοπεποίθηση στην διοίκηση. 

 Η δημιουργία αισθήματος ενδυνάμωσης μεταξύ των μελών της, ώστε να 

μεγιστοποιούν την απόδοση ποιότητας, βελτιώνοντας συνέχεια τις διαδικασίες, 

εξαλείφοντας άσκοπη σπατάλη φυσικών, ανθρώπινων και επιχειρησιακών πόρων. 

 

Στρατηγική SMED 

 

Η Toyota καθιέρωσε επίσης μια στρατηγική πού ονομάζεται SMED ( single 

minute exchange of die) και αναπτύχθηκε από τον Shigeo Shingo45. Η στρατηγική 

βασιζόταν σε ελαχιστοποίηση του χρόνου διόρθωσης και αλλαγής στην κατασκευή, 

με στόχο την βελτίωση της ποιότητας. Η SMED είναι μια από τις πολλές μεθόδους 

παραγωγής για την μείωση του χαμένου χρόνου στην διαδικασία κατασκευής και την 

βελτίωση της συνολικής ροής της διαδικασίας της κατασκευής. Η έκφραση «single 

minute- μόνο ένα λεπτό» δεν σημαίνει ότι όλες οι αλλαγές πραγματοποιούνται σε ένα 

λεπτό, αλλά όλα αυτά για να συμβούν θα χρειαστούν λιγότερα από 10 λεπτά. Η 

Toyota στην προσπάθεια της να βρει όλα τα κατάλληλα και δύσκολα εργαλεία για να 

πραγματοποιεί τις αλλαγές, ανακάλυψε τις «πρέσες» σταμπαρίσματος οχημάτων, οι 

οποίες βοηθούσαν στην παραγωγή του σώματος των αυτοκινήτων. Συνολικά, μέσω 

της στρατηγικής SMED, η Toyota κατάφερε τα παρακάτω: 

 Μείωση αποθεμάτων 

 Αύξηση παραγωγικότητας ή μείωση της ώρας παραγωγής 

 Περιορισμός των λαθών 

 Αναπτυγμένη ποιότητα 

 Αύξηση ασφάλειας 

                                                 
45  Wikipedia, the Free Encyclopedia. « SMED» . 
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 Μείωση εξόδων  

 Ευελιξία στην κατασκευή 

 

Η στρατηγική μείωσης του κόστους του χρόνου 

 

 Η συγχώνευση της TOYOTA Motor Manufacturing και της ΤΟΥΟΤΑ Motor 

sales το 1982 αποτέλεσε άλλη μια καινοτομία της στο δίκτυο πωλήσεων και 

μεταφορών και στόχο είχε την αποφυγή καθυστερήσεων στο δίκτυο πωλήσεων και 

μεταφορών. Με αφορμή αυτό το γεγονός, η TOYOTA κατασκεύασε η ίδια ένα 

πληροφοριακό σύστημα, το οποίο συνέδεε το τμήμα πωλήσεων με το ίδιο το 

εργοστάσιο και έτσι κατάφερε να λειτουργήσει με μικρότερα batches (ομάδες 

παραγγελιών) πληροφοριών και να μειώσει τις καθυστερήσεις και το επιπλέον 

κόστος. Η ΤΟΥΟΤΑ είχε καταφέρει μέχρι το 1987 να μειώσει το συνολικό χρόνο 

απόκρισης στο ιαπωνικό δίκτυο σε 8 ημέρες, συμπεριλαμβανόμενου και του χρόνου 

κατασκευής του αυτοκινήτου. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, οι ιαπωνικές εταιρίες 

μπορούν κατά μέσο όρο να αναπτύξουν καινούρια προϊόντα σε μισό χρόνο, από ότι οι 

αμερικανικές και γερμανικές αντίπαλοί τους, με το μισό αριθμό εργαζομένων46. 

Η μέθοδος του TPS, η στρατηγική SMED, η στρατηγική μείωσης του κόστους 

του χρόνου, αλλά και οι υπόλοιπες τακτικές και τεχνολογίες της Toyota, αύξησαν τα 

κέρδη της, ικανοποιώντας παράλληλα τις προσδοκίες του πελάτη για ποιοτική και 

γρήγορη παράδοση47, βλέπε πίνακα 7. 

                                                 
46 Βασίλης Βλασερός  Διπλωματική εργασία με θέμα: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ». 
47 Από το site της: Τοyota . « Το Σύστημα Παραγωγής Της Toyota(TPS)».   
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Πίνακας 7 : Στρατηγικές και πληροφοριακά συστήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της Toyota 

Toyota Motor Company 

Ισχυρή σχέση με 

τους 

Προμηθευτές της 

 

 Τρείς πολιτικές που χαρακτηρίζουν αυτή την σχέση είναι : ασφάλεια, 

περιβάλλον και συμμόρφωση. 

 

 Η Toyota διοργανώνει σεμινάρια και συνέδρια, για την καλύτερη ενημέρωση 

των προμηθευτών της ανά τον κόσμο. Βραβεύει όσους ξεχωρίζουν. 

 

 Μέσω του συστήματος : International Material Data System ( IMDS) 

κατασκευαστές και προμηθευτές εξετάζουν δεδομένα που αφορούν πρώτες 

ύλες και άλλα υλικά. 

Στηρίζει την 

δράση των 

Αντιπροσώπων 

και των 

Διανομέων της. 

 

 Προσέφερε στους αντιπροσώπους της οδηγίες λειτουργίας και βίντεο σχετικά 

με πελάτες, ενώ παράλληλα δημιούργησε site για την καλύτερη επικοινωνία 

με αυτούς. 

 

 Το Global- Knowledge – Center της εταιρείας που προωθεί θέματα σχετικά 

με πωλήσεις και marketing, αποτελεί θέμα – κλειδί για τους διανομείς της. 

 

 Διοργανώνεις σεμιναρίων και συνέδριων για αντιπροσώπους και διανομείς 

με θέματα που επικεντρώνονται σε απαιτήσεις και επιθυμίες πελατών, έτσι 

ώστε να τα εφαρμόσουν και στην πράξη.  

Τεχνολογίες 

 

 Περιβαλλοντολογική Τεχνολογία : φιλικά οχήματα για ανθρώπους & 

περιβάλλον. 

 Τεχνολογίες ασφάλειας σε όλα τα οχήματα. 

 Information Technology Systems με σκοπό την αύξηση της λειτουργικότητας 

των οχημάτων και την βελτίωση των συστημάτων μεταφοράς. 

 Προσανατολισμός σε θέματα ανακύκλωσης και έμφαση στις πωλήσεις μετά 

την πώληση. 

 Σχεδιασμός των οχημάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν εύκολα να 

ανακυκλωθούν. 

 Σχεδιασμός επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέμα το περιβάλλον για διανομείς 

αντιπροσώπους και προμηθευτές. 
Πηγή : www.Toyota.co.jp/en 
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Κεφάλαιο 6 

 

Οι Επιπτώσεις Της Οικονομικής Κρίσης Στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Της Αυτοκινητοβιομηχανίας 

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση 2008-2009 στην εφοδιαστική αλυσίδα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας είναι μια παγκόσμια οικονομική κρίση48, η οποία ξεκίνησε 

κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008 με επίκεντρο την Γουόλ Στριτ (Wall Street) των 

ΗΠΑ. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ κατανάλωναν σαφώς περισσότερα από όσα παρήγαγαν 

είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας του ισοζυγίου 

πληρωμών και τη δημιουργία σημαντικού εμπορικού ελλείμματος 49. Η κρίση μπορεί 

αρχικά να χτύπησε την αμερικάνική κτηματαγορά, ωστόσο δεν άργησε να κυριεύσει 

και τις υπόλοιπες πιστωτικές αγορές που είχαν στην διάθεση τους τα αμερικάνικα 

νοικοκυριά. Οι πρώτες χρεοκοπίες σημειώθηκαν λοιπόν εξαιτίας των subprimes, των 

επισφαλών δηλαδή ενυπόθηκων δανείων. Καθώς δε οι ευρωπαϊκές τράπεζες ήταν 

ιδιαίτερα παρούσες σε όλες τις αμερικάνικες αγορές βρέθηκαν εκτεθειμένες στις ίδιες 

δυσκολίες, οι οποίες στη συνέχεια επιδεινώθηκαν από την αντίστροφη τάση στις 

κτηματαγορές της Ευρώπης. Τον Σεπτέμβριο του 2008 ευρωπαϊκές και αμερικάνικες 

τράπεζες άφησαν να φανεί ότι δεν διέθεταν αρκετά κεφάλαια προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τις συσσωρευμένες ζημιές από τις μη εξυπηρετούμενες πλέον 

πιστώσεις που είχαν χορηγήσει. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές κυριολεκτικά 

κοκάλωσαν. Οι τράπεζες της Υφηλίου βρέθηκαν σε κατάσταση στέρησης 

ρευστότητας και η κρίση γενικεύτηκε στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος του 

πλανήτη και προξένησε βαριές διαταράξεις και σε πολλές, αν όχι σε όλες τις 

αναδυόμενες χώρες, όπως η Κίνα. Παράλληλα, η μείωση στην απασχόληση επηρέασε 

σημαντικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οι οποίοι σταμάτησαν με το 

άκουσμα της κρίσης να αγοράζουν αυτοκίνητα, με άμεση συνέπεια την μείωση της 

παραγωγής και άρα των κερδών των αυτοκινητοβιομηχανιών. Τα μειωμένα 

εισοδήματα των καταναλωτών δεν προκάλεσαν μόνο μείωση της παραγωγής και των 

κερδών, αλλά και μείωση των επενδύσεων από την πλευρά των 

                                                 
48 George Soros  (2008) «Η Οικονομική Κρίση του 2008 και η Σημασία της», σελ:140-141 
49 Michel Aglietta  (2008) «Η Οικονομική Κρίση»,σελ :28 
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αυτοκινητοβιομηχάνων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες κυρίως στην Αμερική 

σταμάτησαν να κάνουν επενδύσεις, εξαιτίας των τεράστιων μειώσεων στις πωλήσεις 

τους παγκοσμίως, που οδήγησαν σε μεγάλη πτώση των καθαρών κερδών τους. Οι 

μειωμένες επενδύσεις των αυτοκινητοβιομηχάνων, σε συνάρτηση με τα ήδη 

προϋπάρχοντα προβλήματα του κλάδου πολλαπλασίασαν τις επιπτώσεις παγκοσμίως 

και επέκτειναν τις συνέπειες της κρίσης κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον 

Καναδά, την Ευρώπη αλλά και την Ιαπωνία, όπου η βιομηχανία κατασκευής 

αυτοκινήτων κατέχει ιδιαίτερο ρόλο και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές 

των οικονομιών τους. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρακολουθήσουμε μια σύγκριση της παρούσας 

κρίσης με την κρίση του 1930 στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας μέσω της 

καμπύλης S, θα δούμε επίσης τις αιτίες, που προκάλεσαν την τόσο έντονα αρνητική 

επιρροή της κρίσης στον κλάδο, αλλά και τις πραγματικές συνέπειες της κρίσης στις 

παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες και στην εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου. 

Επιπροσθέτως, θα αναφερθούμε στα μέτρα που έλαβαν οι μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες, προκειμένου να διατηρήσουν την βιωσιμότητα τους και στην 

στάση που κράτησαν οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Τέλος, θα κλείσουμε το παρόν 

κεφάλαιο με κάποιες προβλέψεις για την εφοδιαστική αλυσίδα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας το έτος 2009. 

 

o 6.1 Η καμπύλη S : το προβλέψιμο μονοπάτι των νέων τεχνολογιών 

 

Η αρχής της καμπύλης S, βάση της οποίας: τα νέα προϊόντα επικρατούν των 

παλαιών(για παράδειγμα τα ελαστικά radial, έναντι του προηγούμενου τύπου 

ελαστικών) και οι δημογραφικές παράμετροι που δείχνουν πότε περίπου οι άνθρωποι 

οδηγούν αυτοκίνητα και ποιοι αγοράζουν προϊόντα, όπως τα ελαστικά ανάλογα με 

την ηλικία και το εισόδημα50 οδήγησαν τον Harry S. Dent στην δημιουργία ενός 

μοντέλου που όχι μόνο λάμβανε υπόψη το παρελθόν, αλλά συνάμα προέβλεπε και 

αλλαγές στις μελλοντικές τάσεις. 

Τα αυτοκίνητα αποτέλεσαν μια από τις σημαντικότερες τεχνολογίες των 

αρχών του 20ού αιώνα. Το Σχεδιάγραμμα 1 δείχνει την εξέλιξη της καμπύλης S των 

αυτοκινήτων σε σχέση με τα αστικά νοικοκυριά στις ΗΠΑ. Μια καθοριστική 

                                                 
50 Harry S. Dent. « Η Μεγάλη Ύφεση », σελ: 88-95. 
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παράμετρος για την καλύτερη κατανόηση των νέων τεχνολογιών είναι το γεγονός ότι 

αυτές επεκτείνονται εκθετικά μέχρι να φτάσουν στα όρια τους. Ωστόσο, οι 

περισσότεροι επιχειρηματίες εικάζουν διαισθητικά ότι θα ακολουθήσουν ένα 

ευθύγραμμο αυξητικό πρότυπο, πράγμα που δυσχεραίνει την κατάσταση των 

επιχειρήσεων. Όσος χρόνος απαιτείται για να φτάσει από το 0,1% στο 10% το 

ποσοστό υιοθέτησης μιας νέας τεχνολογίας από επιχειρήσεις, πελάτες ή νοικοκυριά, 

άλλος τόσος χρόνος απαιτείται για να φτάσει από το 10% στο 90%. Όσο πιο πολλοί 

αποκτούν την νέα τεχνολογία, τόσο μειώνονται οι αγοραστές. Η αύξηση 

επιβραδύνεται στο τελευταίο στάδιο του κύκλου και απαιτείται ο ίδιος χρόνος για να 

φτάσει το ποσοστό υιοθέτησης από το 90%, στο 99,9%. 

 
Σχεδιάγραμμα 1: Η καμπύλη S για τα Αυτοκίνητα, 1900-1942 

 

Πηγή : Harry S. Dent. «Η Μεγάλη Ύφεση». 

 

Χρειάστηκε να περάσουν 14 χρόνια από την εμπορευματοποίηση των 

αυτοκινήτων μέχρι να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο το 10% των αστικών νοικοκυριών. 

Μέχρι το 1914, τα αυτοκίνητα εξακολουθούσαν να είναι είδος πολυτελείας. Η πρώτη 

σημαντική καινοτομία ήταν το μοντέλο του 1907, το οποίο μείωσε το κόστος μέσω 

της τυποποίησης του σχεδίου. Όμως, η καθοριστική καινοτομία που καθιέρωσε 

ευρύτατα το αυτοκίνητο ήταν η γραμμή συναρμολόγησης, η οποία εγκαινιάστηκε στο 

εργοστάσιο της Ford το 1914, με αποτέλεσμα το ποσοστό των οικογενειών που είχε 

αυτοκίνητο να εκτιναχθεί από το 10% σε 90% μέσα σε 14 χρόνια – αύξηση 800%. 

Η προηγούμενη μεγάλη φούσκα στις τεχνολογικές μεταβολές συνέβη τότε, 

στη διάρκεια αυτής της αύξησης από το 10% στο 90%, δηλαδή στην περίοδο από το 
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1914 έως το 1928. Μέχρι το 1928-1930, το 90% των νοικοκυριών είχαν επίσης 

ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο και ραδιόφωνο. Επομένως, μέχρι το 1930 είχαν 

δημιουργηθεί οι βασικές υποδομές γα την μεγαλύτερη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου της μεσαίας τάξης στην ιστορία των ΗΠΑ, μια διαδικασία που διήρκησε 

από τη δεκαετία του 1940 μέχρι τη δεκαετία του 1960. Ωστόσο, έπρεπε πρώτα να 

καταρρεύσουν οι φούσκες στη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 αλλά και έπρεπε να 

προσαρμοστεί ο κλάδος, να γίνει η εκκαθάριση, δηλαδή να μείνουν ελάχιστες 

ηγετικές εταιρείες στον τομέα των νέων τεχνολογιών, ώστε να μειωθεί το κόστος των 

τεχνολογιών αυτών και να εδραιωθούν, πριν ακολουθήσει η επόμενη μεγάλη 

οικονομική άνθηση.  

Το Σχεδιάγραμμα 2, δείχνει τα στάδια του κύκλου ζωής σε σχέση με την 

εξέλιξη της καμπύλης S. Η πρώτη φάση είναι το στάδιο της Καινοτομίας, με το 

ποσοστό υιοθέτησης μεταξύ του 0,1% και το 10%, όταν εμφανίστηκαν πολλά 

μοντέλα αυτοκινήτων, το μοντέλο Τ και η γραμμή συναρμολόγησης. Σε αυτό το 

στάδιο, το νέο τεχνολογικό προϊόν είναι δαπανηρό και δύσχρηστο, ως εκ τούτου, η 

διείσδυση του περιορίζεται μόνο στους αγοραστές που βρίσκονται στην κορυφή της 

πυραμίδας ή έχουν νεωτερικές αντιλήψεις. Σύμφωνα με την ορολογία του 

μάρκετινγκ(διαφήμισης), σε αυτό το στάδιο συντελείται η μετατόπιση από τους 

ηγέτες/διαμορφωτές της κοινής γνώμης στους αρχικούς χρήστες. Όταν αποδειχθεί ότι 

η νέα τεχνολογία είναι αξιόπιστη και αρχίσει να γίνεται οικονομικά πιο προσιτή, 

επιταχύνεται η διάδοση της, καθιερώνεται και από την πρώιμη γενική αποδοχή της 

φτάνει στην ύστερη γενική αποδοχή της- δηλαδή η υιοθέτηση της αυξάνεται από το 

10% στο 90%. Η πρώτη φάση αυτής της επιτάχυνσης ονομάζεται Στάδιο Ραγδαίας 

Οικονομικής Μεγέθυνσης. Η εκθετική αύξηση συνεχίζεται, καθώς η υιοθέτηση της 

νέας τεχνολογίας αυξάνεται από το 10% στο 40% των νοικοκυριών, δηλαδή 

βρίσκεται στην πρώιμη γενική αποδοχή της. Η φάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία πολλών νέων εταιρειών και προϊόντων, που επεκτείνονται πολύ γρήγορα 

με συνέπεια να υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή. Το δεδομένο αυτό οδηγεί στο 

Στάδιο της Εκκαθάρισης. Στο οποίο η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας βρίσκεται 

μεταξύ του 40% και του 60%, και στη διάρκεια του οποίου πολλές εταιρείες 

χρεοκοπούν, ενώ οι ισχυρότερες εταιρείες και τα ισχυρότερα προϊόντα αποκτούν 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παγιωθεί το μερίδιο της 

κάθε εταιρείας στην αγορά, αλλά και να γίνουν τα προϊόντα οικονομικά πιο προσιτά. 

Ακολουθεί το Στάδιο της Ωρίμανσης της Οικονομικής Μεγέθυνσης, στη διάρκεια 
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του οποίου η υιοθέτηση του προϊόντος φτάνει στο 90%, δηλαδή βρίσκεται στην 

ύστερη γενική αποδοχή του. Στη συνέχεια, η αύξηση επιβραδύνεται ταχύτατα, καθώς 

υπάρχουν πλέον ελάχιστοι νέοι χρήστες για να αγοράσουν το προϊόν. 

 
Σχεδιάγραμμα 2: Τα τέσσερα Στάδια του Τεχνολογικού Κύκλου Ζωής 

 

Πηγή : Harry S. Dent. «Η Μεγάλη Ύφεση». 

 

Την Εποχή Εκκαθάρισης ή της Ύφεσης, ακολουθεί πάντα η Εποχή της 

Ραγδαίας Οικονομικής Μεγέθυνσης ή της ραγδαίας ανάπτυξης φουσκών, όπως και 

συνέβη στις περιόδους: 1816-1835, 1865-1872 και 1914-1929, όπου υπήρξε 

ανάπτυξη φουσκών. Όλες τους ακολουθήθηκαν από περιόδους ύφεσης στις δεκαετίες 

του 1840, του 1870, και το 1930. Η φούσκα της ξέφρενης δεκαετίας του 1920 ήταν η 

πιο μεγάλη, όπως ήταν και η ύφεση του 1930. Καθώς η διείσδυση των αυτοκινήτων 

από το 90% στο 99,9% των αστικών νοικοκυριών επιβραδύνθηκε μεταξύ 1929 και 

1942, συνέβη μια μεγάλη εκκαθάριση, που είχε ως αποτέλεσμα να επιβιώσουν 

ελάχιστες εταιρείες και αποκορυφώθηκε με μια ύφεση. Στην πραγματικότητα, η 

εκκαθάριση ξεκίνησε μετά από την αρχική ανάπτυξη της φούσκας των αυτοκινήτων 

μεταξύ 1920 και 1922, 80 χρόνια πριν από τη έξαρση της τεχνολογικής φούσκας το 

2000- 2002. Το Σχεδιάγραμμα 3 απεικονίζει την πρώτη φούσκα στις μετοχές των 

αυτοκινητοβιομηχανιών από το 1912 έως το 1919, το μεγάλο κραχ που συνέβη από 

τα τέλη του 1919 μέχρι τις αρχές του 1922, και τη γενικότερη φούσκα που 

δημιουργήθηκε στη συνέχεια και διήρκησε μέχρι τα τέλη του 1929. Υπήρξαν δύο 

φούσκες: μια ραγδαία αύξηση και μια ραγδαία ωρίμανση, με μια εκκαθάριση 

ενδιαμέσως. 
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Σχεδιάγραμμα 3: Δείκτης Αυτοκινήτων S&P,1912-1932 

 

Πηγή : Harry S. Dent. «Η Μεγάλη Ύφεση». 

 

Μέσα από το Σχεδιάγραμμα 4, το οποίο δείχνει την πορεία της Intel από το 

1922 έως το 2000 και την πορεία της General Motors πριν από 80 χρόνια, κατά τη 

διάρκεια της πρώτης φούσκας της κάθε επανάστασης, συνειδητοποιούμε ότι η 

Ιστορία επαναλαμβάνεται… 

 

Σχεδιάγραμμα 4: General Motors έναντι Intel, σε διάστημα 80 Ετών 

 

Πηγή : Harry S. Dent. «Η Μεγάλη Ύφεση». 

 

Το Σχεδιάγραμμα 5, δείχνει ότι ο αριθμός των αυτοκινητοβιομηχανιών 

αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της αρχικής ραγδαίας οικονομικής μεγέθυνσης, μειώθηκε 

απότομα μετά το πρώτο κραχ στις αρχές της δεκαετίας του 1920 και στη συνέχεια, 

μειώθηκε ακόμα περισσότερο μέχρι να απομείνουν ελάχιστες ηγετικές 

αυτοκινητοβιομηχανίες μετά από το δεύτερο κραχ που έλαβε χώρα στις αρχές της 

δεκαετίας του 1930. Το ίδιο εκτιμάται ότι θα συμβεί, μεταξύ των ετών 2008 και 2012, 

όπου θα διεξαχθεί μια μάχη «επιβίωσης των ικανοτέρων», η οποία θα καθορίσει : 

ποιοι θα κατέχουν τις ηγετικές θέσεις στις ερχόμενες δεκαετίας. Οι επιχειρήσεις με τα 

μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, το χαμηλότερο κόστος, τους καλύτερους ισολογισμούς 
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και την μεγαλύτερη ρευστότητα θα γίνουν ισχυρότερες και θα κατέχουν για πολλά 

χρόνια τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, σε αντίθεση με πολλές άλλες επιχειρήσεις που 

θα χρεοκοπήσουν ή θα εξαγοραστούν από τις ισχυρότερες εταιρείες51. 

 

Σχεδιάγραμμα 5 : Ο αριθμός των Αυτοκινητοβιομηχανιών από το 1910 έως το 1935 

 

Πηγή : Harry S. Dent. «Η Μεγάλη Ύφεση». 

 

o 6.2 Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην πλήρη αποδυνάμωση του κλάδου τα 

τελευταία χρόνια. 

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο 

της αυτοκινητοβιομηχανίας, εξαιτίας κυρίως των παρελθοντικών προβλημάτων που 

υπήρχαν και δεν είχαν ξεπεραστεί. Οι επιπτώσεις, όπως θα δούμε και παρακάτω, 

έγιναν πιο έντονες για τον κλάδο και τους υποκλάδους του και έλαβαν παγκόσμια 

έκταση, προκαλώντας το ενδιαφέρον κυβερνήσεων και κοινού παγκοσμίως. Εν 

συνεχεία αναφέρουμε κάποιους από τους εν λόγο παράγοντες, που χειροτέρεψαν την 

κατάσταση του κλάδου 52: 

 

 Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 σε συνδυασμό με την πετρελαϊκή κρίση 2003-

2008 προκάλεσαν μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση των πελατών από τα μεγάλα 

οχήματα ψυχαγωγίας-εργασίας στην κύρια αγορά της Αμερικής.(δηλαδή στους 

Big Three: General Motors, Ford και Chrysler). 

                                                 
51 Michel Aglietta  (2008). «Η Οικονομική Κρίση», σελ :59. 

    George Soros  (2008) «Η Οικονομική Κρίση του 2008 και η Σημασία της», σελ: 194 
52 Wikipedia, the Free Encyclopedia. « Automotive Industry». 



 

59 

 Το μεγάλο κόστος των αυτοκινητοβιομηχανιών των ΗΠΑ προερχόμενου από 

υψηλούς μισθούς εργαζομένων, από παροχές, υγειονομικές περιθάλψεις και 

συντάξεις. Οι μεγάλες παραχωρήσεις των Αμερικάνων αυτοκινητοβιομηχάνων 

στα εργατικά σωματεία οδήγησαν σε βεβαρημένα κόστη και σε αθέμιτη 

κληρονομιά κόστους. 

 Οι αυξημένες πιέσεις στις τιμές των πρώτων υλών, εξαιτίας της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης του 2008 και των σχετικών πιστωτικών αναταράξεων. 

 Η λανθασμένη στάση εξακολούθησης μαζικής παραγωγής μεγάλων οχημάτων 

παρά την αύξηση της τιμής του πετρελαίου σε ορισμένες χώρες, ιδίως στις 

Ηνωμένες Πολιτείες οδήγησε τους Big Three σε μεγάλα οικονομικά προβλήματα. 

 Το υπερβολικό ενδιαφέρον για την παραγωγή οχημάτων μεγάλου κυβισμού των 

Τριών Μεγάλων, προκειμένου να μειώσουν τα μεγάλα κόστη τους και η αμέλεια 

που έδειξαν απέναντι στον ανταγωνισμό από την Ευρωπαϊκή και την Ιαπωνική 

αυτοκινητοβιομηχανία. 

 Οι αλόγιστες επενδύσεις και οι προβληματικές εξαγορές των εταιρειών που 

πραγματοποιήθηκαν κυρίως την περασμένη δεκαετία από διάφορους ομίλους 

εταιρειών(παράδειγμα: η αγορά της Rover από την BMW και η μετέπειτα 

πώλησή της πριν από περίπου 7 χρόνια, η αποδέσμευση της Mercedes από το 

σπίτι της, την Chrysler αλλά και η πρόσφατη πώληση της Aston Martin από τη 

Ford). 

 Τα προβλήματα δανειοληψίας και ρευστότητας. Ορισμένες επιχειρήσεις δεν 

μπόρεσαν και δεν μπορούν να λάβουν δάνεια με λογικούς όρους και παράλληλα 

δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τα κεκτημένα τους, εξαιτίας της μειωμένης 

πιστοληπτικής τους ικανότητας. Επιπλέον, προβλήματα υπήρχαν και για πολλούς 

προμηθευτές, οι οποίοι εξέφρασαν πρόσθετη ανησυχία σχετικά με το ότι τα 

χρήματα δεν φτάνουν μέχρι την αλυσίδα εφοδιασμού. Η κατάσταση έγινε 

ιδιαίτερα δύσκολη για τους μικρότερους προμηθευτές, οι οποίοι διέθεταν 

λιγότερα κεφάλαια και με λιγότερο διαφοροποιημένες επενδυτικές τοποθετήσεις 

από ό,τι οι μεγαλύτεροι συνάδελφοί τους. 

 Τα υψηλά πάγια έξοδα, το διαρθρωτικό πλεόνασμα παραγωγικής ικανότητας και ο 

έντονος ανταγωνισμός τιμών είχαν ως συνέπεια, πολλές επιχειρήσεις αυτοκινήτων 

να εστιάσουν την προσοχή τους στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της 

εσωτερικής αποδοτικότητας, παραμερίζοντας τις ανάγκες των πελατών τους. 
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 Ο αυξανόμενος κίνδυνος προστατευτισμού δημιούργησε εμπόδια στην πρόσβαση 

των ευρωπαίων παραγωγών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών 

στις αγορές των τρίτων χωρών. Τα πρώτα κρούσματα σημειώθηκαν ήδη με τη 

μορφή νέων απαιτήσεων για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, π.χ. στην Αργεντινή 

και στη Βραζιλία, ή αυξανόμενων εισαγωγικών δασμών, π.χ. στη Ρωσία53. 

Όλα τα παραπάνω προβλήματα χειροτέρεψαν την κατάσταση των 

αυτοκινητοβιομηχανιών, αναγκάζοντας τες να στραφούν σε νέες πολιτικές, από τα 

μέσα κυρίως του 2008, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να 

διατηρηθούν τα μερίδια αγοράς. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ασίας, της Ευρώπης, 

αλλά και της Βόρειου Αμερικής αναγκάστηκαν για παράδειγμα να: εφαρμόσουν 

δημιουργικές στρατηγικές μάρκετινγκ και να προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις, 

ώστε να προσελκύσουν τους καταναλωτές που διστάζουν να αγοράσουν οχήματα. 

 

o 6.3 Συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

Η αυτοκινητοβιομηχανία ήταν από τα πρώτα θύματα της οικονομικής κρίσης 

που μαστίζει από τα μέσα κυρίως του 2008 όλο τον πλανήτη. Οι λανθασμένες 

ενέργειες των αυτοκινητοβιομηχανιών διεύρυναν μεν βραχυπρόθεσμα τον κύκλο 

εργασιών τους, ωστόσο μακροπρόθεσμα προκάλεσαν ζημιά, μειώνοντας τις αποδοχές 

τους. Οι κυριότερες συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην 

αυτοκινητοβιομηχανία ήταν54 : 

 η πτώση των πωλήσεων 

 το κλείσιμο εργοστασίων και δεκάδες χιλιάδες απολύσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη 

 η μείωση της παραγωγής 

 το κλείσιμο της στρόφιγγας του δανεισμού από τις τράπεζες 

 το αρνητικό κλίμα μεταξύ των υποψήφιων αγοραστών 

Στην συνέχεια του κεφαλαίου θα παρακολουθήσουμε πιο αναλυτικά τις συνέπειες της 

κρίσης για τον κλάδο, ξεκινώντας από την κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων, που 

ανατάραξε ιδιαίτερα τον κλάδο και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολυάριθμες 

συζητήσεις και αλλαγές όχι μόνο μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχάνων αλλά και 

μεταξύ των κρατών παγκοσμίως. 

                                                 
53 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . (2009). «Αντιμετώπιση της κρίσης της ευρωπαϊκής 

αυτοκινητοβιομηχανίας». 
54 Ηλεκτρονική Εφημερίδα : e-tipos. (Αύγουστος 2008). «Κρίση πολλών κυβικών στον κλάδο αυτοκινήτων».  
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 6.3.1 Η πτώση των πωλήσεων σε Αμερική και Ευρώπη 

Το 2008 μπορεί να διεκδικήσει με ιδιαίτερες αξιώσεις τον τίτλο του πιο 

δύσκολου έτους για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, μεταξύ των τελευταίων 

περίπου 15 ετών. Ο κατάλογος είναι μακρύς και αποκαρδιωτικός 55: 

 Οι περιβόητες 3 αδελφές (Ford, GM, Chrysler) βρέθηκαν στα όρια της 

χρεοκοπίας, δίχως ακόμα να ξεφύγουν τον κίνδυνο παρά την αρωγή από το 

αμερικανικό δημόσιο ταμείο. Οι πωλήσεις των τριών υποχώρησαν άνω του 

30% τον Δεκέμβριο του 2008, ενώ σε επίπεδο τέταρτου τριμήνου βρέθηκαν 

στα χαμηλότερα επίπεδα τους των τελευταίων 27 ετών. 

 Η Honda κατέγραψε πτώση πωλήσεων στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία (οι δύο 

σημαντικότερες και με διαφορά αγορές όπου δραστηριοποιείται), ενώ 

αποχώρησε από τη Formula 1, στο πλαίσιο προγράμματος δραστικής 

περικοπής δαπανών. 

 Στην Ευρώπη των 27, οι πωλήσεις των οχημάτων υποχώρησαν κατά περίπου 

15%, ενώ σε χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία οι πωλήσεις υποχώρησαν 

62% και 50% αντίστοιχα. 

 Η BMW με ειδίκευση στα πολυτελή αυτοκίνητα είχε το Σεπτέμβριο του 2008 

πτώση 14% στις παγκόσμιες πωλήσεις της, ενώ η μείωση έφτασε το 25% για 

την αγορά των ΗΠΑ. 

 Η Porsche δέχτηκε μεγαλύτερο πλήγμα, με τις πωλήσεις της για τον ίδιο 

μήνα (Σεπτέμβριος 2008) να μειώνονται κατά 27% σε παγκόσμια κλίμακα και 

κατά 44% στην αγορά των ΗΠΑ, αλλά η κίνηση εξαγοράς μεγαλύτερου 

ποσοστού στη Volkswagen την έφερε στις πρώτες θέσεις του 

Χρηματιστηρίου. 

 Μεγάλες απώλειες σημείωσαν και αυτοκινητοβιομηχανίες με πιο «λαϊκά» 

προϊόντα. Το Σεπτέμβριο (2008) η Toyota, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής 

αυτοκινήτων στον κόσμο είδε τις πωλήσεις της στη μεγάλη αμερικανική 

αγορά να μειώνονται κατά 32%. 

Οι 4 μεγαλύτερες αγορές-χώρες που αποτέλεσαν την εξαίρεση μέσα στο αρνητικό 

κλίμα των πτώσεων των πωλήσεων, καθώς τα πήγαν λίγο καλύτερα κατά την 

διάρκεια του 2008 ήταν: της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Μεγάλης 

                                                 
55 Άρης Δαμουλάκης (Ιανουάριος 2009). «Αυτοκίνητα: Σοκ στις πωλήσεις τον Δεκέμβριο». 
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Βρετανίας, οι πωλήσεις των οποίων σημείωσαν κάμψη 7%, 16%, 13% και 21% 

αντίστοιχα 56. 

Οι πωλήσεις νέων οχημάτων δεν σταμάτησαν να μειώνονται στο τέλος του 

έτους του 2008, αλλά συνέχισαν την πτωτική πορεία τους και στις αρχές του 2009. 

Έτσι, ο πρώτος μήνας του 2009 ξεκίνησε ιδιαίτερα αρνητικά για την αμερικανική 

αγορά, καθώς παρατηρήθηκε μείωση των πωλήσεων της τάξης του 49% σε σχέση με 

το 2008. Στις πρώτες θέσεις των πληγέντων είναι: General Motors, Toyota, 

Lexus,Volvo, Ford καθώς σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση πωλήσεων στις ΗΠΑ57, 

βλέπε πίνακα 8. 

 

Πίνακας 8 :Ποσοστιαία πτώση πωλήσεων στην αμερικάνικη αγορά - Ιανουάριος  2009 

Αμερικάνικη 

Αγορά 

Ποσοστιαία 

Μείωση Πωλήσεων 

General Motors, 49,0% 

Toyota, 34,4% 

Lexus 30,3% 

Ford 40,2% 

Volvo 63,8% 

Πηγή : ACEA ( the European carmakers association). 

 

Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σε παγκόσμια κλίμακα, η πτώση στις πωλήσεις της 

General Motors άγγιξε το 11% τον Ιανουάριο του 2009, σε σχέση με τον 

προηγούμενο Ιανουάριο, γεγονός που προκάλεσε αρκετές ανησυχίες στους 

διοικούντες αλλά και σε κυβερνητικούς παράγοντες, για την πορεία της εταιρείας 

μέσα τους επόμενους μήνες. 

Η εικόνα των πωλήσεων ήταν ανάλογη και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με 

στοιχεία της Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA ) - οι 

πωλήσεις επιβατικών οχημάτων το διάστημα, από τον Ιανουάριο του 2008 έως τον 

Ιανουάριο του 2009 - μειώθηκαν στην Ευρώπη κατά 27%, βλέπε πίνακα 9. Σε 

απόλυτους αριθμούς οι νέες κυκλοφορίες επιβατικών αυτοκινήτων ανήλθαν τον 

Ιανουάριο του 2009 σε 958.517, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών. 

Μεταξύ των παλαιών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεγαλύτερη 

μείωση 66,5% σημειώθηκε στην Ιρλανδία και η μικρότερη στη Γαλλία, 7,9%. Σε όλες 

πάντως τις χώρες, οι πωλήσεις ήταν μειωμένες σε σχέση με τον περσυνό Ιανουάριο 

                                                 
56 Dimitris Katigoudis. (2009) « Hellenic Logistics» ,  Οργανισμός ECG (European Car Carrier Group of Interest). 
57 ACEA  ( the European carmakers association) . 
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και μάλιστα, με την εξαίρεση της Γαλλίας, τα ποσοστά μείωσης είναι παντού διψήφια 

58. 

 

Πίνακας 9 : Η πορεία των πωλήσεων στην Ευρώπη από τον Μάρτιο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2009. 

 
Πηγή : ACEA ( the European carmakers association). 

 

Σύμφωνα με την ACEA (the European Carmakers Association ), οι πωλήσεις 

αυτοκινήτων στην Ευρώπη σημείωσαν πτώση της τάξεως του 17,2% το πρώτο 

τρίμηνο του 2009, βλέπε πίνακα 10. Πιο αναλυτικά, το πρώτο τρίμηνο του 2009 

πωλήθηκαν 3,439,720 νέα οχήματα σε όλη την Ευρώπη, σε αντίθεση με την ίδια 

περσινή περίοδο όπου οι συνολικές πωλήσεις νέων οχημάτων ήταν 4,154,778. Πιο 

συγκεκριμένα, στην Δυτική Ευρώπη οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 8%, σε σχέση με 

την ίδια περίοδο το 2008. Μεγαλύτερη ήταν η πτώση για την κεντρική και δυτική 

Ευρώπη, αφού οι πωλήσεις έπεσαν τον φετινό Μάρτιο σε ποσοστό 25,4%. Στην 

Δυτική Ευρώπη καταγράφηκε η μικρότερη πτώση, καθώς πωλήθηκαν εκεί 1,429,455 

νέα επιβατικά αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα αυτό προήλθε από την επέκταση της 

Γερμανικής αγοράς οχημάτων, η οποία σημείωσε αύξηση κατά 39,9% τον φετινό 

Μάρτιο(2009), σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι (2008), εξαιτίας των άμεσων 

μέτρων της Γερμανικής Κυβέρνησης που εισήχθησαν τον φετινό Ιανουάριο (2009). 

Αυτή η ανάπτυξη επηρέασε θετικά τις αγορές της Ιταλίας(+0,2%) και της Γαλλίας 

(+8,0%), τον Μάρτιο του 2009. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εικόνα ήταν διαφορετική 

από αυτή της Γερμανίας το φετινό Μάρτιο (2009),καθώς οι πωλήσεις στην Βρετανία 

                                                 
58 ACEA (the European carmakers association). 
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έπεσαν κατά 30,5%, επηρεάζοντας έτσι την συνολική οικονομία της Ευρώπης. Το 

ίδιο κυριάρχησε τον φετινό Μάρτιο(2009) και στην Ισπανία, δηλαδή πτώση της 

τάξεως του 38,7%. Η Γερμανική αγορά ήταν η μόνη που κατέγραψε ανάπτυξη 

(+18,0%) για το πρώτο τρίμηνο του 2009, σε αντίθεση με τις αγορές της Ισπανίας(-

43,1%) και της Αγγλίας(-29,7%) που κατέγραψαν μεγάλες πτώσεις το ίδιο διάστημα. 

Οι αγορές Ιταλίας (-19,1%)και Γαλλίας (-3,9%) κινήθηκαν επίσης πτωτικά το πρώτο 

τρίμηνο του 2009. Ενώ μεταξύ των μικρών αγορών, πτώσεις σημειώθηκαν σε : 

Λουξεμβούργο(-10,4%), Αυστρία (-12,9%), Ελβετία (-12,3) και Βέλγιο (- 15,3%), 

ενώ Ιρλανδία και Ισλανδία κατέγραψαν μειώσεις της τάξεως των 64,9% και 91,3% 

αντίστοιχα, το πρώτο τρίμηνο του 2009. 

Το πρώτο τρίμηνο του 2009 χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό για τον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας κυρίως: για τους τρείς μεγάλους του Ντιτρόιτ, οι οποίοι 

εμφάνισαν μείωση στις πωλήσεις τους κατά 46,2%, αλλά και για τους τρείς μεγάλους 

της Ιαπωνίας (Nissan, Honda, και Toyota), οι οποίοι παρουσίασαν μείωση στις 

πωλήσεις τους πάνω από 44%. Η General Motors και η Toyota ωστόσο δέχτηκαν τα 

μεγαλύτερα πλήγματα στην Ευρώπη, καθώς οι πωλήσεις τους, τους πρώτους μήνες 

του 2009 μειώθηκαν κατά 48,8% και κατά 37,1% αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, οι 

πωλήσεις της Saab έπεσαν τον φετινό Μάρτιο (2009) κατά 47,8% και της Vauxhall 

(της Opel στην Αγγλία ) κατά 18,3%, έναντι του περσινού Μαρτίου. Η Volkswagen 

κατέγραψε πτώση της τάξεως του 74% στα κέρδη της κατά το πρώτο τρίμηνο του 

2009, ενώ παράλληλα μειωμένα κατά 25% εμφανίστηκαν τα κέρδη για Peugeot και 

Citroën. Η Fiat και η Hyundai σημείωσαν επίσης απώλειες, ωστόσο έχασαν λιγότερα 

από όσα περίμεναν, το πρώτο τρίμηνο του 200959, βλέπε πίνακες 11 και 12. 

                                                 
59 Automotive News Europe, 20 April 2009. 
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Πίνακας 10 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΗ 

(ΕΥΡΩΠΗ + ΕΦΤΑ) 

 
(*) EU27 including Bulgaria and Romania; data for Malta and Cyprus currently not available. 

(**) ACEA estimates 

Πηγή : ECG (European Car Carrier Group of Interest). 
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Πίνακας 11 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΗ ( ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 15 + ΕΦΤΑ ΧΩΡΕΣ ) 

 
(1) VW Group: VW 'other' include Bentley, Bugatti and Lamborghini 

(2) FIAT Group: FIAT 'other' include Ferrari & Maserati 

(3) CHRYSLER includes Chrysler, Dodge and Jeep 

(**) ACEA estimates 

Πηγή : ECG (European Car Carrier Group of Interest). 
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Πίνακας 12: ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΕΥΡΩΠΗ* + ΕΦΤΑ ΧΩΡΕΣ) 

 
(1) VW Group: VW 'others' include Bentley, Bugatti and Lamborghini 

(2) FIAT Group: FIAT 'others' include Ferrari & Maserati 

(3) CHRYSLER includes Chrysler, Dodge and Jeep 

(*) EU27 including Bulgaria, Romania; excluding Malta, Cyprus 

(**) ACEA estimates 

Πηγή : ECG (European Car Carrier Group of Interest). 
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Η πτώση των πωλήσεων στην Ελλάδα 

Η κρίση της αυτοκινητοβιομηχανίας έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Ελλάδα, 

γεγονός που έγινε φανερό από την κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων νέων 

οχημάτων στην χώρα μας. Η εγχώρια αγορά αυτοκινήτου ακολούθησε την παγκόσμια 

τάση. Οι καταναλωτές υπό τον φόβο ότι τα χειρότερα έπονται, δεν προχώρησαν σε 

μεγάλες δαπάνες, όπως αυτές που απαιτούνται για την αγορά ενός αυτοκινήτου 

ακόμη και μικρού κυβισμού60. Συγκεκριμένα, τους τελευταίους μήνες του 2008 οι 

πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων στην χώρα ήταν μειωμένες κατά 4,0% σε σχέση με 

το 2007. Οι μάρκες αυτοκινήτων με την μεγαλύτερη μείωση πωλήσεων στην Ελλάδα 

το 2008 σε σχέση με το 2007 ήταν : Renault, Volvo,General Motors,Citroen, βλέπε 

πίνακα 13. Οι πωλήσεις αντίθετα αυξήθηκαν για τις : Mercedes, Lexus, 

Lamborghini,Aston Martin,Maserati, Jaguar, ενώ για την BMW η πτώση ήταν 

λιγότερο από το 1%, βλέπε πίνακα 14. Τον Δεκέμβριο του 2008 οι συνολικές 

πωλήσεις επιβατικών οχημάτων υποχώρησαν 23,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 200761. Αυξημένες αντοχές στην οικονομική κρίση επέδειξαν οι 

πολυτελείς μάρκες αυτοκινήτων το 2008, τουλάχιστον συγκριτικά με εκείνες που 

απευθύνονται σε όλα τα βαλάντια. Μπορεί οι ετήσιες ταξινομήσεις επιβατικών 

οχημάτων να υποχώρησαν μόλις 4,5% (στοιχεία ΣΕΕΑ) το 2008, ωστόσο η 

υποχώρηση δεν είναι ανάλογη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, αφού 

παρατηρήθηκαν μεγάλες ανισορροπίες στις πωλήσεις μεταξύ των 

αυτοκινητοβιομηχανιών. Το 2008, «βασιλιάς» των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά 

παρέμεινε η εμβληματική στη συνείδησή του μέσου Έλληνα για την αξιοπιστία της, 

Toyota. 

                                                 
60 Δήμητρα Μανιφάβα. (Φεβ. 2009). «Η κρίση «φρενάρει» την αγορά αυτοκινήτου σε Ελλάδα και Ευρώπη» . 
61 Άρης Δαμουλάκης. (Ιανουάριος 2009). «Αυτοκίνητα: Σοκ στις πωλήσεις τον Δεκέμβριο». 
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Πίνακας 13 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΜΕΙΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Opel 10,5% 

Volkswagen 4,5% 

Alfa Romeo 29,9% 

Renault 39,5% 

Ford 17,4% 

Citroen 29% 

General Motors 50% 

Volvo 26,8% 

Peugeot 18,1% 

BMW 0,7% 

Bentley 14,3% 

Ferrari 14% 

Πηγή : ΣΕΕΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων). 

 

Πίνακας 14 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Mercedes 0,2%, 

Lexus 53,3%, 

Audi, 11,5% 

Lamborghini 14% 

Aston Martin 150% 

Jaguar 2,5% 

Πηγή : ΣΕΕΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων). 

 

Εν συνεχεία όμως, στο πρώτο τρίμηνο του 2009 η πτώση που σημειώθηκε 

στην αγορά νέων οχημάτων άγγιξε το 37,9%. Οι εισαγωγές νέων αυτοκινήτων 

μειώθηκαν επίσης κατακόρυφα, φτάνοντας το 46,9% τους πρώτους μήνες του 2009. 

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2009 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 26.224 

αυτοκίνητα(καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού), παρουσιάζοντας μείωση 
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39,3% ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Μάλιστα, την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις 

επιβατικών οχημάτων παρουσίασαν ακόμη μεγαλύτερη μείωση, της τάξεως του 

40,5%. Ειδικότερα, στο νομό Αττικής οι πωλήσεις αυτοκινήτων εμφανίζονται τον 

Ιανουάριο του 2009 μειωμένες κατά 38,2%, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2008 και 

στα επιβατικά οχήματα η αντίστοιχη μείωση είναι 38,5%.62 Η πρόβλεψη ότι μέσα στο 

2009 θα κλείσουν μόνο στην Αττική πάνω από 300 σημεία πώλησης, αξιολογήθηκε 

από τους παράγοντες της αγοράς ως ρεαλιστική. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΕΑ(Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων 

Αυτοκινήτων)το πρώτο δίμηνο του 2009 οι συνολικές πωλήσεις κατέγραψαν πτώση 

37%. Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου ανήλθαν 

σε 35.839 μονάδες, όταν το 2008 είχαν διαμορφωθεί σε 56.848 μονάδες. Σε αυτό το 

αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, όλοι σχεδόν οι εγχώριοι εισαγωγείς κατέγραψαν 

σημαντικές απώλειες στις πωλήσεις του διμήνου τους(2009), σε σχέση με 

πέρυσι(2008). Εξαίρεση του κανόνα αποτελούν: η Volkswagen που πέτυχε αύξηση 

1,5% στις πωλήσεις της, η Audi με άνοδο 9,7%, η Renault με +28,3%, αλλά και η 

Alfa Romeo με +16,3%. Για το μήνα Φεβρουάριο, πρώτη ήρθε η Toyota με 1.718 

πωλήσεις, ακολουθεί η Volkswagen με 1.617 πωλήσεις, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε 

η Ford με 1.387 πωλήσεις63. 

Η απουσία των άμεσων κυβερνητικών και κλαδικών μέτρων επιδείνωσαν την 

κατάσταση. Έτσι η πτωτική πορεία των πωλήσεων συνεχίστηκε στην χώρα μας μέχρι 

και τον Μάρτιο του 2009, φτάνοντας σε ποσοστό το 40%, σε σχέση με τον Μάρτιο 

του 2008. 

 

 6.3.2 Το κλείσιμο εργοστασίων σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και 

Ευρώπη και οι συνέπειες τους 

 

Το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η κατακόρυφη πτώση των 

πωλήσεων και τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα διάρθρωσης των μεγάλων 

αυτοκινητοβιομηχανιών προκάλεσαν τις άμεσες αντιδράσεις των 

αυτοκινητοβιομηχάνων, προκειμένου να προστατέψουν τα κέρδη και τις επιχειρήσεις 

                                                 
62 Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ). 
63Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. (Μάρτιος 2009). «Πτώση πωλήσεων 37% στα 

αυτοκίνητα το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου» , EΣΥΕ  (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος). 
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τους. Οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες έκλεισαν εργοστάσια, απέλυσαν χιλιάδες 

εργάτες, μείωσαν τους μισθούς και αύξησαν τις άδειες άνευ αποδοχών (βλέπε πίνακα 

15), επηρεάζοντας έτσι όλους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας64. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν : 

 αύξηση της ανεργίας και της μερικής απασχόλησης. 

 μείωση της παραγωγής και της παραγωγικότητας. 

 μείωση των εισοδημάτων και των δαπανών των καταναλωτών, 

 μείωση των κερδών των αυτοκινητοβιομηχάνων, των προμηθευτών, 

αντιπροσώπων, των διανομέων. 

 μειωμένες επενδύσεις, από αυτοκινητοβιομηχάνους, προμηθευτές, διανομείς, 

αντιπροσώπους. 

Η μείωση στην απασχόληση επηρέασε σημαντικά την αγοραστική δύναμη 

των καταναλωτών, οι οποίοι σταμάτησαν με το άκουσμα της κρίσης να αγοράζουν 

αυτοκίνητα, με άμεση συνέπεια την μείωση της παραγωγής και άρα των κερδών των 

αυτοκινητοβιομηχανιών. Τα μειωμένα εισοδήματα των καταναλωτών δεν 

προκάλεσαν μόνο μείωση της παραγωγής αλλά και μείωση των επενδύσεων από την 

πλευρά των αυτοκινητοβιομηχάνων, των προμηθευτών και των διανομέων. Οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες κυρίως στην Αμερική σταμάτησαν να κάνουν επενδύσεις, 

εξαιτίας των τεράστιων μειώσεων στις πωλήσεις τους παγκοσμίως, οι οποίες 

οδήγησαν σε μεγάλη πτώση των καθαρών κερδών τους65. Η μείωση της 

παραγωγικότητας οδήγησε σε μικρότερη παραγωγή και συρρικνώσεις μεγάλης 

μερίδας του εργατικού δυναμικού. Η δανειοδότηση της Αμερικανικής κυβέρνησης 

στις αυτοκινητοβιομηχανίες της Αμερικής δεν τις βοήθησε αρκετά, ώστε να 

ξεπεράσουν τα προβλήματα τους, με αποτέλεσμα την στασιμότητα της 

παραγωγικότητας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων. 

Άμεσες ωστόσο υπήρξαν και οι αντιδράσεις των προμηθευτών στην 

βιομηχανία εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, οι οποίοι βλέποντας τα κέρδη τους να 

μειώνονται έλαβαν άμεσα μέτρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία 

Bosch, η οποία σταμάτησε επί μια εβδομάδα την παραγωγή της στο εργοστάσιο του 

                                                 
64 Harry S. Dent. (2008) «Η Μεγάλη Ύφεση». 
65 Statbank. (Ιούλιος 2008). «Στο σφυρί η General Motors». Wikipedia,  the free encyclopedia «Automotive 

Industry». 
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Ρόιτλινγκεν, έδωσε αναγκαστική άδεια στους εργαζόμενους και εξετάζει παράλληλα 

πιθανές απολύσεις μέσα στο 2009. Οι κινήσεις της Bosch αλλά και της Continental, η 

οποία ανάγκασε τους εργαζομένους της να δουλεύουν για αρκετό καιρό μόνον 4 

μέρες την εβδομάδα, οδήγησαν τους αναλυτές στην εκτίμηση πως η οικονομική 

κρίση θέτει σε κίνδυνο τουλάχιστον 50.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο των 

προμηθευτών της αυτοκινητοβιομηχανίας66. 

Πίνακας 15: Μέτρα των αυτοκινητοβιομηχανιών για την αντιμετώπιση της κρίσης 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

ΜΕΤΡΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

TA ETH : 

2008 και 2009 

GENERAL MOTORS 

 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

 ΚΛΕΙΣΙΜΟ & ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΤΗΣ 

 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

CHRYSLER 

 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑ 25% ΠΕΡΙΠΟΥ 

 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗ Β. 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 

TOYOTA 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΟΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΑΛΛΑ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 

 ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

NISSAN 

 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 ΠΑΓΩΜΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 

 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 

DAIMLER 
 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

                                                 
66 Ηλεκτρονική Εφημερίδα: In.gr.(Νοέμβριος 2008). « Η κρίση γονατίζει την αυτοκινητοβιομηχανία». 
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

ΜΕΤΡΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

TA ETH : 

2008 και 2009 

BMW 

 

 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΑΣ 

 ΠΑΓΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΛΕIΨΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ  

VOLVO  

 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 6000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ 

FORD 
 

 ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟ SAAR LOUIS  

RENAULT  

 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 4000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

VOLKSWAGEN 
 

 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΤΗΣ  

SKODA& SEAT 
 

 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

OPEL 

 

 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ EISENACH 

 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ 

Πηγές : www.inout.gr/showthread.php?t=29277, www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=954174, 

en.wikipedia.org/wiki/Automotive_industry, www.cityauto.gr, 

http://www.morax.gr/article_show.php?article_id=2770, http://www.protothema.gr/content.php?id=19055, 

http://www.cityauto.gr/article.cityauto.gr?aid=3426, 

http://www.capital.gr/businessweek/articles.asp?id=679836,http://www.kefalaio.gr/News.aspx?id=638382&cid=2

03, http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=5&artid=255611&dt=17/02/2009, 

http://www.capital.gr/news.asp?id=677820, http://stocks.pathfinder.gr/news/626006.html, 

http://www.capital.gr/NewsSave.asp?id=630914, 

www.imerisia.gr/article.asp?catid=12887&subid=2&pubid=6763116, 

www.euro2day.gr/article/487084/ArticleDetails.aspx, 

www.statbank.net/Article.php?PageId=103&ArticleId=1673, 

www.kefalaio.gr/businessweek/categories.asp?cid=203, http://www.eurocartrans.org/about/, Financial Times, 23 

April 2009, Financial Times, 21 April 2009, www.minpress.gr/minpress/scriptpage-bultn.html?id=194230915, 

www.t-p.gr/news/news/7621, ECG (European Car Carrier Group of Interest). 

 

 6.3.3 Η πολιτική των τραπεζών έναντι των αυτοκινητοβιομηχάνων και 

των καταναλωτών 

Το κλείσιμο της στρόφιγγας από τις τράπεζες, οι οποίες ενώ τα προηγούμενα 

χρόνια χρηματοδοτούσαν αφειδώς την αγορά αυτοκινήτων, περιόρισαν τους 

τελευταίους μήνες σημαντικά τον δανεισμό ακόμη και κατά 60% σε ορισμένες 
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περιπτώσεις, δυσανασχέτησε εκατομμύρια υποψηφίων αγοραστών παγκοσμίως και 

έφερε στην επιφάνεια σενάρια συγχωνεύσεων και συνεργασιών μεταξύ κορυφαίων 

αυτοκινητοβιομηχανιών, προκειμένου να ανακάμψουν και να γλιτώσουν από ένα 

ενδεχόμενο χρεοκοπίας. 

Η αδυναμία των καταναλωτών να πάρουν δάνεια για την αγορά ενός νέου 

οχήματος προκάλεσε δραματικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των 

αυτοκινητοβιομηχάνων, οι οποίοι στράφηκαν σε κρατική βοήθεια, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ρευστότητας και να παραμείνουν ενεργοί στον 

κλάδο. Οι αυτοκινητοβιομήχανοι εκτός των άλλων, περιόρισαν παράλληλα 

διαφημιστικές δαπάνες και επενδύσεις, με στόχο την μείωση στα κόστη τους. Σε 

ανταλλαγές μεριδίων, μετοχών αλλά και σε συνεχείς συζητήσεις για συνεργασίες και 

εξαγορές επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι 

αυτοκινητοβιομήχανοι, όντας αδύναμοι να αντιμετωπίσουν την πρωτοφανή κρίση. Το 

δυσμενές αυτό τοπίο, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό για τις εισαγωγικές 

εταιρείες, τους έμπορους και τους αντιπρόσωπους αυτοκινήτων, οι οποίοι 

επηρεάστηκαν άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από την αρνητική πορεία των κερδών των 

αυτοκινητοβιομηχάνων και την αδυναμία των πολιτών να αγοράσουν νέα οχήματα. 

 Στον πίνακα 16 που παρουσιάζεται παρακάτω, καταγράψαμε μερικά από τα 

πραγματικά γεγονότα, σχετικά με τα παραπάνω σενάρια, που συνέβησαν τα τελευταία 

δύο χρόνια στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. 
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Πίνακας 16: Πραγματικά γεγονότα που έλαβαν μέρος στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, εν μέσω της 

οικονομικής κρίσης. 

 Πολυάριθμες συζητήσεις συγχώνευσης επί μήνες μεταξύ των δύο μεγάλων της Αμερικής : General 

Motors και Chrysler. 

 Η Ford ρευστοποίησε το 20% των μετοχών της Mazda, που κατείχε εδώ και καιρό. 

 Μεγάλη οικονομική ενίσχυση της Αμερικανικής κυβέρνησης σε General Motors και Chrysler. 

 Επίκληση οικονομικής κρατικής βοήθειας ύψους 40δις.ευρω από τους Ευρωπαίους 

αυτοκινητοβιομηχάνους τον Ιούνιο του 2008. 

 Προσπάθειες της General Motors να πωλήσει θυγατρικές, όπως την Saab και την Saturn.  

 Προσφυγή της General Motors στην προστασία έναντι πιστωτών, του 11ου κεφαλαίου του 

αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα. 

 Συνομιλίες για συνεργασία περιορισμένου εύρους της General Motors με τον όμιλο Renault –

Nissan. 

 Στροφή της Volkswagen σε νέες αγορές, όπως αυτή της Κινάς, προκειμένου να ενισχύσει την 

ρευστότητα της. 

 Σκέψεις της Fiat να αγοράσει τις θυγατρικές Opel και Vauxhall, της General Motors. 

 Χορήγηση δανείου ύψους 7,5 δις ευρώ στην Renault,με πρωτοβουλία της Γαλλικής κυβέρνησης  

 Αγορά της Chrysler από την Fiat. 

 Πρόταση στην Porsche από την Volkswagen, να αυξήσει το μερίδιο της σε αυτήν από 51 σε 75%. 

 Οι Ασιάτες αυτοκινητοβιομήχανοι συζητούν με την κυβέρνηση του Μαρόκου, προκειμένου να 

ανοίξουν εκεί νέα εργοστάσια. Η γαλλική Renault, ήδη ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο εργοστάσιο 

στο Μαρόκο. 

Πηγές : Automotive News Europe, 17 April 2009, www.morax.gr/article_show.php?article_id=2770, 

http://www.cityauto.gr/article.cityauto.gr?aid=3426, http://www.eurocartrans.org/about/, Financial Times, 16 April 

2009, Financial Times, 24 April 2, Financial Times, 23 April 2009, Reuters, 24 April 2009, Automotive News 

Europe, 23 April 2009, Automotive News Europe, 22 April 2009, www.enet.gr/?i=news.el.article&id=33187, 

www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=987167, 

www.imerisia.gr/article.asp?catid=12887&subid=2&pubid=6763116, 

www.statbank.net/Article.php?PageId=103&ArticleId=1673, 

www.kefalaio.gr/businessweek/categories.asp?cid=203, www.cityauto.gr, ECG (European Car Carrier Group of 

Interest). 

 

o 6.4 Προσπάθειες ενίσχυσης της ζήτησης στην αγορά του αυτοκινήτου 

Εκτός από τη μείωση προσωπικού και παραγωγής, το κλείσιμο εργοστασίων, 

τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης και την επιβίωσή 

της, η αυτοκινητοβιομηχανία προσανατολίζεται, βασιζόμενη σε κρατική βοήθεια, 
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στην κατασκευή νέων αντιρρυπαντικών μοντέλων και στην παραγωγή μικρότερων - 

από άποψη κατανάλωσης – μοντέλων. Παράλληλα, οι αυτοκινητοβιομήχανοι 

συνεργαζόμενοι με τις έκαστες κυβερνήσεις, επανέφεραν στο προσκήνιο την έννοια 

της απόσυρσης των παλαιών οχημάτων, ζητώντας επιπλέον από τα κράτη να 

μειώσουν τους φόρους που σχετίζονται με το αυτοκίνητο. Επιπροσθέτως, οι 

εισαγωγείς προχώρησαν στην παροχή οικονομικών κίνητρων στους καταναλωτές, 

μειώνοντας τις τιμές των νέων οχημάτων, με σκοπό την τόνωση της ζήτησης. (Οι 

εισαγωγείς των: BMW & Mercedes στην χώρα μας προχώρησαν σε τέτοιες μειώσεις, 

προσφέροντας επιπλέον εκπτώσεις). 

Αντιρρυπαντική τεχνολογία και μικρότερου κυβισμού οχήματα 

Στην προσπάθεια τους οι αυτοκινητοβιομηχανίες να ανταποκριθούν στους 

νέους κρατικούς κανονισμούς για νέα μοντέλα, πιο φιλικά προς το περιβάλλον αλλά 

και στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση, στράφηκαν προς την 

παραγωγή οχημάτων μικρότερου κυβισμού, τα οποία συγχρόνως,εκπέμπουν λιγότερο 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2), τα λεγόμενα «πράσινα αυτοκίνητα». Για παράδειγμα, 

οι Αμερικάνοι κατασκευαστές ζήτησαν και έλαβαν οικονομική βοήθεια 25 δισ. 

δολαρίων για να διαφοροποιήσουν την παραγωγή των μεγάλων βενζινοφόρων 

οχημάτων προς μοντέλα μικρότερα και πιο οικονομικά στη χρήση. Η Mercedes 

επίσης κατασκεύασε πρόσφατα δύο νέα μοντέλα, με βασικό κριτήριο αυτών, την 

εξοικονόμηση καυσίμων, έτσι ώστε να πληρούν τα αμερικανικά πρότυπα. 

Επιπροσθέτως, η Ford ανανέωσε τις λειτουργίες της στα εργοστάσια της στην Βόρεια 

Αμερική, επιδιώκοντας την παραγωγή, μικρότερων και πιο οικονομικών αλλά και 

φιλικών αυτοκινήτων. Ενώ, Nissan και General Motors, σκέφτονται σοβαρά την 

παραγωγή ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων 67. 

Το μέτρο της Απόσυρσης 

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ζήτησαν παράλληλα από τις κυβερνήσεις να 

νομοθετήσουν για να προωθήσουν την αντικατάσταση οχημάτων με ηλικία 

μεγαλύτερη των οκτώ ετών, με σκοπό την τόνωση της αγοράς. Τα κίνητρα των 

Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στους υποψήφιους καταναλωτές όσον αφορά την 

                                                 
67  Ηλεκτρονική Εφημερίδα: E-tipos. (Νοέμβριος 2008). « Κρίση πολλών κυβικών στον κλάδο των 

αυτοκινήτων» Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics».,», Financial Times, 21 April 2009, Reuters, 

24 April 2009, Automotive News Europe, 22 April 2009, Reuters, 24 April 2009, Europolitics, 15 April 2009, 

Wikipedia the Free Encyclopedia, Ewing  J. «Mercedes: Η ομορφιά βρίσκεται πλέον στα μικρά αυτοκίνητα», 

ECG (European Car Carrier Group of Interest). 
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χρηματοδότηση των αποσύρσεων βοήθησαν την αυτοκινητοβιομηχανία, (σε κράτη 

όπως Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Στην 

Γερμανία για παράδειγμα, από τον Ιανουάριο του 2009, οι καταναλωτές που θα 

απέσυραν το παλιό τους αυτοκίνητο( από 9 ετών και πάνω), θα κέρδιζαν το 

χρηματικό ποσό των 2500 ευρώ, προκειμένου να αγοράσουν ένα νέο όχημα. Το 

μέτρο αυτό έδρασε αποτελεσματικά και οδήγησε πάνω από 500.000 καταναλωτές 

στις αντιπροσωπείες. Μέτρα όπως αυτό της Γερμανίας, ακολούθησαν και άλλες 

χώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η ζήτηση για τα νέα αυτοκίνητα, ωστόσο τα μέτρα 

αυτά δεν βοήθησαν στο αναπτυχθούν ακόμη κέρδη στον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Volkswagen, η οποία είναι 

ίσως η μόνη Γερμανική εταιρεία που παρουσιάζει θετικά οικονομικά αποτελέσματα 

κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009. Μια χώρα που προσπάθησε να ακολουθήσει το 

παράδειγμα της Γερμανίας, είναι η Βρετανία, η κυβέρνηση της οποίας θα 

χρηματοδοτεί για ένα χρόνο περίπου(από τα μέσα του Μαΐου 2009 έως και τον 

Μάρτιο του 2010) κατά το ήμισυ με τους αυτοκινητοβιομηχάνους, με το ποσό των 

2,248 ευρώ, τους καταναλωτές που θα αποσύρουν το παλιό τους αυτοκίνητο (που το 

έχουν από 10 χρόνια και πάνω) με σκοπό να αγοράσουν νέα οχήματα68. 

Πρωτοβουλίες μείωσης τελών κυκλοφορίας- Το Παράδειγμα της Ελλάδας 

Το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην προσπάθεια του 

να στηρίξει τον κλάδο του αυτοκινήτου, μείωσε τα τέλη ταξινόμησης των 

καινούργιων ΙΧ αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως κυβικών εκατοστών καθώς και των 

εισαγόμενων μεταχειρισμένων κατά 50% τον Απρίλιο του 200969. Το μέτρο της 

χαμηλής φορολογίας ΙΧ αυτοκινήτων αναμένεται να ισχύσει για τέσσερις μήνες. 

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αυτών μηνών, όσα αυτοκίνητα εκτελωνιστούν 

επιβαρυνθούν με μειωμένα τέλη ταξινόμησης κατά 50%, εφόσον είναι τελευταίας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Αυτό αφορά κυρίως τα μεταχειρισμένα οχήματα που 

εισάγονται μαζικά από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Για τα οχήματα που 

έχουν πουληθεί κατά το παρελθόν στην Ελλάδα, δεν αλλάζει κάτι, διότι το τέλος 

ταξινόμησης καταβάλλεται μόνο την πρώτη φορά. Όσα αυτοκίνητα εισάγονται από 

τρίτες χώρες, είτε είναι καινούργια είτε μεταχειρισμένα, επιβαρύνονται πέραν του 

                                                 
68 ECG (European Car Carrier Group of Interest), Automotive News Europe, 14 April 2009, Automotive News 

Europe, 22 April 2009, Financial Times, 23 April 2009, Reuters, 24 April 2009, Financial Times, 23 April 2009, 

Automotive News Europe, 22 April 2009, Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics». 
69 Υπουργός  Οικονομίας .(Μάρτιος 2009).  «Μείωση των τελών ταξινόμησης προκειμένου να στηριχτεί ο κλάδος 

του αυτοκινήτου»., Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics». 
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τέλους ταξινόμησης και με 10% εισαγωγικό δασμό. Παράλληλα, σε όλες τις 

πωλήσεις καινούργιων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων υπολογίζεται ΦΠΑ 19%. 

Το μέτρο αυτό τόνωσε την αγορά, αυξάνοντας τις επισκέψεις υποψηφίων 

αγοραστών στις αντιπροσωπίες των αυτοκινήτων και δημιούργησε ένα αίσθημα 

ανακούφισης σε χιλιάδες εργαζομένους του κλάδου, που δραστηριοποιούνται στην 

χώρα μας. Από άλλη την πλευρά όμως, το μέτρο φαίνεται να ευνοεί κυρίως τα 

μεγάλου κυβισμού οχήματα που ρυπαίνουν περισσότερο το περιβάλλον, αγνοώντας 

τους κανονισμούς χωρών, όπως οι ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα δηλαδή τα μειωμένα 

τέλη παροτρύνουν για την αγορά οχημάτων, όπως π.χ. ένα Jeep Cherokee 3.7 Sport 

από 37.900 €, τώρα(καλοκαίρι 2009) το αγοράζει κανείς με 27.900 €. Το νέο μέτρο 

δηλαδή, ευνοεί με λίγα λόγια τους εύπορους και τις εκπομπές ρύπων. Θα μπορούσε 

ωστόσο σε ένα τέτοιο μέτρο να υπάρχει κλιμακωτή μείωση, για παράδειγμα, η 

μείωση μέχρι τα 1.400 κ. εκ. να είναι 60%, μέχρι τα 2.000 κ. εκ. 50%... άνω των 

3.000 κ. εκ. 20%, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι άλλα κράτη μελετούν δακτυλίους 

και τέλη κυκλοφορίας, ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων κάθε οχήματος. 

 

o 6.5 Προβλέψεις για την εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας το 

2009. 

O κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας απασχόλησε τα τελευταία δύο χρόνια αναλυτές, 

πολιτικούς, δημοσιογράφους και εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο. Η 

χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε τον κλάδο σε μεγάλο βαθμό, προκαλώντας την 

ανησυχία σε όλους τους συμμετέχοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου, 

καθώς είδαν τα κέρδη τους να μειώνονται κατακόρυφα. Οι αυτοκινητοβιομήχανοι 

έλαβαν άμεσα και βιαστικά μέτρα, ζητώντας παράλληλα την άμεση στήριξή των 

κυβερνήσεων, προκειμένου να διατηρήσουν τα μερίδια τους στην αγορά των 

οχημάτων. Η οικονομική κρίση σε συνάρτηση με τις αυξημένες απαιτήσεις του 

ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης προκάλεσαν τον προσανατολισμό των 

αυτοκινητοβιομηχάνων σε διαφορετικούς τρόπους παραγωγής και σε 

επαναδιαπραγματεύσεις συμφωνιών με προμηθευτές, εισαγωγείς, πελάτες και 

αντιπροσώπους. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες κλήθηκαν επίσης να ανταπεξέλθουν 

στους νέους κανονισμούς των κρατών, που σχετίζονται με νέα λιγότερο βλαβερά για 

το περιβάλλον οχήματα. Εν μέσω κρίσης λοιπόν, όπου η κατάσταση είναι ακόμη 

δύσκολη για την αυτοκινητοβιομηχανία, οι αυτοκινητοβιομήχανοι στρέφονται προς 
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την καλύτερη μελέτη και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου, 

προκειμένου να ξεπεραστούν τα σοβαρά προβλήματα. Συμπερασματικά, οι 

προβλέψεις για την εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας το 2009, είναι70: 

 

 Οι εταιρείες θα αξιοποιήσουν τους χρηματικούς πόρους που θα λάβουν, τόσο 

στα υλικά όσο και στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού των εφοδιαστικών τους 

αλυσίδων, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγουν από την κρίση. 

 Οι προϋπολογισμοί δαπανών της εφοδιαστικής αλυσίδας θα τεθούν σε 

μεγαλύτερο έλεγχο και οι νέες επενδύσεις θα απαιτούν μικρότερους χρόνους 

αποπληρωμής, έτσι ώστε να εξοικονομούνται οι δαπάνες. 

 Θα υπάρξει αναδιάρθρωση των αυτοκινητοβιομηχανιών με τέτοιο τρόπο και 

σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε να προκύψει μια περισσότερη κερδοφόρα και 

ικανή ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Η σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να υποστηρίζει ένα πρότυπο 

επιχειρηματικής πλατφόρμας, μέσω του οποίου θα λαμβάνονται καλύτερες 

αποφάσεις και θα προωθείται ο εκσυγχρονισμός. 

 Στα κρίσιμα σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού θα πρέπει να εξεταστούν αλλά 

και να πραγματοποιηθούν στρατηγικές επενδύσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή 

η οικονομική στήριξη των προμηθευτών. 

 Τα CRM συστήματα εξακολουθούν να αυξάνονται κατά μήκος ολόκληρης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, έτσι ώστε να μπορούν οι κατασκευαστές να 

προσφέρουν νέα πρωτοποριακά προϊόντα στους πελάτες τους και να 

ανταποκρίνονται καλύτερα και πιο άμεσα στις ανάγκες αυτών. 

 Τα αρνητικά αποτελέσματα που επήλθαν λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

αλλά και λόγω παρελθοντικών λαθών των αυτοκινητοβιομηχάνων θα 

οδηγήσουν τους κατασκευαστές στην επανεξέταση προσφοράς και ζήτησης, 

με σκοπό την νέα εξισορρόπηση τους. 

 Τα RFID συστήματα θα χρησιμοποιούνται περισσότερο, με σκοπό τον 

καλύτερο εντοπισμό και την μεγαλύτερη ασφάλεια των προϊόντων κατά 

μήκος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

                                                 
70 Rebalancing the scorecard: Enhancing value in the automotive industry & Global Exchange Services: Trading 

Grid. IMPROVING SUPPLY CHAIN PERFORMANCE FOR THE GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY 
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 Οι ευκαιρίες outsourcing πολλαπλασιάζονται, καθώς τα παγκόσμια δίκτυα 

γίνονται περισσότερο πολύπλοκα και η σωστή διαχείριση του κινδύνου 

αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία και την διαφορετικότητα μιας 

αυτοκινητοβιομηχανίας στην σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα. 

  Αναμένεται επιτάχυνση της ανάπτυξης και της παραγωγής «πράσινων» 

αυτοκινήτων, των μέσω υψηλών επιπέδων επένδυσης στην Ε&Α (Έρευνα και 

Ανάπτυξη) και στην καινοτομία. Μια τέτοια προσέγγιση θα συμβάλει με τη 

σειρά της σημαντικά στο να καταστεί ο κλάδος κατάλληλος για την 

οικονομία, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και κατά συνέπεια, για την 

επίτευξη των φιλοδοξιών της Ευρώπης και της Αμερικής να μειωθούν οι 

εκπομπές CO2 και να βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια 71. 

 Παρά την παγκόσμια ύφεση, αναμένεται να κλείσει ένας σημαντικός αριθμός 

συμφωνιών. Με την περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια και τους κινδύνους 

της ύφεσης, οι τιμές των συμφωνιών είναι χαμηλότερες, γεγονός που κάνει 

τον κλάδο πιο ελκυστικό στους αγοραστές. Οι θεσμικοί επενδυτές 

εξακολουθούν πάντως να ενδιαφέρονται για τον κλάδο, καθώς προσφέρει 

ευκαιρίες72. 

 Η βιομηχανία αυτοκινήτων είναι παγκόσμια μόνο στο όνομα, καθώς υπάρχει 

σαφής διάκριση μεταξύ καθιερωμένων, ώριμων και αναδυόμενων αγορών, 

γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα οι κατασκευαστές αυτοκινήτων να 

επιδιώκουν διαμετρικά αντίθετες στρατηγικές. Στη Βόρειο Αμερική 

παρατηρείται μία στροφή προς το νότο, καθώς οι 3 μεγαλύτερες 

αυτοκινητοβιομηχανίες του Detroit προχωρούν σε αναδιοργάνωση και η νέα 

παραγωγή κατευθύνεται στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό. 

Στην Ευρώπη, υπάρχει μία στροφή προς τα ανατολικά, προς τις νέες χώρες – 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. 

  Από το 2007 έως το 2015, οι αναδυόμενες οικονομίες αναμένεται να 

παρουσιάσουν 18 φορές την εκτιμώμενη αύξηση στο σύνολο των 

συναρμολογούμενων ελαφρών οχημάτων απ’ ότι οι ώριμες αγορές κατά την 

ίδια περίοδο. Προβλέπεται πως το 95% της αύξησης ελαφρών οχημάτων θα 

                                                 
71 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.(Μαϊος 2009). «Αντιμετώπιση της κρίσης της Ευρωπαϊκής 

αυτοκινητοβιομηχανίας». 

 
72  PricewaterhouseCoopers’ (Σεπτέμβριος 2008). « Global Automotive Perspectives 2008». 
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προκύψει από τις αναδυόμενες οικονομίες. Χώρες όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, 

η Ινδία και η Κίνα) εξέχουν όσον αφορά στα μερίδια ανάπτυξης, καθώς πάνω 

από το 58% της ανάπτυξης προκύπτει από αυτές από το 2007 έως το 2015. Η 

Κίνα και η Ινδία προβλέπεται ότι θα ηγούνται της ανάπτυξης, ενώ η Ρωσία 

και η Βραζιλία αναμένεται να αναπτυχθούν σε βραδύτερο ρυθμό. 

 Το 2007, η Ιαπωνία μπορεί να ήταν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής 

αυτοκινήτων και φορτηγών στον κόσμο, ωστόσο ήδη από το 2009, ο 

συνολικός όγκος συναρμολόγησης και το μερίδιο του παγκόσμιου όγκου 

συναρμολόγησης αυτής μειώθηκε σημαντικά στο 15%. Οι Ιάπωνες 

κατασκευαστές αυτοκινήτων αναμένεται να αντιμετωπίσουν περισσότερες 

προκλήσεις στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα 

της χώρας τους ως σημαντικό κέντρο εξαγωγών. Οι συνέπειες θα είναι δύο: η 

Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερη πίεση από τους τοπικούς 

συναρμολογητές σε πολλές αγορές, καθώς και περαιτέρω μείωση της 

εγχώριας αγοράς. 

 Η ίδια η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να επικεντρώσει το ενδιαφέρον 

της στα διορθωτικά της προβλήματα, όπως η αποδοτικότητα της παραγωγής 

και η χρήση της παραγωγικής ικανότητας, με τέτοιο τρόπο που βελτιώνει τη 

μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητά της. 

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της αναμένεται ότι θα 

συνεργαστούν πιο στενά και οργανωμένα έτσι ώστε, να αντιμετωπιστεί η 

κρίση της αυτοκινητοβιομηχανίας και να απορροφηθούν οι αρνητικές 

επιπτώσεις μιας πιθανής αναδιάρθρωσης στην απασχόληση73. Η υλοποίηση 

του σχεδίου ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να 

ανακουφίσει την Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς εστιάζει στην 

τόνωση της ζήτησης,στην ενθάρρυνση του εκσυγχρονισμού των μονάδων, 

στην διευκόλυνση της αναπροσαρμογής σχετικά με την αναδιάρθρωση στο 

εργατικό δυναμικό κ.α 

                                                 
73 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.(Μάιος 2009). «Αντιμετώπιση της κρίσης της Ευρωπαϊκής 

αυτοκινητοβιομηχανίας». 
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Κεφάλαιο 7 

 

Μελέτη Περίπτωσης : Hellenic Logistics AE 

Η διακίνηση αυτοκινήτων γινόταν παλαιότερα αποκλειστικώς από τους 

αντιπροσώπους. Σήμερα, πολλές εταιρείες Third Party Logistics 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του αυτοκινήτου. Ο τομέας των υπηρεσιών 3PL για 

αυτοκίνητα καταλαμβάνει πάνω από το 20% της συνολικής αγοράς Logistics στην 

χώρα μας, συμβάλλοντας σημαντικά στην εθνική οικονομία. Ο τομέας αυτός 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων, 

έτσι όταν δημιουργείται πρόβλημα στην αγορά νέων οχημάτων, αυτό περνά αυτόματα 

και στην λειτουργία των επιχειρήσεων 3PL του κλάδου74. Λαμβάνοντας λοιπόν 

υπόψη, αφενός την μεγάλη σημασία των 3PL στον κλάδο του αυτοκινήτου και 

αφετέρου το γεγονός πως στην χώρα μας δεν υπάρχει παραδοσιακή βιομηχανία, θα 

παρακολουθήσουμε στο παρόν κεφάλαιο την λειτουργία και την εξέλιξη της 

μεγαλύτερης 3PL επιχείρησης στον χώρο του αυτοκινήτου στην χώρα μας, την 

Hellenic Logistics, καθώς και την επιρροή αυτής από την χρηματοπιστωτική κρίση 

του 2008-09. 

 

o 7.1 Προφίλ της Hellenic Logistics 

 

Η Hellenic Logistics ΑΕ (S.A) ιδρύθηκε το 1999 και είναι ένας ισχυρός 

συνεργάτης στον τομέα παροχής υπηρεσιών third party logistics, προσφέροντας 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποθήκευσης, διαχείρισης αποθέματος, προετοιμασίας και 

διανομής οχημάτων στο δίκτυο πωλήσεων του πελάτη, στα πλέον ανταγωνιστικά 

επίπεδα κόστους και χρόνων παράδοσης, παρέχοντας στους πελάτες της ένα διαρκές 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Η Hellenic Logistics S. A (AE), είναι η ηγέτιδα εταιρεία 

στον ελληνικό κλάδο των εταιριών παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics, ενώ 

διαθέτει και μια θυγατρική με την επωνυμία: Hellenic Logistics Transport. Οι 

εγκαταστάσεις της Hellenic Logistics S. A βρίσκονται στη Μαγούλα Δυτικής Αττικής 

                                                 
74 Logistics&Management.« Logistics σε Τέσσερις Τροχούς». 
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σε ένα στρατηγικό σημείο, 2000 μέτρα από την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, σε 

απόσταση 4 χιλιομέτρων από τον λιμένα Ελευσίνας. Παράλληλα οι εγκαταστάσεις 

βρίσκονται δίπλα στην Αττική οδό και έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβαση 

στο λιμάνι του Πειραιά 75. 

Η Hellenic Logistics Α.Ε θεωρείται πρωτοπόρος εταιρία στον ελληνικό χώρο 

της παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics στον τομέα του αυτοκινήτου και 

προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις : 

 στην αποθήκευση, 

 την διαχείριση, 

 τον ποιοτικό έλεγχο (PDI) 

 και την προετοιμασία (PDS) των νεοεισαγόμενων οχημάτων (αυτοκινήτων 

και μοτοσικλετών) 

Η Hellenic είναι πιστοποιημένη για όλες αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρει κατά 

το πρότυπο ποιότητας ISO 9001/2000 από τον οργανισμό TÜV HELLAS 

(Σεπτέμβριος 2003). Η εταιρία εκμεταλλεύεται έκταση 600.000 τετραγωνικών 

μέτρων στην Μαγούλα Αττικής, ώστε να παρέχει πλήρως όλα τα είδη υπηρεσιών, 

από την αποθήκευση, διαχείριση και την προετοιμασία έως την μεταφορά των 

οχημάτων από την στιγμή της άφιξης στην πύλη εισόδου της χώρας μας (Λιμένας 

Κερατσινίου), μέχρι την παράδοση στο δίκτυο πωλήσεων. Η συνολική 

αποθηκευτική της ικανότητα ανέρχεται σε 20.000 οχήματα. 

Οι κύριες δράσεις της HL αφορούν σε: 

 

 Υποδοχή και μεταφορά οχημάτων από την πύλη εισόδου στην χώρα μας σε 

τελωνειακές αποθήκες. 

 Αποθήκευση οχημάτων σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές. 

 Διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων τελωνειακών διαδικασιών. 

 Ποιοτικός έλεγχος προ της μεταφοράς και παράδοσής τους στο δίκτυο 

πωλήσεων. 

 Εργασίες προστιθέμενης αξίας & επιδιόρθωσης ζημιών μεταφοράς. 

 Φόρτωση, έλεγχος, μεταφορά με αυτοκινητάμαξες στο δίκτυο πωλήσεων. 

                                                 
75 Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics». 
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 Παροχή κάθε είδους πληροφορίας στον πελάτη μέσω web portal ή ERP 

αναφορών. 

Η Hellenic καταβάλλει παράλληλα μεγάλες προσπάθειες συνεργασίας με τον ΟΣΕ τα 

τελευταία χρόνια, με προϋπόθεση την βελτίωση των υποδομών από μέρους του 

ΟΣΕ,έτσι ώστε να μπορούν να τηρηθούν οι χρόνοι παράδοσης. Ενώ αξίζει να 

σημειωθεί, πως η εταιρεία συνεργάζεται εδώ και χρόνια με κρατικά ΙΕΚ, έτσι ώστε 

να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για τα Logistics στους νέους 76. 

 

o 7.2 Το ιστορικό της Hellenic Logistics 

Η Hellenic Logistics από την ημέρα της ίδρυσης της έως σήμερα 

πραγματοποιεί συνεχή βήματα εξέλιξης, ενσωματώνοντας τεχνολογίες και μεθόδους 

στην λειτουργία της, με σκοπό την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν 

μέρος, πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, δηλαδή από το 1999 έως το 

200777. 

 1999: Ίδρυση της εταιρίας και εγκατάστασή της σε έκταση 45 χιλιάδων 

τετραγωνικών μέτρων στην Μαγούλα Αττικής, με σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών αποθήκευσης(σε φορολογικές αποθήκες, αποθήκες 

αποταμίευσης), ποιοτικού ελέγχου και διανομής αυτοκινήτων πελατών. 

 2000: Αύξηση των εκτάσεων της εταιρίας κατά 135 χιλιάδες τετραγωνικά 

μέτρα. Έναρξη εγκατάστασης λογισμικού διαχείρισης αποθήκης. 

 2001: Αποπεράτωση εγκατάστασης WMS. Η εταιρία εκτείνεται πλέον σε 

240 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένων 

στεγασμένων χώρων 2 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων για την παροχή 

ποιοτικού ελέγχου οχημάτων. 

 2002: Ίδρυση της θυγατρικής μεταφορικής εταιρίας Hellenic Logistics 

Transport, με ιδιόκτητο στόλο 35 αυτοκινηταμαξών. Ανανέωση των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων PDI, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

παραγωγικής ικανότητας σε 200-250 οχήματα ανά 8ωρη λειτουργία. 

Κατασκευή στεγασμένου και πλήρως εξοπλισμένου αποθηκευτικού κέντρου 

                                                 
76 Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics». 
77 Από το site της Hellenic Logistics. 
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18 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Συνολικές επενδύσεις σε 90 χιλιάδες 

τετραγωνικά μέτρα εκτάσεων, προς κατασκευή αποθηκευτικών χώρων. 

 2003: Πιστοποίηση κατά ISO 9001/2000 από τον TÜV HELLAS (RWTÜV) 

S.A. Αύξηση των υπαίθριων χώρων αποθήκευσης στα 290 χιλιάδες 

τετραγωνικά μέτρα. Έναρξη επιχειρήσεων σιδηροδρομικής μεταφοράς σε 

συνεργασία με τον Ο.Σ.Ε. 

 2004: Περαιτέρω αύξηση του όγκου των διακινούμενων αυτοκινήτων μέσω 

σιδηροδρόμου (συρμός αποκλειστικής εκμετάλλευσης). Αύξηση των 

υπαίθριων χώρων αποθήκευσης στα 370 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (max 

χωρητικότητα: 15500 οχήματα). 

 2005: Έναρξη υλοποίησης και εγκατάστασης νέου ERP. Αύξηση των 

υπαίθριων χώρων αποθήκευσης στα 450 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (max 

χωρητικότητα: 18000 οχήματα). 

 2006: Ολοκλήρωση εγκατάστασης νέου ERP της SAP με την συνδρομή της 

IBM, σε συνδυασμό με ανάπτυξη portal επικοινωνίας με τα δίκτυα πωλήσεων 

των πελατών της. 

 2007: 

i. Υλοποίηση των διαδικτυακών εφαρμογών του SAP. 

ii. Η Hellenic Logistics καλωσορίζει την Mercedes Benz Hellas και την 

Renault Hellas στο πελατολόγιο της. 

iii. ISO 9001:2000 Ανανέωση πιστοποίησης. 

iv. ISO 9001:2000.Πιστοποίηση της Hellenic Logistics Transport,έτσι 

ώστε να ανταποκρίνεται στα διεθνή στάνταρ που απαιτεί ο τομέας 

"μεταφοράς και διανομής οχημάτων" στην Ευρωπαϊκή ένωση. 

v. Γενική ανακατασκευή του φανοποιείου της, έκτασης 2500τ.μ.με 

σύγχρονο εξοπλισμό 

vi. Ανάπτυξη μίας ακόμα αποκερωτικής / πλυστικής μονάδας με σκοπό 

την αύξηση της παραγωγικότητας. 
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o 7.3 Είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics 

οχημάτων στην Ελλάδα. 

 

Το μεγάλο μέγεθος της Hellenic, οι σύγχρονες τεχνολογίες αλλά και οι 

διατάξεις ασφάλειας που εφαρμόζει, την τοποθετούν στην κορυφή μεταξύ των 

επιχειρήσεων 3PL στον χώρο του αυτοκινήτου78 : 

 

 Το σύνολο των εγκαταστάσεων της ανέρχεται σε 600.000 τετραγωνικά μέτρα 

ενώ, η συνολική αποθηκευτική της ικανότητα αντιστοιχεί σε 20.000 

αυτοκίνητα. 

 Παρέχει όλες τις σχετικές υπηρεσίες, από την αποθήκευση, διαχείριση και την 

προετοιμασία έως την μεταφορά των οχημάτων, από την στιγμή της άφιξης 

στην πύλη εισόδου της χώρας μας, μέχρι την παράδοση στο δίκτυο 

πωλήσεων. 

 Διαθέτει γενικές φορολογικές αποθήκες κοινοτικών οχημάτων (για 

Ευρωπαϊκά αυτοκίνητα)και δημόσιες τελωνειακές αποθήκες τύπου Α 

αποταμίευσης οχημάτων (για αυτοκίνητα που έρχονται από Τρίτες χώρες). 

 Διαθέτει περιφραγμένους χώρους (με τοίχο ύψους 2.5μ), οι οποίοι 

φυλάσσονται και είναι πλήρως ασφαλτοστρωμένοι. Η περίφραξη και 

προστασία των χώρων της, έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Τελωνειακής Υπηρεσίας. Ενώ παράλληλα διαθέτει και στεγασμένους χώρους 

αποθήκευσης αυτοκινήτων. 

 Όλος ο αποθηκευτικός χώρος της καλύπτεται από δίκτυο ενεργητικής 

πυροπροστασίας και διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Ο στόλος της περιλαμβάνει 50 ιδιόκτητες αυτοκινητάμαξες. Παράλληλα, η 

εταιρία προκειμένου να επιτελέσει στο έπακρο το μεταφορικό της έργο 

χρησιμοποιεί και 50 αυτοκινητάμαξες συνεργατών, διακινώντας συνολικά 

250.000 οχήματα ετησίως. 

 Η εταιρία ήταν η πρώτη στον τομέα της που εγκατέστησε λογισμικό 

διαχείρισης αποθηκών (WMS) και εφάρμοσε τεχνολογία ασύρματων 

συσκευών ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα, σε ανοικτούς αποθηκευτικούς 

χώρους οχημάτων. 

                                                 
78 Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics». 
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 Πιστοποιημένη με ISO 9001/2000 από τον TÜV HELLAS (RWTÜV) S.A. 

στον τομέα του third party logistics οχημάτων. 

 Είναι η μόνη Ελληνική εταιρία που είναι μέλος του οργανισμού ECG 

(European Car Carrier Group of Interest). 

 Χρησιμοποιεί ERP της SAP, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για 3PL 

εταιρείες οχημάτων, με την συνδρομή της IBM, επιπροσθέτως αναπτύσσει 

portal επικοινωνίας με τα δίκτυα πωλήσεων των πελατών της. 

 

 7.3.1 Οι εγκαταστάσεις της Hellenic Logistics 

Οι εγκαταστάσεις της Hellenic ξεχωρίζουν όχι μόνο για το τεράστιο μέγεθος 

της αλλά και για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνουν, αναλυτικότερα σε αυτές 

βρίσκουμε, βλέπε εικόνα 79: 

 Τελωνειακούς χώρους (φορολογική αποθήκη, αποθήκη αποταμίευσης) 

υπαγόμενους στο Τελωνείο Αθηνών. 

 Βιομηχανικό κτίριο 4,000 τ.μ. με πιστοποιημένους χώρους συνεργείου. Οι 

εγκαταστάσεις ποιοτικού ελέγχου διενεργούνται εντός του βιομηχανικού 

κτιρίου,το οποίο διαθέτει διατάξεις συνολικής ισχύος 2500 kw, εξοπλισμένο με 

εγκεκριμένα διαγνωστικά εργαλεία και εξοπλισμό βουλκανισμού 

 Φανοποιείο και βαφείο εμβαδού 2.000 τ.μ. (εξοπλισμένο με τέσσερις φούρνους 

εργοστασιακών προδιαγραφών) εγκεκριμένα από τις κατασκευάστριες εταιρίες. Ο 

έλεγχος των αυτ/των από πλευράς φανοβαφείου γίνεται από εκπαιδευμένο 

προσωπικό, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την καταγραφή και τον έλεγχο 

ζημιών και απωλειών. H αποκέρωση των οχημάτων και η πλύση τους γίνονται 

μέσω πλυστικών μηχανημάτων ζεστού νερού υψηλής πιέσεως σε γραμμή 

παραγωγής. Οι χρησιμοποιούμενοι διαλύτες ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα ISO 

9001/2000. Πιο αναλυτικά, το φανοβαφείο της HL έχοντας δυναμικό 22 ατόμων, 

προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες, αποκατάστασης ζημιών μεταφοράς 

νεοεισαγόμενων ή «επισκευών» μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, όπως: 

i. Αποκατάσταση εργοστασιακών ελαττωμάτων/ζημιών μεταφοράς. 

ii. Εργασίες φανοβαφείου. 

iii. Εγκατάσταση και προσαρμογή κινητών μερών. 

iv. Επεμβάσεις υψηλής τεχνικής (PDR), χωρίς βαφή. 

                                                 
79 Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics». 
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v. Ειδικές εργασίες οπτικών βελτιώσεων/τοποθέτησης στοιχείων 

προαιρετικού εξοπλισμού. 

vi. Τοποθέτηση ή βαφή προωθητικών / αυτοκόλλητων ετικετών 

διαφήμισης. 

vii. Τοποθέτηση στοιχείων προαιρετικού εξοπλισμού κατ’ εντολή του 

πελάτη (ελαφρά μεταποιητική δραστηριότητα). 

 Ειδικούς στεγασμένους χώρους για την τοποθέτηση διαφόρων στοιχείων 

προαιρετικού εξοπλισμού. Ειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την τοποθέτηση 

κλιματισμού, αξεσουάρ και λοιπού εξοπλισμού ανάλογα με τις απαιτήσεις και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών της. 

 Γραφεία 600 τ. μ για την υποστήριξη όλων των λειτουργιών διαχείρισης των 

πελατών της. 

 

Διατάξεις ασφάλειας και σήμανσης 

Η ασφάλεια αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα για την εταιρεία, γι’ αυτό το λόγο, οι 

ιδιοκτήτες της Hellenic πραγματοποίησαν σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα 

ασφαλείας και σήμανσης, για την καλύτερη προστασία των οχημάτων, έτσι 80: 

 Όλοι οι χώροι της είναι προσεκτικά κατασκευασμένοι, επικαλυμμένοι με 

ασφαλτοτάπητα βαρέων προδιαγραφών: ασφαλτικό μίγμα με δείκτη ποιότητας 

Α265 σε πάχος 7 εκατοστών (πυκνότητα ασφάλτου 50kg/ton) με την κατάλληλη 

κλίση. 

 Όλος ο χώρος φωτίζεται με κατά μέσο όρο φωτισμό εντάσεως 30 lux, ενώ ο 

χώρος φόρτωσης διαθέτει φωτισμό εντάσεως 35-40 lux. 

 Οι εγκαταστάσεις προστατεύονται από περιτοίχιση με ειδικά χαρακτηριστικά 

ασφαλείας ύψους 2 μέτρων, με αγκαθωτό σύρμα στη κορυφή. 

 Η είσοδος στον χώρο φυλάσσεται όλο το 24ωρο. Εξειδικευμένο προσωπικό 

ασφαλείας με την βοήθεια διατάξεων παρακολούθησης επιβλέπει τις 

εγκαταστάσεις επί 24ώρου βάσεως. 

 Όλος ο αποθηκευτικός χώρος καλύπτεται από δίκτυο ενεργητικής 

πυροπροστασίας. 

                                                 
80 Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics». 



 

89 

 Οι διάδρομοι εσωτερικής διακίνησης οχημάτων έχουν μέσο πλάτος 6 μέτρων. 

Ενώ, οι χώροι συγκέντρωσης των έτοιμων προς παράδοση οχημάτων είναι 

οριοθετημένοι με απλή περιφερειακή διαγράμμιση. 

 Οι χώροι φορτοεκφόρτωσης είναι σαφώς ορισμένοι και διαχωρίζονται από τους 

υπόλοιπους χώρους κίνησης οχημάτων. 

 

Μια κάτοψη των εγκαταστάσεων της Hellenic Logistics 

 

Πηγή : Dimitris Katigoudis. (2009). «Hellenic Logistics». 

 

 7.3.2 Το έργο της Μεταφοράς για την Hellenic Logistics 

Η Hellenic Logistics S.A αναλαμβάνει το έργο της μεταφοράς των οχημάτων 

στις αντιπροσωπείες (dealers). Τα αυτοκινητοφόρα φορτηγά της αδελφής εταιρίας 

Hellenic Logistics Transport, μεταφέρουν με ποιότητα και ασφάλεια τα οχήματα 

του πελάτη, ως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Λόγω της υψηλής 

συχνότητας αποστολών φορτηγών της σε διάφορες κατευθύνσεις, μπορεί να 

ικανοποιήσει ποικίλες ανάγκες των πελατών της, στις απαιτήσεις για τους χρόνους 

παράδοσης οχημάτων και την διαθεσιμότητα πληροφοριών που σχετίζονται με αυτή 

την δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, υποστηρίζει οποιαδήποτε στρατηγική 

εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως «just in time» και τακτικές άμεσης απόκρισης. Ένας 

ακόμη δείκτης της ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών από την εταιρία είναι η 
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συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της, τόσο αυτών που διαχειρίζονται τα οχήματα 

των πελατών της, όσο και των οδηγών των αυτοκινητοφόρων φορτηγών της, οι οποίοι 

επιμορφώνονται 5 ή 6 φορές ετησίως στην όλη διαδικασία παραλαβής/παράδοσης 

οχημάτων. 

Οι υπηρεσίες μεταφοράς που προσφέρει η HL ξεχωρίζουν, για τους λόγους που 

αναφέρονται παρακάτω81 : 

 Οι μεταφορικές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές 

ποιότητας του ECG group. 

 Η HL διαθέτει στόλο αποτελούμενο από 50 ιδιόκτητες αυτοκινητάμαξες 

τελευταίας τεχνολογίας. 

 Συγχρόνως δραστηριοποιούνται στην HL 50 αυτοκινητάμαξες συνεργαζομένων 

μεταφορέων. 

 Τα νούμερα φανερώνουν κάθε χρονιά την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών στην 

HL και τις μεταφορικές υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς κάθε χρόνο αυξάνονται 

οι διανομές των οχημάτων, βλέπε σχήμα 10. 

 
Σχήμα 10 : Μεταφορές οχημάτων ανά έτος, από την Hellenic Logistics 

Μεταφορές οχημάτων (1999 - 2008) 
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Πηγή: Katigoudis D. « Hellenic Logistics». 

 

 Υπάρχει διαρκής εκπαίδευση των οδηγών με αντικείμενο την ασφαλή και 

ποιοτική διανομή οχημάτων. 

 Ως τμήμα του SAP ERP, υπάρχει ενσωματωμένο ειδικό module δρομολόγησης 

οχημάτων. 

                                                 
81 Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics». 
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 Εφαρμόζεται και παρακολουθείται η KPI’s ( Key Performance Indicators) από 

τους ιθύνοντες της HL, με στόχο την αντικειμενική μέτρηση της απόδοσης της, 

στην τήρηση των lead times (just in time). 

 Η HL έχει λάβει πιστοποίηση στην παροχή μεταφοράς κατά πρότυπο ISO 

9001/2000 από την TÜV HELLAS (RWTÜV) Α.Ε. (μέλος της TÜV CERT-

Zertifizierungsstelle der RWTÜV Systems GMBH). 

 

 7.3.3 Σύστημα Ολικής Ποιότητας 

Ένας από τους βασικότερους στόχους της Hellenic είναι : η διαρκής βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Η ολική διαχείριση ποιότητας (Total 

Quality Management) αποτελεί δέσμευση για τους ανθρώπους της Hellenic σε όλες 

τις δραστηριότητες τους. Είναι γνωστό πως όταν η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών είναι χαμηλότερη ενός σημείου ισορροπίας, υπάρχουν αυξημένα κόστη. 

Παραδείγματος χάρη, όταν απουσιάζει ο σωστός εντοπισμός ζημιών κατά την 

μεταφορά των οχημάτων, τότε μπορεί να προκύψει επανάληψη διαδικασιών με 

αποτέλεσμα αυξημένα κόστη. Η εταιρία προσανατολιζόμενη σε αυτό τον στόχο της, 

διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την 

καταγραφή των ζημιών και απωλειών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

από την άφιξη στο λιμάνι έως την παράδοση στο δίκτυο αντιπροσώπων. 

Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι και η συμπλήρωση των αντίστοιχων αναφορών γίνονται82 : 

1) στο λιμάνι, με την άφιξη του οχήματος κατά την εναπόθεση του στον 

αποθηκευτικό χώρο του λιμένα, 

2) κατά μετά την μεταφορά του οχήματος από το λιμάνι στον χώρο της, 

3) κατά τον ποιοτικό έλεγχο και 

4) στον χώρο φόρτωσης στα αυτοκινητοφόρα φορτηγά της, πριν την διανομή των 

οχημάτων. 

 

 

                                                 
82 Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics». 
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 7.3.4 Η μηχανογραφική δομή και τα πληροφοριακά συστήματα της 

Hellenic Logistics 

 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες 

σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας της, προκειμένου να πετύχει τους στόχους της 

και να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα μέσα στην ελληνική αγορά. 

Πιο αναλυτικά, η μηχανογραφική δομή της HL φέρει τα εξής χαρακτηριστικά 83: 

 

 Η δικτυακή της υποδομή είναι βασισμένη σε τεχνολογίες Cisco, που προσφέρουν 

περισσότερη ασφάλεια 

 Επενδύει σε εφαρμογές της Symantec και της Panda, τόσο για αντίγραφα 

ασφαλείας technologies for (backup exec), όσο και για προστασία δικτύου της, 

από spam και ιούς. 

 Συνεργάζεται με SAP και Oracle. 

 Μέσω της δικτυακής της πύλης SAP PORTAL υπάρχει δυνατότητα : 

i. Άμεσης και αξιόπιστης ανταλλαγής δεδομένων 

ii. Ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων με χρήση Virtual Private Network 

(VPN – Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο)   

iii. Εκτεταμένων πληροφοριακών δυνατοτήτων (όπως η : παραγωγή  

iv. αναφορών). 

 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της HL προκύπτει μέσω του λογισμικού της, 

μέσω του οποίου καταφέρνει : 

 

 Αποτελεσματικότερη αποθήκευση, πλήρης ιχνηλασιμότητα των κινήσεων κάθε 

οχήματος κάθε στιγμή, αποδοτικότερες και ταχύτερες διαδικασίες 

παραγγελειοληψίας και «συλλογής» των οχημάτων ανά παραγγελία. 

 Γνώση κάθε στιγμή για το στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στο οποίο 

βρίσκονται όλα τα οχήματα, από την παραλαβή στην πύλη εισόδου, ως την 

παράδοση στο δίκτυο πωλήσεων, μέσω ανάγνωσης του γραμμωτού κώδικα 

(barcode) κάθε αριθμού πλαισίου. 

                                                 
83 Από το site της Hellenic Logistics. 
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 Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαχείριση εντολών προετοιμασίας και 

διακίνησης αυτοκινήτων. 

 Ταχύτερη διεκπεραίωση διαχειριστικών λειτουργιών, όπως έκδοση δελτίων 

αποστολής, τιμολόγηση υπηρεσιών ως την προετοιμασία φυσικών απογραφών, 

αφού όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται σε ελάχιστο χρόνο, μέσω του 

ολοκληρωμένου ERP της. 

 Μειωμένους χρόνους και αποδοτικότερες διαδικασίες, τα οποία συμβάλουν με 

την σειρά τους, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, καθώς μειώνονται οι 

χρόνοι σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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o 7.4 Οι πελάτες της Hellenic Logistics 

Αρκετοί εισαγωγείς οχημάτων αναγνωρίζουν το επίπεδο των υπηρεσιών που 

προσφέρει η HL. Οι πελάτες της εταιρείας έχουν επιλέξει τις Hellenic Logistics Α.Ε 

& Hellenic Logistics Transport A.E ως μόνιμους συνεργάτες τους - αναπόσπαστο 

τμήμα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας84. Τα τελευταία εννέα χρόνια 

λοιπόν,προσφέρει τις υπηρεσίες της στον τομέα των υπηρεσιών logistics οχημάτων 

στους : 

Πίνακας 17 : Πελάτες της Hellenic Logistics 

 BMW ΕΛΛΑΣ ΑΕ, (BMW, MINI) 

 MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (Mercedes, Smart)  

 Auto Hellas A.E  

 Citroen Ελλάς Α.Β.Ε.Ε,  

 GM Hellas Α.Ε (Opel, GM)  

 Chrysler-Jeep Ελλάς Α.B.E.Ε (CHRYSLER, JEEP, DODGE)  

 Βιαμάρ Α.Ε.(SKODA)  

 Γενική Αυτοκινήτων Α.Ε.Β.Ε (HONDA, HONDA BIKES) 

 ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (MITSUBISHI) 

 Jaguar Hellas  

 ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ (MAZDA) 

 Eμπορική Credicom A.E.  

 ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΒΕΕ (SAAB, SEAT) 

 Σφακιανάκης A.B.E.E (SUZUKI) 

 Executive Lease A.E,  

 Olympic Α.Ε (AVIS)  

 Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ISUZU) 

 CADILLAC HELLAS AE  

Πηγή : www.helleniclogistics.com 

 

 

 

                                                 
84 Από το site της Hellenic Logistics. 



 

95 

Πλεονεκτήματα πελατών 

 

Οι πελάτες της Hellenic πιστεύουν στις δυνατότητες και στην δυναμική της 

εταιρείας, ενώ παράλληλα η Hellenic θέτει στόχους και προτεραιότητες πάντα προς 

όφελος των πελατών της. Μερικά από τα οφέλη των πελατών παρουσιάζονται στην 

συνέχεια : 

 Πλήρης έκταση των υπηρεσιών Logistics (μεταφορά, αποθήκευση, διανομή, 

προετοιμασία κ. α). 

 Προγραμματισμένες θαλάσσιες μεταφορές. 

 Εγγυημένοι χρόνοι παράδοσης (just in time). 

 Διαχείριση άνισων προσφορών (προσαρμογή προσφορών αποφεύγοντας 

διακρίσεις μεταξύ πελατών). 

 Χαμηλά πελατειακά κόστη (προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές στους πελάτες). 

 

Η HL προγραμματίζει και σχεδιάζει μια αρκετά πελατοκεντρική πολιτική, 

εφαρμόζοντας την τακτική just-in- time, με σκοπό να 85: 

 

 Να βελτιώσει τις ώρες μεταφοράς, μειώνοντας τις καταστροφές, κερδίζοντας έτσι 

την εμπιστοσύνη των πελατών της . 

 Βοηθήσει τους πελάτες να μειώσουν τα επενδυτικά επίπεδα και να αναπτύξουν 

μια εφοδιαστική αλυσίδα με δυνατότητα πλήρους και άμεσης παρακολούθησης 

οποιαδήποτε στιγμή. 

 Μεγιστοποιήσει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία, για την καλύτερη 

διαχείριση μελλοντικών παραγωγικών προκλήσεων. 

 Βοηθήσει τους πελάτες να αντιληφθούν καλύτερα τις αλλαγές στην βιομηχανία 

και τις απαιτήσεις της αποθήκευσης. 

 

Γιατί κάποιος να επιλέξει την Hellenic Logistics …? 

 

Τα πληροφοριακά συστήματα, η στρατηγική just in time, οι εγκαταστάσεις, το 

σύστημα ολικής ποιότητας και η αξιόπιστη & ακριβή μεταφορά δεν είναι τα μόνα 

πλεονεκτήματα της Hellenic που της προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στην 

                                                 
85 Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics». 
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συνέχεια αναφέρουμε κάποιους επιπρόσθετους λόγους που καταξιώνουν την εταιρεία 

86: 

 Το κεντρικό πρόγραμμα Logistics της διασφαλίζει τις εξερχόμενες ροές στην 

υπόλοιπη Ευρωπαϊκή ήπειρο και στις αγορές της Βόρειας Αφρικής, χάρη στην 

ιδανική τοποθεσία των Ελληνικών λιμανιών. 

 Εξαιρετική υποδομή στις διανομές. 

 Διεθνείς προσανατολισμός. 

 Στήριξη από τον κεντρικό Οργανισμό λιμανιών. 

 Συχνή σύνδεση με Ολλανδία και με τα Benelux Logistics, συνδέσεις δηλαδή με 

κομβικά σημεία διανομών της Ευρώπης. 

 Η δυναμική των Βαλκανίων όσον αφορά τις αγορές της αυτοκινητοβιομηχανίας 

και η ιδιαίτερα σημαντική γεωγραφική χώρα της Ελλάδος (Σταυροδρόμι τριών 

ηπείρων). 

 

 7.4.1 Αξιολογήσεις της Hellenic Logistics, από Πελάτες της 

 

FIAT AUTO spa 

 

Ο κατασκευαστής FIAT AUTO spa αξιολογεί την Hellenic Logistics, για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες της στην FIAT GROUP AUTOMOBILES HELLAS SA. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 18, η FIAT AUTO spa είναι σχεδόν πλήρως 

ικανοποιημένη από τις υπηρεσίες της HL, καθώς την τοποθετεί στην πρώτη κλάση Α 

μεταξύ των δύο υπολοίπων κατηγοριών B και C. Οι υπηρεσίες της HL στην FIAT 

GROUP AUTOMOBILES HELLAS SA άγγιξαν σε ποσοστό επιτυχίας σχεδόν το 

100% 87. 

                                                 
86 Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics». 
87 Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics». 
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Πίνακας 18 : Η αξιολόγηση της Hellenic Logistics από τον κατασκευαστή FIAT AUTO spa 

 
Πηγή : Dimitris Katigoudis. (2009). «Hellenic Logistics». 

 

General Motors 

 

H General Motors αξιολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Hellenic, στο 

δίκτυο πωλήσεων της GM ΕΛΛΑΣ ΑΕ, από το 3 τρίμηνο του 2006 έως και το 3 

τρίμηνο του 2008. Εδώ υπάρχουν 3 κατηγορίες που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών: τέλειες, καλές, φτωχές/ πολύ φτωχές. Το χαμηλότερο ποσοστό της HL σε 

όλο αυτό το διάστημα ήταν 90%,σύμφωνα με τον πίνακα 19, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα που διακρίνει τις υπηρεσίες της εταιρείας 88. 

 

Πίνακας 19 : Η αξιολόγηση της Hellenic Logistics από τον κατασκευαστή General Motors 

 
Πηγή : Dimitris Katigoudis. (2009). «Hellenic Logistics». 

                                                 
88 Dimitris Katigoudis . (2009). «Hellenic Logistics». 
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o 7.5 Διάγραμμα Ροής Logistics των οχημάτων 

 

Στην παρούσα ενότητα θα παρακολουθήσουμε συνοπτικά την πορεία των 

οχημάτων από το εργοστάσιο του κατασκευαστή μέχρι την άφιξη τους στις 

αντιπροσωπείες, βλέπε οργανόγραμμα 1. Πιο αναλυτικά, θα δούμε μέσα από την 

οπτική της Hellenic Logistics, όλο το διάγραμμα ροής των οχημάτων και τις εργασίες 

που λαμβάνουν μέρος σε κάθε στάδιο, μέχρι να παραδοθεί το όχημα από τον 

κατασκευαστή στην HL και από την HL σε έναν αντιπρόσωπο, από όπου θα το 

παραλάβει ο τελικός πελάτης. 

 

Οργανόγραμμα 1: Μια διαγραμματική απεικόνιση διασύνδεσης Κατασκευαστή και Hellenic Logistics 

 

Πηγή : Dimitris Katigoudis. (2009). «Hellenic Logistics». 

 

Η έναρξη παραγωγής ενός μοντέλου συνδυάζεται με την ενημέρωση των 

αντιπροσώπων σε όλο τον κόσμο και με δημοσιεύματα προς τον τύπο. Οι κινήσεις 

αυτές συνδυάζονται και με έρευνες αγοράς για την απήχηση που μπορεί να έχει το 

λανσάρισμα ενός νέου μοντέλου. Ταυτοχρόνως, οι διευθύνσεις logistics των 

αυτοκινητοβιομηχανιών συνεννοούνται με εταιρείες Third Party Logistics για το 

χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των αυτοκινήτων89, σχήμα 11. 

                                                 
89 Logistics& Management. «Logistics σε Τέσσερις Τροχούς». 
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Σχήμα 11 : Η πορεία των οχημάτων από το Λιμάνι Εισόδου, μέχρι την διανομή στους αντιπροσώπους. 

 
  

Λιμάνι Εισόδου Έλεγχος καταστροφής & 

παραλαβή 
Είσοδος σε χώρο συμφωνίας 

  
 

Σκανάρισμα των barcodes Επίβλεψη πριν την παράδοση Διανομή 

Πηγή : Katigoudis D. (2009). «Hellenic Logistics». 

 

Αποχώρηση από το εργοστάσιο 

 

Κατά την διάρκεια εξόδου από το εργοστάσιο ή της εξόδου από προηγούμενο 

λιμάνι εξόδου, η εταιρεία 3PL που αναλαμβάνει τα Logistics μιας 

αυτοκινητοβιομηχανίας παραλαμβάνει ένα αρχείο το οποίο περιλαμβάνει όλα τα 

VIN’s (αρχεία) για να μπαρκάρει σε ένα λιμάνι εισόδου. Όταν τα οχήματα φτάσουν 

στο λιμάνι εισόδου, η Hellenic Logistics είναι έτοιμη να σκανάρει κάθε εισερχόμενη 

VIN, σύμφωνα με την άφιξη στο δικό της μέρος συμφωνίας. 

 

 

Η άφιξη στο λιμάνι εισόδου 

Την τελευταία δεκαετία τα περισσότερα αυτοκίνητα φθάνουν στην Πάτρα και 

στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, στο Κερατσίνι. Ο αριθμός των αυτοκινήτων που 

καταφθάνει μεταβάλλεται αναλόγως με τις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και τις 

παραγγελίες που έχουν οι αντιπρόσωποι. Στη συνέχεια, γίνεται η διακίνηση στους 

τελωνειακούς χώρους της εταιρείας(HL), όπου γίνεται η κατανομή των αυτοκινήτων 
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ανά οχήματα. Σε αυτούς τους χώρους γίνεται έλεγχος ζημιών και τεχνικός έλεγχος για 

την παραλαβή τους, βλέπε σχήμα 20. Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί, πως οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προχωρήσει στην υιοθέτηση ελαφρών συσκευασιών 

ειδικώς σε πολυτελή οχήματα. ‘Ήδη η BMW και η Volvo προωθούν τα αυτοκίνητα 

τύπου suv ενδεδυμένα με ειδική συσκευασία, ενώ η Toyota τοποθετεί στις ζάντες των 

οχημάτων τύπου τζιπ, ειδικό προστατευτικό, ώστε να μην λερώνονται από σκόνες, 

νερά ή λάσπες90. 

 

  

 

Άφιξη στο μέρος συμφωνίας και αποθήκευση 

 

Όταν τα οχήματα φτάσουν στους αποθηκευτικούς χώρους της Hellenic 

Logistics, τότε εκεί πραγματοποιείται: RF(Radio Frequency) σκανάρισμα του κάθε 

VIN αρχείου και σήμανση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το σκαναρισμένο VIN 

αρχείο ταιριάζει σε αυτό το αρχείο που παρέλαβε η εταιρεία από τον κατασκευαστή. 

Έπειτα, μετά το πρώτο σημείο ανάπαυσης, το VIN σκανάρεται πάλι με σκοπό να 

οδηγηθεί στον τελικό προορισμό του, σύμφωνα με την στρατηγική αποθήκευσης της 

Hellenic Logistics (μήκος, φτιάξιμο, τύπος μοντέλου κ.α).Ο χρήστης κρατώντας το 

σκάνερ κάνει παράκληση για έναν τύπο διαθέσιμου κουτιού αποθήκευσης, οδηγεί το 

όχημα σε αυτήν την περιοχή, σκανάρει ξανά το VIN και την ακριβή τοποθεσία (που 

το όχημα στάθμευσε- παρκάρισε), με σκοπό να επαληθεύσει τον δεσμό-σχέση μεταξύ 

του VIN και του χώρου αποθήκης91. 

 

                                                 
90 Logistics& Management. «Logistics σε Τέσσερις Τροχούς». 
91 Dimitris Katigoudis (2009). «Hellenic Logistics». 
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Όταν τα οχήματα μεταφερθούν στους αποθηκευτικούς χώρους της Hellenic, η 

εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση της διαδικασία PDS (Pre Delivery 

Services: Υπηρεσίες πριν από την παράδοση). Ενώ όπως προαναφέραμε, μέχρι να 

καθοριστεί το πρόγραμμα προώθησης των οχημάτων, τα οχήματα παραμένουν στους 

αποθηκευτικούς χώρους της Hellenic. 

 

Η PDS (Pre Delivery Services) περιλαμβάνει τρείς επιμέρους ενέργειες92: 

 

1) Έλεγχος μηχανικών συστημάτων αυτοκινήτου (Vehicle Engineering): Με 

μετρητές επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία των κινητήρων και ελέγχονται όλες οι 

ηλεκτρικές λειτουργίες. 

2) Φροντίδα οχήματος (Vehicle Care ): Σε αυτή τη φάση επικολλούνται πλέον 

μεγάλα άσπρα αυτοκόλλητα στον «ουρανό» και στα πλευρικά μέρη του αυτοκινήτου. 

Αυτά τα αυτοκόλλητα έχουν προστατευτικό χαρακτήρα και τοποθετούνται για να 

προληφθούν προβλήματα κατά την μεταφορά. 

3) Βαφή (Paintwork): Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς, τα αυτοκίνητα βάφονται 

αναλόγως με το αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνονται. Το στάδιο αυτό εκτός 

από το κυρίως βάψιμο, περιλαμβάνει επίσης : 

i. Αφαίρεση χαραγματιών – γρατζουνιών που δεν είναι βαμμένα. 

ii. Θεραπεία επιφανειακών μικρών καταστροφών, γρατζουνισμάτων και 

άλλων ατελειών. 

iii. Επισκευή μικρών επιφανειακών καταστροφών, που ενδεχομένως 

υπάρχουν εξωτερικά και εσωτερικά στα οχήματα. 

                                                 
92 Logistics & Management. «Logistics, σε Τέσσερις Τροχούς». 
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Μάζεμα παραγγελιών και προ- παράδοσης υπηρεσίες93 

 

 Οι παραγγελίες των πελατών ερμηνεύονται με λίστες. Η προκαταρτική δουλειά 

των οχημάτων ξεκινά. 

 Σύμφωνα με τις παραγγελίες των πελατών, τα οχήματα οδηγούνται είτε στις 

στάνταρ PD(Pre Delivery) υπηρεσίες ή στα συνεργεία για πρόσθετες εργασίες. 

 Το VIN(αρχείο) του κάθε οχήματος σκανάρεται στην είσοδο και την έξοδο κάθε 

συνεργείου, με σκοπό να αποκτήσει πλήρη ανιχνευσιμότητα. 

 

 
 

Έλεγχος προ παράδοσης αυτοκινήτου 

 

Η Hellenic Logistics διαθέτει άρτια υποδομή για τεχνικό έλεγχο (PDI), βλέπε 

σχήμα 12. Στο εν λόγο σχήμα, βλέπουμε μια εκτίμηση του PDI της Hellenic, από το 

1999 έως το 2008. Όπως παρατηρείται από το σχήμα, η πορεία του PDI της HL 

αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που ενισχύει την δράση της HL και την καθιστά πιο 

ανταγωνιστική στον κλάδο της 94. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Dimitrris Katigoudis .(2009). «Hellenic Logistics». 
94 Dimitris Katigoudis. (2009). «Hellenic Logistics». 
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Σχήμα 12 : Το PDI (ποιοτικός έλεγχος) οχημάτων από το 1999 έως το 2008 

PDI οχημάτων (1999-2008)
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Πηγή : Katigoudis D. (2009). «Hellenic Logistics». 

 

Επιπρόσθετες πολύτιμες υπηρεσίες95 

 

 Επισκευές στις οποίες περιλαμβάνονται: μηχανικές επισκευές στο χρώμα και 

στους καταλόγους. 

 Επιθεώρηση λειτουργίας και ποιότητας, σύμφωνα με στάνταρ που έχουν προ-

συμφωνηθεί, με διαδοχικές επισκευές να εκτελούνται, σε περίπτωση που 

υπάρχουν ατέλειες και ελαττώματα. 

 Εποπτική δουλειά και επίβλεψη του σκελετού του αυτοκινήτου, διαγνώσεις 

μηχανής. 

 Τεχνικές τροποποιήσεις, συναρμολόγηση των αξεσουάρ, ρύθμιση κινητήρα 

οχήματος. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
95 Dimitris Katigoudis (2009). «Hellenic Logistics». 
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Επίβλεψη ποιότητας και υπηρεσίες διανομής 

 

 Εκτέλεση όλων των τυπικών πελατειακών τυπικοτήτων. 

 Τελικό τσεκάρισμα ποιότητας πριν την αποστολή. Παράδοση σημειώσεων 

αποστολής. 

 Μεταφορά επιβατικών αυτοκινήτων, των μίνι- βαν, SUV, όπως επίσης και 

εμπορικών οχημάτων όλων των ειδών. 

 Διανομή σε όλη την Ευρώπη, συνεργασία με τις μεγαλύτερες μεταφορικές 

εταιρείες αυτοκινήτων. 

 

 

Η παραμονή των οχημάτων στους αποθηκευτικούς χώρους της HL, εξαρτάται 

από τις ανάγκες των αντιπροσώπων. Οι υπεύθυνοι των εταιρειών συνεργάζονται με 

τα αρμόδια στελέχη της HL και καθορίζουν τον τρόπο προώθησης των αυτοκινήτων 

στους dealer της Αττικής και της επαρχίας 96. Τα καταστήματα της Αττικής 

εξυπηρετούνται από το μεσημέρι και έως το τέλος του απογεύματος. Ο νομός είναι 

χωρισμένος στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και ανάλογα με τον όγκο και τους 

τύπους των αυτοκινήτων εκδίδεται το ανάλογο πρόγραμμα. Οι αντιπροσωπείες 

αυτοκινήτων της επαρχίας εξυπηρετούνται με ειδικό πρόγραμμα και κατανομή ανά 

περιοχή. Αρχικά φορτώνονται τα οχήματα στα φορτηγά και εν συνεχεία ξεκινά η 

διανομή από το βορειότερο έως το νοτιότερο σημείο. Μοναδική εξαίρεση είναι τα 

νησιά, όπου οι φορτώσεις γίνονται στα ακτοπλοϊκά πλοία, με τη μορφή των 

ασυνόδευτων φορτίων και η εκφόρτωση γίνεται από τοπικούς αντιπροσώπους. 

 
 

                                                 
96 Logistics& Management. «Logistics, σε Τέσσερις Τροχούς». 
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Η HL εξετάζει πιο αναλυτικά, τα παρακάτω θέματα,με σκοπό να οργανωθούν 

καλύτερα οι ροές των Logistics97. 

 

Διανομή 

 

 Προγραμματισμός στην παράδοση των αυτοκινήτων, εξοικονόμηση σε μέρη 

επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

 Στρατηγικό πρόγραμμα διανομής σε κάθε χώρα ανά την Ευρώπη. 

 Ανάμειξη οχημάτων ανάλογα με την τοποθεσία / χώρα. 

 

Αποθήκευση 

 

 Σχέδια που αφορούν μεγάλα μεγέθη. 

 Προτιμώμενες τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη (όπου χρειάζεται). 

 Επενδυτική στρατηγική. 

 

Τοποθεσίες Αποθήκευσης 

 

 Σύγχρονες στρατηγικές. 

 Κατάλληλες τοποθεσίες σε σχέση με σύγχρονες και μελλοντικές ροές των 

Logistics. 

 Σύνδεση με την υπάρχουσα δομή μεταφορών. 

 

Μελέτη δουλειάς 

 

 Σχέδια πωλήσεων σε ποικίλα τμήματα. 

 Απαιτήσεις αποθήκευσης (επενδυτική διαχείριση, ορατότητα full time ). 

 

Μελέτη στις ροές ελέγχου των Logistics 

 

 Manufacturing Resource Planning (MRP) 

 Just in Time (JIT). ( δημιουργούμε σύμφωνα με τις παραγγελίες ή δημιουργούμε 

για να αποθηκεύουμε). 

                                                 
97 Dimitris Katigoudis  (2009). «Hellenic Logistics». 
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 Σχέδια χωρητικότητας 

 Προτιμήσεις αποθήκευσης 

 Προτιμήσεις διανομής 

 Key Performance Indicators (KPIs) 

 

Προβλέψεις 

 

 Καθορισμός μελλοντικής δραστηριότητας. 

 Εξοικονόμηση σε οχήματα και πωλήσεις. 

 

o 7.6 Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-09 για την Hellenic Logistics 

 

Η Hellenic Logistics ΑΕ μπορεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 

στον χώρο των Logistics του αυτοκινήτου στον Ελλαδικό χώρο, το πλεονέκτημα αυτό 

ωστόσο δεν την εφησυχάζει, αλλά αντίθετα της δημιουργεί περισσότερη ανησυχία 

μπροστά σε εξελίξεις της Ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας. Η 

προσφορά της εταιρείας στην εγχώρια αγορά υπήρξε σημαντική τα τελευταία χρόνια, 

συνεισφέροντας έμμεσα και στην τόνωση της Ελληνικής οικονομίας. Η 

υπερκατανάλωση των Ελλήνων στο προϊόν αυτοκίνητο, κάθε άλλο παρά αρνητική 

υπήρξε για την HL, καθώς έβλεπε τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται χρόνο με το 

χρόνο. Η παγκόσμια κρίση ωστόσο, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη ακόμη 

και μια υγιή και κερδοφόρα επιχείρηση σαν την HL, τη στιγμή που οι παγκόσμιες 

αυτοκινητοβιομηχανίες κολοσσοί, πλήττονται και κάποιες από αυτές βρίσκονται εν 

αναμονή πιθανής χρεοκοπίας. 

Η HL όπως προαναφέραμε, συνεργάζεται με πολλές σπουδαίες φίρμες 

αυτοκινητοβιομηχανιών και εξαρτά την βιωσιμότητα της, από την πορεία αυτών των 

αυτοκινητοβιομηχανιών. Χαμηλά κέρδη για τις αυτοκινητοβιομηχανίες σημαίνει 

χαμηλά κέρδη και για την HL. Η χαμηλή ζήτηση για νέα αυτοκίνητα και η 

κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία σήμανε 

παγκόσμιο συναγερμό και για τους άμεσους και έμμεσους συνεργάτες αυτής, καθώς η 

κρίση προκάλεσε την αναθεώρηση συμβολαίων και απαιτήσεων των 

αυτοκινητοβιομηχάνων, όχι μόνο με τους προμηθευτές της αλλά και με τους 

διανομείς της παγκοσμίως. 
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 7.6.1 Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης για την HL 

Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στον κλάδο του αυτοκινήτου μπορεί να 

έφτασε σχετικά καθυστερημένα στην χώρα μας, αναλογικά με τις ΗΠΑ αλλά και με 

άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου υπάρχουν βιομηχανίες κατασκευής οχημάτων, 

ωστόσο οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις του κλάδου ήταν ιδιαίτερα μεγάλες. Η 

διοίκηση της HL, βλέποντας τους κινδύνους να πλησιάζουν και παρακολουθώντας 

συνεχώς τις παγκόσμιες εξελίξεις, έδρασε άμεσα και έγκαιρα, προκειμένου να 

προστατέψει την κερδοφορία της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με όσο γίνεται λιγότερες 

συνέπειες για το εργατικό δυναμικό της. Έτσι98 :  

 Προχώρησε σε άμεσες και μικρές αλλαγές στις ώρες εργασίας των εργαζομένων 

της. Η HL λειτουργούσε με 2 ή και περισσότερες βάρδιες πριν ξεσπάσει η 

οικονομική κρίση, γεγονός που δεν υφίσταται πλέον, αφού εδώ και μερικούς 

μήνες, η εταιρεία λειτουργεί με μια βάρδια εργαζομένων. 

 Δεν προχώρησε σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων. Η HL θέλησε να 

προστατέψει τους εργαζόμενους της, σεβόμενη το γεγονός πως μεγάλο μέρος της 

επιτυχίας της εταιρείας το οφείλει στο προσωπικό της. Οι διοικούντες της 

εταιρείας προτίμησαν να προβούν σε άλλου είδους περικοπές, προφυλάσσοντας 

την θέση των εργατών της. 

 Η εταιρεία βλέποντας τα κέρδη της να μειώνονται, προχώρησε σε μείωση των 

περιττών και μεγάλων δαπανών, ακολουθώντας μια πιο ολιγοδάπανη και 

συγκρατημένη στάση. Δεν πραγματοποίησε φοβερά μεγάλες επενδύσεις, 

φοβούμενη την αύξηση των συνεπειών της κρίσης. 

 Η HL ανέβαλλε προσωρινά την επεκτατική της πολιτική. Η διοίκηση της 

εταιρείας θέλοντας να προφυλάξει τα κεκτημένα της εταιρείας μέσα στο αντίξοο 

οικονομικό περιβάλλον της κρίσης, διέκοψε τις μεγάλες δαπανηρές επενδύσεις 

της ανά τον κόσμο, τουλάχιστον προσωρινά. 

 Η HL αναγκάστηκε να επαναδιαπραγματευθεί τα συμβόλαια της, τόσο με πελάτες 

όσο και με τους προμηθευτές της. Οι μεγάλοι αυτοκινητοβιομήχανοι ζήτησαν από 

την εταιρεία αλλαγές στους όρους των συμβολαίων, για παράδειγμα η General 

Motors και η Mercedes, αλλά και οι θυγατρικές όπως η BMW και η Opel 

ζήτησαν από την HL αναπροσαρμογή στις τιμές συμβολαίων, προκειμένου να 

                                                 
98 Dimitris Katigoudis (2009). «Hellenic Logistics». 
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αντιμετωπιστεί η κρίση. Η εταιρεία θέλοντας να προστατέψει την δυναμική της, 

συζήτησε εκ νέου με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τελικά προχώρησε σε 

υποχωρήσεις. Η HL στην προσπάθεια της να διαχειριστεί όσο το δυνατό 

καλύτερα την εφοδιαστική της αλυσίδα, ζήτησε και αυτή με την σειρά της 

αλλαγές και επανεκτιμήσεις στα συμβόλαια με τους δικούς της προμηθευτές. 

 

 7.6.2 Οι δράσεις της HL, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση 

 

Η HL αντιλαμβανόμενη την επικινδυνότητα της κρίσης και σκεπτόμενη τις 

συνέπειες που είχε και έχει για αυτήν προχώρησε στην υιοθέτηση βασικών μέτρων, 

με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης, με όσο το δυνατό χαμηλότερο 

κόστος. Τα μέτρα που έλαβε η Hellenic συνοψίζονται παρακάτω 99: 

 Διατήρηση υπαρχόντων συμβολαίων με το λιγότερο κόστος ζημιάς, ώστε να 

ξεπεραστεί η κρίση. 

 Επενδύσεις στο εργατικό δυναμικό της (σε τεχνικούς, οδηγούς κ. α) μέσα σε 

λογικά πλαίσια, για περισσότερη ενημέρωση και αποτελεσματικότητα μεταξύ των 

εργατών της. 

 Καλύτερη διαχείριση και εκμετάλλευση του προσωπικού της, ώστε να είναι 

δυνατή η δραστηριοποίηση τους και σε άλλες εργασίες. 

 Συμμετοχές σε διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται κάθε 2 ή 3 χρόνια με 

προοπτική την προσέλκυση νέων πελατών σε αυτή. 

 Βελτιώσεις στα πληροφοριακά της συστήματα, με σκοπό την παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών ταχύτερα. 

 Προσπάθειες εκμετάλλευσης των νέων συνθηκών που προκύπτουν από την 

παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση, αναζήτηση νέων εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων. Επενδύσεις σε στρατηγικά σημεία της Ελλάδας, με σύνεση και 

χωρίς γρήγορες και υπέρογκες δαπάνες. 

 

 

 

                                                 
99 Dimitris Katigoudis  (2009). «Hellenic Logistics». 
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o 7.7 Τα μελλοντικά σχέδια της Hellenic Logistics 

 

 Ο ουσιώδης στόχος είναι: να γίνει ο βασικός προμηθευτής 3PL υπηρεσιών των 

αυτοκινητοβιομηχανιών σε μέρη της Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και 

Βόρειας Αφρικής. Οι μέτοχοι αλλά και οι εργαζόμενοι φροντίζουν να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις και να ενημερώνονται κατάλληλα προκειμένου να 

βελτιώσουν την θέση της εταιρείας, τόσο στον Ελληνικό αλλά και στον διεθνή 

χώρο. Η ιδιοκτησία της εταιρείας δεν διστάζει να αναλάβει ρίσκα και έτσι πολλές 

φορές πρωτοπορεί στην χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς πιστεύει πως οι 

επενδύσεις σε αυτές είναι το κλειδί, προκειμένου η HL να διατηρεί το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Πέραν των επενδύσεων όμως, τα στελέχη της 

HL παρακολουθούν συνέδρια ανά τον κόσμο και φροντίζουν για την καλύτερη 

εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων του προσωπικού τους, με στόχο την διατήρηση και 

την βελτίωση της επιχειρηματικής κατάστασης της HL. 

 Η περαιτέρω ανάπτυξη στον συγκεκριμένο χώρο με νέες παρεχόμενες υπηρεσίες 

και παροχές. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών logistics και σε άλλες αγορές, αφού 

όμως πρώτα ολοκληρωθούν οι αποθηκευτικοί χώροι που κατασκευάζει η εν λόγο 

εταιρεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ήδη, η Hellenic Logistics ΑΕ 

διείσδυσε στο χώρο της μοτοσυκλέτας και αυτή της στιγμή επεξεργάζεται το 

πλάνο ανάπτυξης για την συγκεκριμένη αγορά. 

 Να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την διανομή νέων αυτοκινήτων, τις 

μελλοντικές διανομές φορτίων και την προετοιμασία παράδοσης των νέων 

αυτοκινήτων. Η HL εκτός των άλλων ακολουθεί και μια πελατοκεντρική 

πολιτική, βελτιώνοντας συνεχώς την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της. 

Οι άνθρωποι της HL προσπαθούν να ακούν και να συμμερίζονται στο μέγιστο 

δυνατό τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών τους. Μέσω των σύγχρονων 

πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας, οι πελάτες έχουν την δυνατότητα 

πλήρους ενημέρωσης όλο το 24ωρο. 

 Εξέλιξη στις διαδικασίες υπηρεσιών από την πύλη εισόδου στα σημεία 

πωλήσεων, σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και την Μεσόγειο. Η HL επενδύει σε 

νέες τεχνολογίες, βελτιώνοντας τα πληροφοριακά της συστήματα σε γραφεία, 

στόλο και αποθήκες. Ψάχνει εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς και διανομής, με 

στόχο την μείωση των χρόνων και την επίτευξη των στόχων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας :Better, Faster, Cheaper, Closer. 
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 Να προσφέρει διεθνώς την κατάλληλη εφοδιαστική αλυσίδα, σεβόμενη το 

περιβάλλον, επιτρέποντας σταθερά θεμέλια στις συνολικές εξαγωγές, να είναι 

ικανή επίσης να προσφέρει περισσότερη εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές και 

πιο καθαρές στρατηγικές στην εξαγωγή. Η HL είναι πιστοποιημένη από 

Ευρωπαϊκούς οργανισμούς για τις υπηρεσίες που προσφέρει και προσπαθεί να 

υιοθετεί εργασιακές μεθόδους που δεν μολύνουν αλλά προστατεύουν στο δυνατό 

βαθμό το περιβάλλον. 
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Κεφάλαιο 8 

 

Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα εργασία μας παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα για την 

διαμόρφωση, λειτουργία και εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας της 

αυτοκινητοβιομηχανίας διαχρονικά και τις επιπτώσεις που η αλυσίδα εδέχθη, εξαιτίας 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης 2008-09. 

Αναλυτικότερα, η μελέτη παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα για την ξεχωριστή 

θέση της αυτοκινητοβιομηχανίας στην οικονομία και στην ζωή των ανθρώπων 

παγκοσμίως. Μελετώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και τα προβλήματα του 

κλάδου, αντιλαμβανόμαστε, πως από το πρώτο αυτοκίνητο του εφευρέτη Nicolas-

Joseph Cugnot έχουν αλλάξει πάρα πολλά και πως η εξέλιξη του σύγχρονου 

βιομηχανικού κόσμου είναι συνυφασμένη με το αυτοκίνητο. Το σίγουρο λοιπόν είναι, 

πως το αυτοκίνητο, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του, θα 

συνεχίσει να διαμορφώνει τον πολιτισμό και την οικονομία μας και στο μέλλον. 

 Στην συνέχεια, αναλύοντας την διαχρονική εξέλιξη της εφοδιαστικής και την 

μελλοντική εκτίμηση της αλυσίδας του κλάδου, συνειδητοποιούμε τον ιδιαίτερο ρόλο 

των προμηθευτών, των κατασκευαστών και των διανομέων μέσα σε αυτήν, τα 

καθήκοντα των οποίων σταδιακά αλλάζουν και διαμορφώνονται ανάλογα με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας, των κυβερνητικών κανονισμών και των ανθρώπινων 

αναγκών. Μεταβολές ωστόσο επήλθαν και σε θέματα σχετικά με την έρευνα και 

ανάπτυξη προϊόντων, αλλά και με τον βαθμό και τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των 

μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου. Παρατηρούμε, πως η σύγχρονη 

εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει αλλάξει αρκετά σε σχέση με 

την παραδοσιακή μορφή της, κυρίως εξαιτίας της ανάπτυξης του Διαδικτύου και της 

παγκοσμιοποίησης. Όλες οι διεργασίες γίνονται ταχύτερα, πιο οικονομικά και με 

περισσότερη ασφάλεια από ότι στο παρελθόν, ωστόσο οι αυτοκινητοβιομήχανοι 

εξακολουθούν να παράγουν σύμφωνα με την στρατηγική ώθησης (Push), αγνοώντας 

την πραγματική ζήτηση. Επιπλέον, μελετώντας την μελλοντική εφοδιαστική 

συμπεραίνουμε πως συνολικά την χαρακτηρίζει μια λέξη: ολοκλήρωση. Η τεχνολογία 
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και η αυτοματοποίηση θα καθορίζουν την συνολική λειτουργία της εφοδιαστικής 

αλυσίδας αυτοκινητοβιομηχανίας στο μέλλον.  

 Στην συνέχεια της εργασίας, μελετώντας τις στρατηγικές και τα 

πληροφοριακά συστήματα του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, συμπεραίνουμε 

την σημαντική επίδραση που άσκησαν τα πληροφοριακά συστήματα, οι τεχνολογίες 

,οι στρατηγικές και τα συστήματα Logistics επάνω στην εφοδιαστική αλυσίδα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι εταιρείες 3PL, τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα 

και οι καινοτόμες στρατηγικές και τεχνολογίες βοήθησαν στην επίτευξη των στόχων 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνέβαλλαν στην καλύτερη λειτουργία όλων των 

διεργασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ όλων 

των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύοντας παράλληλα τις έρευνες την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να γίνει ο κλάδος πιο 

αποτελεσματικός. 

Μέσα από την μελέτη των περιπτώσεων της General Motors, της Nissan και 

της Toyota, αντιλαμβανόμαστε πως πέρα από τα κοινά χαρακτηριστικά, τις κοινές 

στρατηγικές και τους κοινούς στόχους μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, οι διάφορες αυτοκινητοβιομηχανίες σχεδιάζουν και 

υιοθετούν πρακτικές, τεχνολογίες και συστήματα που είναι ειδικά προσαρμοσμένα 

στις δικές τους ανάγκες και επιδιώξεις. 

Η μελέτη των αρνητικών επιπτώσεων που άσκησε η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση 2008-09 επάνω στην εφοδιαστική αλυσίδα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, φανερώνει πως τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας της 

αυτοκινητοβιομηχανίας δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένα να δεχθούν μεγάλες 

προκλήσεις και δεν κατάφεραν να προβλέψουν την ένταση της κρίσης100. Τα 

πλήγματα ήταν μεγάλα όχι μόνο για τους κατασκευαστές αλλά επίσης και για τους 

προμηθευτές, τους διανομείς, τους αντιπροσώπους και τους πελάτες, καθώς η 

πολιτική των τραπεζών επιβάρυνε την οικονομική κατάσταση όλων, παγκοσμίως. Η 

οικονομική κρίση αποτέλεσε αιτία αναδιάρθρωσης, κρατικής παρέμβασης και 

ανανέωσης του κλάδου, καθώς όπως προκύπτει από την μελέτη ήδη 

πραγματοποιούνται πολλές αλλαγές και παρεμβάσεις στον κλάδο101. Μέσα από την 

ανάλυση συμπεραίνουμε, πως στο μέλλον θα υπάρχει καλύτερη διαχείριση 

οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και στροφή ενδιαφέροντος σε νέα πεδία και 

                                                 
100 Michel Aglietta (2008). « Η Οικονομική Κρίση».σελ:19-21. 
101 Michel Aglietta (2008). « Η Οικονομική Κρίση».σελ:75. 
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περιοχές, όπως η παραγωγή «πράσινων οχημάτων» σε εργοστάσια αναπτυσσόμενων 

περιοχών, ενώ παράλληλα, η χρήση πληροφοριακών συστημάτων, τεχνολογιών και 

συστημάτων Logistics θα αυξάνεται, εξαιτίας της προσπάθειας των 

αυτοκινητοβιομηχανιών να παραμείνουν βιώσιμες μέσα σε ένα συνεχές αυξανόμενο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Παράλληλα, μέσα από την περιπτωσιολογική μελέτη της Hellenic Logistics 

ΑΕ, αντιλαμβανόμαστε την μεγάλη σημασία που έχουν οι εταιρείες 3PL για τον 

κλάδο, καθώς χάρη σε αυτές πετυχαίνονται πιο εύκολα, πιο αποτελεσματικά και πιο 

οργανωμένα όλοι οι στόχοι της εφοδιαστικής αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Μέσα από την μελέτη της συνολικής εργασίας, συνειδητοποιούμε πως η 

υλοποίηση του τρίπτυχου: προσεκτική διαχείριση οικονομικών και ανθρώπινων 

πόρων, υιοθέτηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών και 

πελατοκεντρική πολιτική, μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου 

της αυτοκινητοβιομηχανίας στην καλύτερη διαχείριση της εφοδιαστικής της αλυσίδας 

και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προκλήσεων.  

Εν κατακλείδι συμπεραίνουμε, πως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 

2008-09 έφερε στο προσκήνιο όλα τα λάθη, τα προβλήματα και τις αδυναμίες που 

υπήρχαν στην εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας και σήμανε τον 

ερχομό σημαντικών αλλαγών και προκλήσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν μέσα από την συνολική μελέτη της παρούσας εργασίας, 

πως υπάρχει ανάγκη για ριζική αναδιάρθρωση στον κλάδο, η οποία προϋποθέτει την 

καλή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των κρίκων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να προσεγγίσουν στενότερα την παραγωγή με 

βάση την στρατηγική έλξης (Pull), έτσι ώστε να περιορίσουν τα αποθέματα τους και 

να έρθουν πιο κοντά με τις ανάγκες των πελατών τους, προγραμματίζοντας καλύτερα 

την συνολική εφοδιαστική τους αλυσίδα. Οι επιχειρήσεις του κλάδου της 

αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει να χαράξουν μία στρατηγική που θα βασίζεται 

στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και 

την ευελιξία, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να 

επωφεληθούν από τις αναδυόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης. Επίσης, οι επενδύσεις, ως 

κινητήριες δυνάμεις για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν θα πρέπει να 

σταματήσουν, διότι μπορούν να διευκολύνουν όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου στην 

εύρεση φθηνότερων πόρων. Σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση όπως η σημερινή, 

καθοριστικός επίσης θα είναι και ο ρόλος των κρατών, διότι μόνο τα κράτη μπορούν 
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να βοηθήσουν τον κλάδο να ξεπεράσει την κρίση, πραγματοποιώντας τεράστιες 

δαπάνες που οι αυτοκινητοβιομήχανοι και οι συνεργάτες τους αδυνατούν να 

κάνουν102.Το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας εξαρτάται και από τις πολιτικές 

απαντήσεις που θα προκαλέσει η χρηματοπιστωτική κρίση, από το βαθμό δηλαδή 

κατά τον οποίο θα παρέμβουν οι παγκόσμιες κυβερνήσεις103. Τέλος, συμπεραίνουμε 

πως μόνο η ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία εξασφαλίζει την 

πλήρης και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών της 

αλυσίδας θα μπορέσει να βοηθήσει τους αυτοκινητοβιομηχάνους και τους συνεργάτες 

τους να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις και να συνεχίσουν την πορεία τους 

δυναμικά στο μέλλον. 

                                                 
102 Michel Aglietta (2008). « Η Οικονομική Κρίση».σελ:108-109 
103 George Soros (2008). « Η Οικονομική Κρίση του 2008 και η Σημασία της», σελ: 236. 
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Παράρτημα 1 

 

Στο παράρτημα παραθέτουμε κατά αλφαβητική σειρά(ελληνικό και ξένο αλφάβητο) 

και εξηγούμε πιο αναλυτικά: όρους, λέξεις, ακρωνύμια, έννοιες, τα οποία 

αναφέρoνται μέσα στην εργασία. Η ανάγνωση του παραρτήματος 1 θα βοηθήσει τον 

αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τα περιεχόμενα της εργασίας και να διεξάγει πιο 

ξεκάθαρα συμπεράσματα. 

Πηγές : Βλαχοπούλου Μ - Μάνθου Β. (2008-09) «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» & «Διαχείριση 

Πληροφοριακών Συστημάτων», Laudon C Kenneth και Laudon P. Jane. « Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. 

Διοίκηση της ψηφιακής  Επιχείρησης ». 6η Έκδοση, Ελληνικό Λεξικό (www.greek-language.gr), Wikipedia the 

Free Encyclopedia (el.wikipedia.org/wiki). 

 

Α 

Αλυσίδα αξίας μιας επιχείρησης: Μια αυτοκινητοβιομηχανία καθορίζεται από το 

σύνολο των ακολουθητέων διαδικασιών ( ή καλύτερα της αλυσίδας των διαδικασιών 

) που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των βασικών της λειτουργιών και 

συγκεκριμένα του σχεδιασμού, παραγωγής, αγορών, πωλήσεων, διανομής και 

εξυπηρέτησης των πελατών της. Οι παραπάνω διαδικασίες θεωρούνται σημαντικοί 

στρατηγικοί παράγοντες, απαρτίζουν την αλυσίδα αξιών της και ονομάζονται 

διαδικασίες προστιθέμενης αξίας γιατί προσθέτουν αξία στο προϊόν ή στις υπηρεσίες 

που η αυτοκινητοβιομηχανία προσφέρει(Βλαχοπούλου-Μάνθου 2008). 

Αμάξωμα: το τμήμα κάθε τροχοφόρου οχήματος που στηρίζεται στο σκελετό του και 

προορίζεται για τους επιβάτες ή το φορτίο· ειδικότερα, το τμήμα του αυτοκινήτου 

που στηρίζεται στο σασί. 

Ανακύκλωση: είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα 

απορριμμάτων, σε νέα προϊόντα. Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων 

υλών και την χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου. 

Αντιπροσωπεία: αντιπροσώπευση μιας οικονομικής επιχείρησης και κυρίως διάθεση 

των αγαθών ή των υπηρεσιών της ιδίως σε ορισμένη περιοχή ή, η οικονομική 

επιχείρηση που ασχολείται κυρίως με αντιπροσώπευση άλλης 

Απόθεμα: τα διαθέσιμα εμπορεύματα που βρίσκονται στο κατάστημα ή στις 

αποθήκες μιας οικονομικής επιχείρησης. 

Αποπληρωμή: η εξόφληση οφειλόμενου χρέους. 
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Απόσυρση: μέτρο που με διάφορα κίνητρα δίνει τη δυνατότητα σε κατόχους μη 

καταλυτικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης να τα αντικαταστήσουν με άλλα νέας 

τεχνολογίας. 

 

Ασύρματος: αυτός που γίνεται ή που λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, χωρίς 

την ύπαρξη σύρματος ως αγωγού. 

Αυτοκινητάμαξα: σιδηροδρομικό όχημα με δική του κινητήρια μηχανή (συνήθ. 

Βενζινομηχανή). 

Αυτοκίνητο: ονομάζεται κάθε τροχοφόρο επιβατικό όχημα με ενσωματωμένο 

κινητήρα. Τα αυτοκίνητα σχεδιάζονται ώστε να κινούνται (ως επί το πλείστον) στους 

αυτοκινητόδρομους, να έχουν καθίσματα για ένα ως έξι άτομα, έχουν συνήθως 

τέσσερις τροχούς και κατασκευάζονται κυρίως για τη μεταφορά ανθρώπων. Ωστόσο 

ο όρος αυτοκίνητο καλύπτει και άλλα οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία κτλ). Το 

αυτοκίνητο, με κινητήρα του Νικολάους Όττο (Nikolaus Otto) εσωτερικής καύσης 

και καύσιμο τη βενζίνη, εφευρέθηκε στη Γερμανία το 1885 από τον Καρλ Μπεντς 

(Karl Benz). 

 

Αυτοκινητοβιομηχανία: τομέας της οικονομικής δραστηριότητας που ασχολείται με 

τη μαζική παραγωγή αυτοκινήτων ή ένα εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων. 

 

Αυτοματοποίηση : μετατροπή μηχανισμού, λειτουργίας κτλ. σε αυτόματο· η 

εισαγωγή της χρήσης αυτόματων μηχανών. 

Β 

Βιοκαύσιμα: ονομάζονται τα καύσιμα εκείνα στερεά, υγρά ή αέρια τα οποία 

προέρχονται από τη βιομάζα, το βιοδιασπώμενο δηλαδή κλάσμα προϊόντων ή 

αποβλήτων διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

Βιομηχανία: τομέας της παραγωγής που με τη χρήση εργατικής ή φυσικής δύναμης 

και μηχανών κατεργάζεται και μεταποιεί πρώτες ύλες ή βασικά προϊόντα με στόχο 

την παραγωγή αγαθών. 

 

Βιομηχανοποίηση: χρησιμοποίηση βιομηχανικών μεθόδων και τεχνικών παραγωγής 

σε διάφορους τομείς της οικονομίας. 

Γ 

Γκρίζα αγορά: αγορά που γίνεται με συγκαλυμμένο και αντιδεοντολογικό τρόπο. 

Γραμμή συναρμολόγησης( assembly line): είναι μια διαδικασία παραγωγής κατά την 

οποία μέρη προστίθενται σε ένα προϊόν με ένα ακολουθητέο τρόπο, χρησιμοποιώντας 

τα logistics, με στόχο την δημιουργία ενός τελικού προϊόντος πολύ πιο γρήγορα από 

ότι θα γινόταν με χειρονακτικό τρόπο. Αναπτύχθηκε από την Ford Motor Company 

στο διάστημα από το 1908 έως το 1915. 

Γραμμή φόρτωσης ή γραμμή μεγίστου φόρτου ή σημείο Πλίμσολ (Plimsoll line): 

είναι η ίσαλος που σύμφωνα με τους υπολογισμούς που γίνονται κατά τη σχεδίαση, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company


 

123 

θα πλέει το πλοίο στην κατάσταση πλήρους φόρτωσης. Σ' αυτή αντιστοιχεί το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βύθισμα από τους νηογνώμονες κατά το θέρος, όταν το σκάφος είναι 

ζυγοσταθμισμένο. Η ίσαλος γραμμή θέρους θεωρείται ως ίσαλος κατασκευής ή 

ίσαλος υπολογισμού του πλοίου διότι είναι εκείνη, η οποία λαμβάνεται σαν βάση για 

τη μελέτη του σκάφους και τον προσδιορισμό των άλλων γραμμών φόρτωσης 

 

Γραμμωτό κώδικα ή Barcode: μοναδικός κωδικός αριθμός, ο οποίος αναπαρίσταται 

με μια σειρά από μαύρες γραμμές σε κάθε προϊόν που βρίσκεται στο ράφι της 

αποθήκης. Ο κωδικός αυτός ενημερώνει και μεταφέρει πληροφορίες όπως η ακριβή 

τοποθεσία του προϊόντος, η ακριβή ποσότητα του κ.α. Το barcode βοηθά στην ομαλή 

& χωρίς λάθη διακίνηση & διαχείριση προϊόντων/υπηρεσιών σε όλη την εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

Δ 

Δασμός: φόρος τον οποίο επιβάλλει το κράτος σε εμπορεύματα τα οποία εισάγονται, 

εξάγονται ή περνούν από το έδαφός του. Δασμοί προστατευτικοί: εισαγωγικοί δασμοί 

που αποσκοπούν στην προστασία της εγχώριας παραγωγής. 

 

Διαδίκτυο: (Internet), είναι μέσο μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), όπως είναι για 

παράδειγμα και η τηλεόραση. Ως μέσο έχει διπλή υπόσταση: η υλική (που 

αποτελείται από τον συνδυασμό δικτύων βασισμένων σε λογισμικό και υλικό), και η 

άϋλη (αυτό, δηλαδή, που "κάνει" / προσφέρει στην κοινωνία το Διαδίκτυο ως μέσο). 

 

Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας: είναι μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία / 

στρατηγική που αφορά τη διαχείριση όλων των ροών του καναλιού διανομής από τον 

προμηθευτή έως τον τελικό καταναλωτή( Ellram και Cooper (1993). 

 

Δίκτυο: τρόπος σύνδεσης υπολογιστών, ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους ( 

ιντερνέτ) ή ένα σύνολο από πρόσωπα ή από επιχειρήσεις που συνεργάζονται με μια 

σχέση αλληλεξάρτησης. 

Ε 

Εγγύηση: οποιασδήποτε μορφής εξασφάλιση, την οποία παρέχει κάποιος σε κπ. 

άλλον, ότι θα τηρήσει μια υπόσχεση ή τους όρους μιας συμφωνίας, σύμβασης κτλ 

Ειδικότερα, το (έντυπο) έγγραφο με το οποίο ένας κατασκευαστής ή πωλητής 

αναλαμβάνει την ευθύνη για την καλή ποιότητα και λειτουργία του είδους που πουλά. 

 

Εκτελωνισμός: η εκτέλεση των νόμιμων διατυπώσεων για την παραλαβή 

εμπορεύματος από τελωνείο. 

 

Εμπορευματοποίηση : η μεταβολή ενός κοινωνικού αγαθού, μιας κοινωνικής 

λειτουργίας σε αντικείμενο εμπορικής, οικονομικής συναλλαγής. 

Ενυπόθηκο :.εξασφαλισμένος με υποθήκη: Ενυπόθηκο δάνειο 

Εξάρτημα: το καθένα από τα στοιχεία που ανήκουν σε ορισμένο μηχάνημα, 

μηχανισμό κτλ. και βοηθούν στη σωστή λειτουργία του(ανταλλακτικά). 

 



 

124 

Επιβατικός: ανήκει ή αναφέρεται στον επιβάτη, ιδιαίτερα για μεταφορικό μέσο που 

προορίζεται για μεταφορά επιβατών. 

 

Επιχειρηματικές διεργασίες: μοναδικούς τρόπους με τους οποίους οργανώνεται, 

συντονίζεται και εστιάζεται η εργασία προκειμένου να παραχθεί ένα πολύτιμο προϊόν 

ή μια υπηρεσία. Η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, η λήψη και διεκπεραίωση μιας 

παραγγελίας ή πρόσληψη ενός εργαζόμενου αποτελούν παραδείγματα 

επιχειρηματικών διεργασιών, ενώ ο τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί εκτελούν τις 

επιχειρηματικές διεργασίες τους μπορεί να αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικής ισχύος. 

Έρευνα και Ανάπτυξη ( R&D, από το Research & Development):λειτουργεί ως 

αυτόνομο τμήμα διαχείρισης της εταιρικής έρευνας στις επιχειρήσεις.Το τμήμα αυτό 

έχει την ευθύνη για την επιστημονική οργάνωση και εφαρμογή ερευνών και 

πειραμάτων, με σκοπό τη βελτίωση όλων των φάσεων λειτουργίας της βιομηχανίας. 

Τα πορίσματα των ερευνών χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους των διαφόρων 

τμημάτων, για την εξασφάλιση καλύτερου ποιοτικού και οικονομικού 

αποτελέσματος. Τα τμήματα ερευνών και ανάπτυξης υπάρχουν σε μεγάλες 

επιχειρήσεις και η λειτουργία τους κοστίζει σημαντικά. Το κόστος λειτουργίας τους 

επιβαρύνει την τιμή πώλησης του παραγομένου προϊόντος. Συνεπώς αν το τμήμα 

ερευνών δεν αποδίδει θετικά αποτελέσματα ώστε να αντισταθμίσει το κόστος 

λειτουργίας του από τις οικονομίες που δημιουργούν οι καινοτομίες του, είναι 

ασύμφορη η λειτουργία του. Πολλές επιχειρήσεις διατηρούν τιμήματα ερευνών και 

ανάπτυξης, για επινόηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών και συνεπώς για να 

εξασφαλίζουν τη συνεχή παρουσία τους στην αγορά 

 

Εφεδρικός:κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντικατάσταση άλλου που χάλασε 

ή βοηθητικά: ~ τροχός. 

 

Εφοδιασμός : η παροχή, η προμήθεια των υλικών μέσων που είναι απαραίτητα για 

να συντηρηθούν άνθρωποι ή ζώα, για να λειτουργήσει ή για να γίνει κάτι. 

 

Εφοδιαστική αλυσίδα:αποτελεί το γενικά αποδεκτό μοντέλο/ πλαίσιο του τρόπου 

δημιουργίας συνεργατικών σχέσεων με άλλες επιχειρήσεις ή και οργανισμούς. 

Θεωρείται ως το δίκτυο των οργανισμών ή επιχειρήσεων που συμμετέχουν, μέσω 

συνεχών και αμφίδρομων διασυνδέσεων / αλληλεπιδράσεων, σε διαδικασίες που 

προσθέτουν αξία στα προϊόντα / υπηρεσίες που παρέχονται στον τελικό πελάτη ( 

Christopher 1992, Meatzer et al 2001 ). 

 

 

Ζ 

 

.Ζήτηση: η διάθεση που εκδηλώνεται από μέρους των καταναλωτών για την αγορά 

ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας.H τιμή οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας επηρεάζεται 

από το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. 

Η 

 

Ηλεκτρονικό επιχειρείν (E-Business): αναφέρεται στην πραγματοποίηση 

επιχειρηματικών συναλλαγών μέσω του Internet και είναι η προσαρμογή του 
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κλασικού επιχειρηματικού μοντέλου στην νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα ή την 

ανάπτυξη νέου επιχειρηματικού μοντέλου με αντικείμενο μόνο το Διαδίκτυο. 

Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop): είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να 

αναφερθεί κάποιος σε ένα Διαδικτυακό τόπο (site) μέσω του οποίου 

πραγματοποιούνται πωλήσεις διαφόρων ειδών. Ορισμένες πλατφόρμες δημοπρασιών 

προσφέρουν και συστήματα ηλεκτρονικών καταστημάτων. 

Θ 

 

Θυγατρική εταιρεία: εταιρεία που έχει χωριστή νομική υπόσταση από μια άλλη, από 

την οποία όμως διευθύνεται ή ελέγχεται στενά. 

Ι 

Ισοζύγιο: λογιστικός πίνακας στον οποίο αναγράφονται, προκειμένου να ελεγχθούν, 

όλοι ανεξαιρέτως οι λογαριασμοί μιας οικονομικής μονάδας, και ο οποίος δείχνει τη 

σχέση ανάμεσα σε δύο αντίθετα μεγέθη (π.χ. έσοδα – έξοδα). 

 

Ισοτιμία: η σχέση της ονομαστικής αξίας ενός νομίσματος προς το νόμισμα άλλης 

χώρας: H αξία της δραχμής προς το δολάριο. 

Κ 

 

Καθετοποιώ : κάνω κάτι κάθετο, κυρίως για παραγωγική διαδικασία που αρχίζει από 

την πρώτη ύλη και προχωρεί σε όλα τα στάδια έως το τελικό προϊόν: Καθετοποιημένη 

αυτοκινητοβιομηχανία. 

 

Καινοτομία: ενέργεια που χαρακτηρίζεται από νέα, πρωτοποριακή αντίληψη των 

πραγμάτων, νεωτερισμός 

 

Κανονισμός: σύνολο οδηγιών υποχρεωτικού χαρακτήρα, οι οποίες ρυθμίζουν 

πρακτικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία ενός οργανωμένου συνόλου ή μια 

δραστηριότητα που έχει σχέση με ένα σύνολο. 

 

Κατακερματισμός: διαίρεση μιας επιφάνειας σε μικρά κομμάτια ή μεταφορικά,η 

διάσπαση της ενότητας ενός συνόλου. 

 

Κατάτμηση: η διαίρεση, συνήθως μιας έκτασης ή ενός χώρου, σε πολλά μικρά 

κομμάτια. 

 

Κερώνω: καλύπτω μια επιφάνεια με κερί για να την κάνω αδιάβροχη. 

 

Κινιό: 1804- Νικολά Ζοζέφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του 

πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο, ένα ατμοκίνητο τρίκυκλο. 

 

Κόστος: το χρηματικό ποσό που πρέπει να δαπανηθεί για την απόκτηση ενός 

οικονομικού αγαθού, την αποπεράτωση ενός έργου, την παροχή υπηρεσιών κτλ, 

Μεταφορικά σημαίνει,ότι πρέπει να καταβάλει κάποιος ως τίμημα μιας 

συγκεκριμένης επιλογής. Ή αλλιώς, η αξία ενός εμπορεύματος πριν επιβαρυνθεί με το 

εμπορικό κέρδος: ~ παραγωγής. 

Λ 
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Λιανοπωλητής: αυτός που διαθέτει εμπόρευμα στον καταναλωτή σε μικρές σχετικά 

ποσότητες. 

 

Λογισμικό: το σύνολο των προγραμμάτων και των γλωσσών προγραμματισμού που 

χρησιμοποιεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής 

Λογισμικό Εφαρμογών (application software): προγράμματα που γράφονται για 

μια συγκεκριμένη εφαρμογή με σκοπό την εκτέλεση λειτουργιών που καθορίζονται 

από τους τελικούς χρήστες. 

Λογισμικό Συστήματος (system software) : γενικευμένα προγράμματα που 

διαχειρίζονται τους πόρους του υπολογιστή, όπως τον κεντρικό επεξεργαστή, τους 

συνδέσμους επικοινωνιών και τις περιφερειακές συσκευές. 

Μ 

Μεταποίηση: η δευτερογενής παραγωγή: Bασικοί κλάδοι της μεταποίησης είναι η 

βιοτεχνία και η βιομηχανία. 

 

Μηχανογράφηση: η καταγραφή στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που στοχεύει 

στην καλύτερη οργάνωση μιας υπηρεσίας, ενός οργανισμού κτλ. 

 

Μοντέλο: κάθε πράγμα,ενέργεια κτλ. που χρησιμοποιείται ως δείγμα για να 

δημιουργηθεί κτ. Καινούριο. Ή κάθε νέα σειρά προϊόντων, ιδίως βιομηχανικών ή 

βιοτεχνικών, που έχουν κοινά χαρακτηριστικά: Tο νέο / τελευταίο ~ μιας βιομηχανίας 

αυτοκινήτων. 

Ν 

 

Ναύλος: το χρηματικό ποσό που παίρνει ο ιδιοκτήτης ή ο ναυλωτής πλοίου ή 

αεροπλάνου, για να μεταφέρει φορτίο ή επιβάτη. 

Ο 

Οικονομίες κλίμακας: είναι ένας όρος των οικονομικών, που χαρακτηρίζει την 

παραγωγή ενός οποιουδήποτε προϊόντος. Ένα προϊόν λοιπόν παρουσιάζει (θετικές) 

οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή του, όταν η αύξηση όλων των εισροών κατά Χ, 

αυξάνει την τελική παραγωγή κατά περισσότερο από Χ. Για παράδειγμα: αν ένα 

εργοστάσιο φτιάχνει 2 μολύβια την ημέρα, τότε, φτιάχνοντας ένα όμοιο εργοστάσιο 

δίπλα του θα αυξήσει την παραγωγή σε περισσότερα από 4 μολύβια την ημέρα.. Στις 

αυτοκινητοβιομηχανίες, οι σημερινοί κολοσσοί, όπως οι: Daimler, Chrysler και Ford, 

κατασκευάζουν τόσα αυτοκίνητα και δρέπουν τέτοιες οικονομίες κλίμακας, που δεν 

μπορεί να τους ανταγωνιστεί μια μικρή εταιρεία με ασήμαντη παραγωγή. 

Οργανισμός: είναι μια ομάδα ανθρώπων με έναν ή περισσότερους κοινούς στόχους, 

τους οποίους επιδιώκουν μέσω επίσημα καθορισμένων αρχών και θεσμών. 

Όχημα: κάθε μηχανοκίνητο όχημα και μάλιστα αυτοκίνητο: Βενζινοκίνητο / 

πετρελαιοκίνητο / ηλεκτροκίνητο. 

Π 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Daimler
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Chrysler&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Ford
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
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Παράστασή εσωτερικού χώρου:η απόδοση, η απεικόνιση του εσωτερικού ή 

εξωτερικού 

 

Πλατφόρμα: εξέδρα, αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού για επιβίβαση και 

αποβίβαση επιβατών και φόρτωση εμπορευμάτων ή (μτφ.) βασικές (πολιτικές, 

ιδεολογικές κτλ.) αρχές, θέσεις, απόψεις συγκροτημένες σε σύνολο. 

 

Πλεόνασμα: η ποσότητα ή το ποσό που περισσεύει, που είναι περισσότερο από το 

κανονικό, το απαραίτητο. 

 

Πληροφοριακό Σύστημα: ένα σύνολο αλληλοσυσχετιζομένων στοιχείων, τα οποία 

συλλέγουν (ή ανακτούν), επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν πληροφορίες 

που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε έναν οργανισμό. 

 

Πολυεθνική επιχείρηση: επιχείρηση που εκτείνεται, που ασκεί δραστηριότητες σε 

πολλά κράτη, διαθέτει μονάδες παραγωγής και εγκαταστάσεις σε πολλές χώρες, που 

λειτουργεί με κεντρικό σχεδιασμό και με τζίρο που σε μεγάλο μέρος του 

πραγματοποιείται στο εξωτερικό. 

 

Πόρος: οικονομικά αγαθά, ιδίως χρήματα, που συνιστούν εισόδημα και που είναι 

απαραίτητα: α. για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας και β. για την 

ικανοποίηση των βιοποριστικών αναγκών του ανθρώπου. 

Πρόγραμμα( program): μια σειρά εντολών ή προτάσεων προς τον υπολογιστή. 

Προστατευτισμός : οικονομική πολιτική, με την οποία το κράτος προστατεύει την 

εγχώρια αγροτική ή βιομηχανική παραγωγή από τον ανταγωνισμό των ξένων 

προϊόντων, με διάφορα μέτρα, όπως π.χ. με επιδοτήσεις των εγχώριων και με την 

υψηλή φορολόγηση των ξένων προϊόντων. 

 

Προστιθέμενη αξία: η διαφορά ανάμεσα στο ποσό που εισπράττει μια επιχείρηση 

από την πώληση των προϊόντων της και στο ποσό που κατέβαλε σε άλλες 

επιχειρήσεις για πρώτες ύλες ή για προϊόντα, σε αρχικά στάδια κατεργασίας: Φόρος 

προστιθέμενης αξίας. 

 

Προσφορά: το σύνολο των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά ή το σύνολο 

των υπηρεσιών που είναι στη διάθεση των καταναλωτών: Mεγάλη / μικρή ~. Ο νόμος 

της προσφοράς και της ζήτησης, η αμοιβή της εργασίας ή η τιμή των προϊόντων που 

παράγονται, εξαρτάται τόσο από τον αριθμό των εργατικών χεριών ή από την 

ποσότητα του προϊόντος που παράγεται (προσφορά) όσο και από τις ανάγκες που 

υπάρχουν σε εργατικά χέρια ή προϊόντα (ζήτηση). ~ χρήματος. 

 

Προϋπολογισμός : ο υπολογισμός των εσόδων και των εξόδων που προβλέπεται ότι 

θα πραγματοποιηθούν σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα από ένα κράτος, από ένα 

δημόσιο οργανισμό, από μια επιχείρηση ή και από μια οικογένεια ή από ένα άτομο ή 

ο επίσημος πίνακας που περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό ενός έτους( Ο κρατικός). 

 

Πρωτογενής : για κάτι που υφίσταται εξ αρχής, που δεν είναι αποτέλεσμα εξέλιξης ή 

που αποτελεί το πρώτο στάδιο σε μια εξελικτική διαδικασία, σε αντιδιαστολή προς 
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ό,τι είναι δευτερογενές ή τριτογενές. Στην παραγωγή, είναι τα προϊόντα που δεν έχουν 

υποστεί μεταποίηση. 

Πτώχευση: η κατάσταση μιας οικονομικής επιχείρησης, ιδίως εμπορικής, της οποίας 

η αδυναμία να αντεπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις διαπιστώθηκε από το 

αρμόδιο δικαστήριο και ανακοινώθηκε επίσημα. 

Ρ 

 

Ρευστότητα: η σχέση μεταξύ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και διαθέσιμου 

χρήματος ή άλλου αντίστοιχου μέσου πληρωμής: Απόλυτη ~, μετρητό χρήμα, 

καταθέσεις κτλ. Σχετική ~, περιουσιακά στοιχεία που εύκολα ρευστοποιούνται. 

Μεταφορικά, δηλώνει την έλλειψη σταθερότητας. 

Σ 

Σέρβις(service): για μηχανές ή για συσκευές είναι  ο ειδικός έλεγχος για την 

επισήμανση και την επισκευή τυχόν βλαβών, ή το σύνολο των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων. 

Σκανάρω : εισάγω μια εικόνα ή ένα κείμενο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή περνώντας 

τα από σκάνερ. 

 

Σκελετός : το τμήμα στήριξης μιας κατασκευής. 

 

Στρόφιγγα : ως έκφραση, αρχίζω ή διακόπτω μια παροχή. 

 

Συγχώνευση : η συνένωση ομοειδών στοιχείων σε ένα: ~ επιχειρήσεων / τραπεζών / 

εταιρειών / δημόσιων υπηρεσιών 

 

Συναρμολόγηση :το σύνολο των ενεργειών με τις οποίες γίνεται η ένωση των απλών 

τμημάτων μιας σύνθετης κατασκευής· μοντάρισμα: ~ κινητήρα / μηχανής / 

αυτοκινήτου. 

Συσκευασία: τοποθέτηση ενός αντικειμένου μέσα σε κατάλληλο περικάλυμμα: ~ σε 

κουτιά / σε κιβώτια, κ.α. 

Σύστημα: σύνολο από σώματα, πράγματα, έννοιες ή διαδικασίες που βρίσκονται σε 

αλληλεξάρτηση, έτσι ώστε κάθε μεταβολή στο ένα από αυτά να έχει επίδραση σε ένα 

ή σε όλα τα άλλα. 

Συστήματα Διαχείρισης Στόλου (Fleet Management): βοηθούν στην βέλτιστη 

διαχείριση των μεταφορών μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα συστήματα αυτά 

ελέγχουν το σύνολο των οχημάτων και παρέχουν σε μια επιχείρηση ανεξάρτητα από 

το μέγεθός της την δυνατότητα να ελέγχει το σύνολο των οχημάτων και των 

μεταφορικών της μέσων με συνέπεια να κατανέμει καλύτερα τους πόρους της και να 

μειώνει το λειτουργικό κόστος. 

.Τ 
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Τελικά ή έτοιμα προϊόντα : προϊόντα που είναι έτοιμα για τελική χρήση. 

 

Τέλος: χρηματικό ποσό που υποχρεώνεται ο πολίτης να καταβάλει σε δημόσιες 

υπηρεσίες για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών·. Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου. 

Τηλεματική: αναφέρεται στο συνδυασμό των τηλεπικοινωνιών με την πληροφορική 

και περιλαμβάνει κάθε είδους μεταφορά δεδομένων μεταξύ συστημάτων και 

συσκευών. 

Τηλεμετρία: η μέτρηση αποστάσεων με τηλέμετρο. 

Υ 

Υαλουργία: η βιομηχανία της κατασκευής ειδών από γυαλί. 

 

Υβριδικός: αποτέλεσμα συνένωσης ή συνύπαρξης δύο διαφορετικών στοιχείων 

(Υβριδικό ηλεκτρονικό κύκλωμα). 

 

Υπεργολαβία: η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης του συγκεκριμένου 

τμήματος ενός μεγάλου έργου. 

 

Υστέρηση : η καθυστέρηση κυρίως ως επιστημονικός όρος. 

 

Υπερεθνική επιχείρηση: επιχείρηση, η οποία δεν έχει μια μοναδική έδρα, αλλά 

πολλά περιφερειακά κεντρικά γραφεία και ίσως παγκόσμια κεντρικά γραφεία σε 

κάποιο σημείο. 

Φ 

Φανοποιείο : το φαναρτζίδικο, το λαμαρινάδικο. 

 

Φούσκα: (μεταφορικά) είναι κάτι που προβάλλεται, που παρουσιάζεται ως 

σημαντικό, ως μεγαλεπήβολο και τελικά αποδεικνύεται ασήμαντο, κενό και 

βραχύβιο. 

Ψ 

Ψηφιακή επιχείρηση: είναι η επιχείρηση όπου σχεδόν όλες σημαντικές 

επιχειρηματικές σχέσεις του οργανισμού με πελάτες, προμηθευτές, και εργαζόμενους 

διαμεσολαβούνται και υποβοηθούνται ψηφιακά. 

Ψηφιακός: αυτός που επεξεργάζεται τις πληροφορίες που του διοχετεύονται 

χρησιμοποιώντας αριθμητικά ψηφία ή ειδικά σήματα. 

 

A (English) 

 



 

130 

B 

Benchmarking: είναι μια διαδικασία σύγκρισης: κόστους, κύκλου προϊόντος, 

παραγωγικότητας, ή ποιότητας μιας συγκεκριμένης διαδικασίας ή μεθόδου, η οποία 

θεωρείται πως είναι ένα δεδομένο στην βιομηχανία ή ως η καλύτερη πρακτική. 

Παρέχει την βοήθεια σε έναν επιχειρηματία να γνωρίζει που βρίσκεται σε σχέση με 

ένα συγκεκριμένο δεδομένο. Το αποτέλεσμα είναι να γίνονται αλλαγές με στόχο την 

βελτίωση της ποιότητας. 

Benelux: είναι μια ένωση της Δυτικής Ευρώπης, στην οποία μετέχουν 3 γειτονικές 

χώρες, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. 

Bullwhip Effect (or Whiplash Effect): φαινόμενο που παρατηρείται σε προβλέψεις 

καναλιών διανομής.Έχει τις ρίζες του στο: J Forrester's Industrial Dynamics (1961) 

για αυτό το λόγο είναι επίσης γνωστό ως: Forrester Effect. 

C 

Cisco Systems, Inc.: πολυεθνική εταιρεία που σχεδιάζει και πουλά υπηρεσίες που 

σχετίζονται με τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και δικτύων. 

CMS EXEC or EXEC: γλώσσα προγραμματισμού, που συμβάλλει στην ερμηνεία 

και τον καλύτερο έλεγχο του λειτουργικού συστήματος. 

Customer relationship management (CRM): πληροφοριακό σύστημα που 

χρησιμοποιείται από μια επιχείρηση, προκειμένου να κατανέμει και να οργανώνει τις 

επαφές της με ήδη υπάρχοντές αλλά και υποψήφιους πελάτες, με σκοπό την 

μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων που μπορούν να αποκομίσουν από τους πελάτες 

τους. Μέσω των CRM συστημάτων, μια επιχείρηση μπορεί να εντοπίζει όλους τους 

τρόπους αλληλεπίδρασης με τους πελάτες της και να τους αναλύει για να 

μεγιστοποιήσει την διαχρονική αξία των πελατών, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιεί την 

ικανοποίηση των πελατών.  

E 

Electronic Document System (EDS): είναι γνωστό και ως 'Document Presentation 

System'(Σύστημα Παρουσίασης Δεδομένων), αρχικά ήταν ένα υπερκείμενο σύστημα 

που επικεντρωνόταν στην δημιουργία αλληλεπιδρώντων ντοκουμέντων, όπως η 

διόρθωση χειρισμών εξοπλισμού ή σε βοηθητικά κείμενα υπολογιστών που 

συμπεριελάμβαναν συνδέσμους και γραφικά. 

Enterprise resource planning (ERP): είναι πληροφοριακό σύστημα λογισμικού που 

χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για να διαχειριστούν και να συντονίσουν όλες 

τις πηγές, τις πληροφορίες και τις λειτουργίες τους. Το ERP έχει μια 

προσανατολισμένη αρχιτεκτονική στην παροχή υπηρεσιών, με υπό μονάδες υλικών 

και μονάδες λογισμικού ή υπηρεσίες που επικοινωνούν σε ένα τοπικό δίκτυο. Το 

σχέδιο του, ανά κομμάτια- μέρη (modules) επιτρέπει σε μια επιχείρηση να 

προσθέσουν ή να κρατήσουν μερικά κομμάτια, διατηρώντας συγχρόνως 

ολοκληρωμένα δεδομένα σε μια ενιαία βάση δεδομένων, τα οποία μπορούν να 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Wright_Forrester
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συγκεντρωθούν ή να διανεμηθούν. Βοηθά και προσφέρει στην αυτοματοποίηση & 

ολοκλήρωση επιχειρησιακών διαδικασιών, στην ενδοεπιχειρησιακή διαχείριση & 

ρύθμιση ροής δεδομένων/ πληροφοριών, στον προσανατολισμό σε επιχειρησιακές 

διαδικασίες & όχι σε επιχειρησιακά τμήματα (process and not function oriented) αλλά 

και στον συντονισμό επιχειρησιακών δραστηριοτήτων & πρακτικών. 

European Automobile Manufacturers Association (Σύνδεσμος Ευρωπαίων 

Αυτοκινητοβιομηχάνων): είναι μια ομάδα αυτοκινητοβιομηχανιών που 

δραστηριοποιούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλη της οποίας είναι : BMW, 

Volkswagen Group, Volvo, Ford, DAF, Renault, Fiat Group, Scania AB, Porsche, 

Mercedes, PSA Peugeot Citroën, and MAN AG. 

European Car Transport Group (ECG): ομάδα Ευρωπαίων μεταφορέων 

αυτοκινήτων, η οποία αποτελείται από 86 Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Logistics στον 

χώρο του αυτοκινήτου. Τα μέλη της λειτουργούν σε διαδικασίες όπως η διανομή, η 

μεταφορά, η διαχείριση, η προετοιμασία οχημάτων μέσα στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 

1997 και τα μέλη τους αντιπροσωπεύουν 24 χώρες της Ευρώπης. 

F 

Facelift: όρος που χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, αναφέρεται σε 

μικρές διορθώσεις πάνω σε ένα μοντέλο αυτοκινήτου στο μέσο της παραγωγικής του 

διαδικασίας. Το βασικό σχέδιο του οχήματος παραμένει το ίδιο, αλλά γίνονται 

επιφανειακές και καλαισθησίας αλλαγές ( προβολείς, πίνακας οργάνων, κεντρική 

κονσόλα, αξεσουάρ εσωτερικού χώρου κ.α.). 

G 

GIS συστήματα τηλεματικής : τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές 

και αποτελούνται από πολλά μέρη hardware (πομποδέκτες, κεραίες, 

μικροϋπολογιστές, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δορυφόροι) και software (συστήματα, 

πρωτόκολλα επικοινωνίας), με βασική λειτουργία την καταγραφή της γεωγραφικής 

θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο και την απεικόνισή της σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Χάρη σ' αυτά, ο επιχειρηματίας μπορεί π.χ. να βλέπει ανά πάσα στιγμή 

πού βρίσκονται τα οχήματα και τα εμπορεύματά του, ενώ οι δυνατότητες σύνδεσης 

και αξιοποίησης των τεχνολογιών της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας είναι 

απεριόριστες 

Global Positioning System (GPS): βασίζεται σε ένα παγκόσμιο δορυφορικό 

σύστημα πλοήγησης (GNSS) που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ελεύθερα από τον καθένα, οπουδήποτε και συχνά χρησιμοποιείται από τους πολίτες 

για σκοπούς πλοήγησης. Χρησιμοποιείται σε δίκτυα GSM, GPRS και WCDMA. 

Παρέχει κωδικοποιημένα δορυφορικά σήματα με αποτέλεσμα να μπορούν να 

υπολογίσει τη θέση, την ταχύτητα και το χρόνο. Η βασική μέτρηση που 

πραγματοποιεί είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη διάδοση του σήματος από το ένα 

σημείο στο διάστημα σε ένα άλλο. 

Grant Thornton LLP: περιλαμβάνει τις λειτουργίες του Grant Thornton 

International, έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς οργανισμούς. Τα μέλη-

κράτη του οργανισμού διαθέτουν συνολικά 27.000 εργαζομένους και 2.207 

http://en.wikipedia.org/wiki/BMW
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_AG
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/DAF_Trucks
http://en.wikipedia.org/wiki/Renault
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Scania_AB
http://en.wikipedia.org/wiki/Porsche
http://en.wikipedia.org/wiki/DaimlerChrysler
http://en.wikipedia.org/wiki/PSA_Peugeot_Citro%C3%ABn
http://en.wikipedia.org/wiki/MAN_SE
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=449
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συνεργάτες σε περισσότερες από 110 χώρες. Ο εν λόγο οργανισμός έχει 3 γραμμές 

υπηρεσιών: οικονομικούς ελέγχους  , φόροι, συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

H 

HL: Hellenic Logistics 

I 

International Business Machines Corporation(IBM): πολυεθνική εταιρεία 

τεχνολογίας υπολογιστών και συμβουλευτικών παροχών σε θέματα τεχνολογίας 

(Information Technology). 

K 

Key Performance Indicators (KPI): οικονομικά και μη οικονομικά μέτρα ή 

μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν έναν οργανισμό να καθορίσει και 

να εκτιμήσει πόσο επιτυχημένος είναι, τυπικά δηλαδή στο κατά πόσο έχει σημειώσει 

πρόοδο σε σχέση με τους μακροπρόθεσμούς στόχους που έχει θέσει. Τα KPI’s 

διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό και εξαρτώνται από τη φύση έκαστου. 

L 

Logistics: καλύπτουν μια τεράστια γκάμα διαδικασιών σχεδιασμού, υλοποίησης και 

ελέγχου στο επιχειρηματικό πεδίο. Τα βασικά στοιχεία που συνυφαίνουν τα logistics 

είναι η διοίκηση και ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης, η βέλτιστη 

αξιοποίηση των έμψυχων (ανθρώπινων) και των άψυχων (υλικών) πόρων της, η 

παραγωγή, η αποθήκευση και η διανομή των αγαθών, από την πρώτη ύλη μέχρι το 

έτοιμο προϊόν και από την παραγωγή στο ράφι. Αποσκοπούν στην παραγωγή 

προϊόντων με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, στη διατήρηση των προϊόντων με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην πλήρη αξιοποίηση των υλικών μέσων της 

επιχείρησης, στη μεταφορά των προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τις 

μικρότερες δυνατές καθυστερήσεις και τελικά στην επίτευξη κερδοφορίας και 

οικονομίας κλίμακος για την επιχείρηση. 

M 

Manufacturing Resource Planning (MRP): είναι μια μέθοδος για αποτελεσματικό 

σχεδιασμό όλων των ανανεώσιμων πηγών μιας βιομηχανίας. Το MRP διευθύνει τον 

λειτουργικό σχεδιασμό σε κεφάλαια-ενότητες,τον οικονομικό σχεδιασμό σε δολάρια 

και έχει την ικανότητα να δίνει απαντήσεις στην ερώτηση «what-if». Είναι ένας 

συνολικός σχεδιασμός μιας επιχείρησης που αφορά στην διαχείριση όλων των 

ανθρώπινων πόρων πιο παραγωγικά. 

 

N 

Network planning and design: είναι μια επαναληπτική διαδικασία, περικλείοντας 

σχεδιασμό τόπου, σύνθεση δικτύου και συνειδητοποίηση δικτύου, και βοηθά στην 

εξασφάλιση πως το νέο δίκτυο θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις για τον 
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χρήστη και τον υποστηρικτή του νέου δικτύου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει μέρος σε 

ένα νέο δίκτυο ή σε μια υπηρεσία. 

O 

Oracle Corporation: επιχείρηση που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και την διαφήμιση 

των λογισμικών προϊόντων για τις επιχειρήσεις. Το 2007 κατέκτησε την Τρίτη θέση 

μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων λογισμικού στον κόσμο. 

Outsourcing: αναφέρεται σε μια προκατασκευαστική διαδικασία, στο σχέδιο ενός 

αυτοκινήτου ή στην παραγωγή, από μια 3PL εταιρεία. Οι αποφάσεις για 

Outsourcing,συχνά παίρνονται με σκοπό τα χαμηλότερα κόστη, την καλύτερη χρήση 

του χρόνου και των ενεργειακών κοστών, κάνοντας πιο αποτελεσματική χρήση της 

γης, του κεφαλαίου, των εργαζομένων, της τεχνολογίας και των ανανεώσιμων πηγών.  

P 

Panda Security SL (Επίσημα Panda Software): είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται 

στην ασφάλεια των κομπιούτερ. Μεταξύ άλλων προμηθεύει στους πελάτες της : 

αρχεία προστασίας δεδομένων(firewalls), προγράμματα προστασίας από spam και 

ιούς και άλλα εργαλεία για επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

Penske Corporation: επιχείρηση που εδρεύει στο Michigan και παρέχει 

διαφορετικές μεταφορικές υπηρεσίες, συναρμολογεί ανταλλακτικά, ειδικεύεται στο 

σχεδιασμό και την κατασκευή πετρελαιοκινητήρων και στις υπηρεσίες Logistics. 

Personal digital assistant (PDA): κομπιούτερ χεριού, το οποίο είναι γνωστό ως 

palmtop computer, έχουν ηχητικές ικανότητες και διαθέτουν έγχρωμες οθόνες. 

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται ως κινητά τηλέφωνα, ως web browsers ή 

portable media players. Πολλά PDA μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Internet ή σε 

ενδοδίκτυα και εξωδίκτυα. 

PricewaterhouseCoopers: εταιρεία παροχής υπηρεσιών με περισσότερους από 

155,000 εργαζόμενους σε 150 χώρες. Καθήκον της αποτελεί η παροχή γνώσεων, 

υπηρεσιών αλλά και 22 ειδικών βιομηχανικών πρακτικών που σχετίζονται με θέματα 

: ασφάλειας, φόρων, ανθρώπινου δυναμικού, βελτίωσης λειτουργίας και 

αντιμετώπισης κρίσεων. 

PSA: ομοσπονδία στην οποία ανήκουν οι γαλλικές αυτοκινητοβιομηχανίες Citroen 

και Peugeot. Οι εν λόγο αυτοκινητοβιομηχανίες μοιράζονται κοινές πλατφόρμες και 

στρατηγικές. 

R 

Radio frequency (RF): είναι μια συχνότητα ή μια εκτίμηση της ταλάντωσης μέσα 

στην έκταση 3 Hz έως 300 GHz. Αυτή η έκταση ανταποκρίνεται σε μια συχνότητα 

διαφορετικών τρεχόντων ηλεκτρικών σημάτων, που χρησιμοποιούνται για να 

παράγουν και να προβλέψουν ραδιοκύματα. Τα RF συνήθως αναφέρονται σε 

ταλαντώσεις σε ηλεκτρικά κυκλώματα. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_media_player
http://en.wikipedia.org/wiki/Hz
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RFID (Radio Frequency IDentification) : σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης. Στηρίζεται στη χρήση ραδιοκυμάτων και επιτρέπει την αυτόματη 

αναγνώριση ανθρώπων ή, κατά κύριο λόγο, αντικειμένων (προϊόντων) τα οποία 

φέρουν RFID tags (ετικέτες που ενσωματώνουν μικροεπεξεργαστή και κεραία) και 

μπορούν να ανιχνευθούν αυτόματα από σταθερούς ή φορητούς αναγνώστες (readers) 

RFID, χωρίς να είναι απαραίτητη η σάρωση του κάθε μεμονωμένου αντικειμένου. 

S 

SAP Business Suite: πληροφοριακό σύστημα που παρέχει ολοκληρωμένες 

πληροφορίες και διαδικασίες, συνεργασία και ειδικευμένη λειτουργικότητα. 

Βασίζεται στην τεχνολογική πλατφόρμα του SAP που ονομάζεται NetWeaver. Το 

SAP Business Suite προσφέρει στις επιχειρήσεις αποτελεσματικότητα διαδικασιών 

και ολοκλήρωση σε αυτές, κάνοντας τες πιο ανταγωνιστικές στον κλάδο τους. 

See Beyond Technology Corporation (Επίσημα: Software Technology 

Corporation): είναι μια εταιρεία λογισμικού που ιδρύθηκε το 1989 από τον Jim 

Demetriades. Ειδικεύεται στα ολοκληρωμένα συστήματα για παγκόσμιους 

οργανισμούς και παρέχει ολοκληρωμένο λογισμικό σε επιχειρήσεις το οποίο είναι 

ικανό να προσφέρει επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ πελατών, προμηθευτών 

και συνεργατών. 

Supply chain management (SCM): είναι η διαχείριση του δικτύου των 

αλληλοσυνδεόμενων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην τελική παροχή προϊόντων 

και υπηρεσιών που απαιτούνται από τους τελικούς πελάτες. Το SCM προστατεύει 

όλη την μετακίνηση και την αποθήκευση: των πρώτων υλών, την διαδικασία 

απογραφής και των τελικών αγαθών από το σημείο της προέλευσης μέχρι το σημείο 

της κατανάλωσης. Τα συστήματα SCM βελτιστοποιούν όλες τις λειτουργίες μέσα 

στην αλυσίδα προμήθειας (supply chain), έτσι ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να 

παρέχονται στην σωστή ποσότητα, στην σωστή τοποθεσία, στον σωστό χρόνο και με 

το χαμηλότερο κόστος. 

 

Symantec Corporation: εταιρεία λογισμικού, που επικεντρώνει την προσοχή της σε 

θέματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε μια βάση δεδομένων. Ή εταιρεία μεταξύ 

άλλων, πουλά antivirus προγράμματα και προγράμματα διαχείρισης δεδομένων. 

 

V 

Vehicle Identification Number (VIN): είναι ένας μοναδικός σειριακός αριθμός που 

χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, με σκοπό την αναγνώριση των 

οχημάτων. 

Virtual private network (VPN): είναι ένα δίκτυο υπολογιστή μέσα στο οποίο 

κάποιες από τις συνδέσεις τους μεταφέρονται από ανοιχτές συνδέσεις ή εικονικά 

κυκλώματα σε κάποια άλλα μεγαλύτερα δίκτυα, όπως το ιντερνέτ ή επίσης και σε 

άλλα ιδιωτικά δικτύα. 

W 
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Warehouse management system or WMS: είναι ένα σύστημα κλειδί για την 

εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς βοηθά στον έλεγχο της μετακίνησης και στην 

αποθήκευση των υλικών μέσα στην αποθήκη. 
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Παράρτημα 2 

 

Στο παρόν παράρτημα παρουσιάζουμε τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του 

κόσμου και αναλύουμε με την μορφή πινάκων τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά 

τους, έτσι όπως διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια. 

 
Πηγές : Wikipedia, the Free Encyclopedia. «Automotive Industry» 

Toyota Motor Corporation 

 

Έτος Ίδρυσης  1937 

Ιδρυτές Kiichiro Toyoda 

Κεντρικές Επιχειρήσεις Toyota City, Japan, Tokyo, Japan 

Άνθρωποι- Κλειδιά  

Kiichiro Toyoda (Ιδρυτής ), Fujio Cho ( Γενικός Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής), 

Katsuaki Watanabe (Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής),Akio Toyoda (Πρόεδρος & 

Γενικός Διευθυντής ), Shoichiro Toyoda (Επίτιμος Πρόεδρος) 

Βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηχανία, Ρομποτικές & Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Βιοτεχνολογία 

Προϊόντα Οικονομικά & Πολυτελή Οχήματα 

Έσοδα $203.26 δισεκ (2009) 

Λειτουργικό Εισόδημα $-4.56 δισεκ (2009) 

Καθαρό Εισόδημα $-4.33 δισεκ (2009)  

Μετοχικά Κεφάλαια $-5.54 δισεκ (2009)  

Εργατικό Δυναμικό 316,121 

Θυγατρικές 522 

Ιστοσελίδα Toyota Worldwide 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Toyota.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Kiichiro_Toyoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota,_Aichi
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Fujio_Cho
http://en.wikipedia.org/wiki/Katsuaki_Watanabe
http://en.wikipedia.org/wiki/Akio_Toyoda
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PSA Peugeot Citroën S.A. 

 

Έτος Ίδρυσης 1976 

Κεντρικές 

Επιχειρήσεις 
Παρίσι, Γαλλία  

Άνθρωποι- Κλειδιά Philippe Varin (Πρόεδρος ), Thierry Peugeot (Πρόεδρος στο τμήμα επίβλεψης ) 

Βιομηχανία Κατασκευαστές αυτοκινήτων & φορτηγών 

Προϊόντα Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες & φορτηγά  

Έσοδα €54.36 δισεκ(2008)  

Λειτουργικό 

Εισόδημα 
 €367 δισεκ (2008)  

Κέρδος  €343 δισεκ (2008)  

Εργατικό Δυναμικό 201,690 (2008)  

Θυγατρικές 
Citroën, Peugeot, Faurecia (majority stake), Gefco, Banque PSA Finance, Peugeot 

Motocycles, Peugeot Citroën Moteurs, Process Conception Ingénierie 

Ιστοσελίδα www.psa-peugeot-citroen.com 

 

Suzuki Motor Corporation 

    

Έτος Ίδρυσης 1909 

Ιδρυτές Michio Suzuki 

Κεντρικές Επιχειρήσεις Hamamatsu, Shizuoka, Japan 

Άνθρωποι- Κλειδιά Osamu Suzuki Πρόεδρος, Hiroshi Tsuda Διευθυντής  

Βιομηχανία Αυτοκίνητα & ελαφριά φορτηγά  

Προϊόντα Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ρουλεμάν και άλλα προϊόντα  

Έσοδα $35.02δισεκ (2007) 

Εργατικό Δυναμικό 13,760 (2005) 

Ιστοσελίδα GlobalSuzuki.com 
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Fiat S.p.A. 

 

Έτος Ίδρυσης  11 Ιούλιος 1899 στο Turin, Ιταλία 

Ιδρυτής  Giovanni Agnelli 

Κεντρικές 

Επιχειρήσεις 
Turin, Italy 

Άνθρωποι- 

Κλειδιά 

Sergio Marchionne Πρόεδρος, Luca Cordero di Montezemolo Πρόεδρος John Elkann 

Αντιπρόεδρος  

Βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηχανία, μεταλουργία, χρηματοοικονομικές εκδόσεις  

Προϊόντα Αυτοκίνητα, φορτηγά, εξοπλισμό οχημάτων και οικονομικές υπηρεσίες  

Έσοδα €59.4 δισεκ(2008)  

Καθαρό Εισόδημα  €1.721 δισεκ(2008)  

Εργατικό 

Δυναμικό 
200,701 (2008)  

Θυγατρικές  

Αυτοκίνητα: Ferrari S.p.A., Maserati S.p.A., Fiat Group Automobiles S.p.A.: Abarth & C. 

S.p.A.,Alfa Romeo Automobiles S.p.A., Fiat Automobiles S.p.A., Fiat Light Commercial 

Vehicles S.p.A.,Lancia Automobiles S.p.A. Αγροτικός εξοπλισμός : CNH Global N.V. 

Εμπορικά οχήματα : Iveco S.p.A. Συστήματα παραγωγής & συστατικών : Fiat Powertrain 

Technologies S.p.A., Magneti Marelli Holding S.p.A.,Teksid S.p.A.,Comau S.p.A. Άλλες 

επιχειρήσεις : Itedi S.p.A., La Stampa  

Ισσοσελίδα FiatGroup. 
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Mazda Motor Corporation -Matsuda Kabushiki-gaisha- マツダ株式会社 

 

Έτος Ίδρυσης 1920 

Κεντρικές Επιχειρήσεις Fuchu, Aki, Hiroshima, Japan 

Άνθρωποι- Κλειδιά Jujiro Matsuda ' Watanabe (Πρόεδρος), Takashi Yamanouchi ( Πρόεδρος ) 

Βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηχανία  

Έσοδα  ¥3.47 τρισεκ(2007)  

Καθαρό Εισόδημα  ¥91.8 δισεκ (2007) 

Εργατικό Δυναμικό 39,364 

Ιστοσελίδα Mazda Global Web Site 
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Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 

 

Έτος Ίδρυσης  1916 

Κεντρικές 

Επιχειρήσεις 
Munich, Γερμανία  

Άνθρωποι- Κλειδιά 
Norbert Reithofer (Γενικός Πρόεδρος & Πρόεδρος Διαχείρισης ), Joachim Milberg 

(Πρόεδρος τμήματος Επίβλεψης ) 

Βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηχανία 

Προϊόντα Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ποδήλατα 

Έσοδα  €53.20 δισεκ (2008)  

Λειτουργικό 

Εισόδημα  
€921 εκατομ(2008)  

Κέρδος   €324 εκατομ (2008)  

Εργατικό Δυναμικό 100,040 (2008)  

Διαιρέσεις  BMW Motorrad 

Θυγατρικές  Rolls-Royce Motor Cars 

Ιστοσελίδα bmw.com 
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Daimler AG 

 

Έτος Ίδρυσης  2007 (αυθεντικά το 1883) 

Κεντρικές 

Επιχειρήσεις  
Stuttgart, Γερμανία  

Περιοχές 

Υπηρεσιών  
Παγκοσμίως  

Άνθρωποι- 

Κλειδιά  

Dieter Zetsche ( Γενικός Πρόεδρος & Πρόεδρος Διαχείρισης ) Manfred Bischoff (Πρόεδρος 

τμήματος επίβλεψης ) 

Βιομηχανία Κατασκευή αυτοκινήτων & φορτηγών  

Προϊόντα Πολλές μάρκες  

Έσοδα €95.87 δισεκ (2008)  

Λειτουργικό 

Εισόδημα  
 €2.370 δισεκ (2008)  

Κέρδος   €1.414 δισεκ (2008)  

Συνολικά 

Περιουσιακά 

Στοιχεία  

€132.2 δισεκ (2008) 

Εργατικό 

Δυναμικό 
273,200 (2008)  

Ιστοσελίδα Daimler.com 
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Chrysler Group, LLC 

 

Προηγηθείσα  Chrysler LLC 

Έτος Ίδρυσης  Ιούνιος 6, 1925 

Ιδρυτής  Walter Chrysler 

Κεντρικές- 

Επιχειρήσεις  
Auburn Hills, Michigan, USA 

Αριθμός Τοποθεσιών Μεγάλη λίστα Chrysler εργοστασίων  

Περιοχές Υπηρεσιών Διεθνώς  

Άνθρωποι- Κλειδιά 
Barack Hussein Obama II (Γενικός Πρόεδρος ), C. Robert Kidder (Πρόεδρος ), Jim Press 

(Πληρεξούσιος Πρόεδρος ) 

Βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηχανία 

Προϊόντα Aυτοκίνητα, ελαφριά οχήματα & vans  

Ιδιοκτήτες  
UAW VEBA (67.69%)\,Fiat S.p.A. (20%),Barack Hussein Obama II (9.85%),Canada 

(2.46%) 

Εργατικό Δυναμικό 58,000 (2008) 

Διαιρέσεις  Chrysler, Dodge, ENVI, Jeep, Mopar, Chrysler Financial 

Θυγατρικές  Chrysler Canada, Chrysler Australia, GEM 

Ιστοσελίδα 
Chrysler Group LLC 

http://www.international.chryslercorp.com/dindex.html (Global)] 
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Renault S.A. 

 

Έτος 

Ίδρυσης  
25 Φεβρουάριος 1899 

Ιδρυτής  Louis Renault, Marcel Renault, Fernand Renault, Thomas Evert, Julian Wyer 

Κεντρικές 

Επιχειρήσεις  
Boulogne-Billancourt, France 

Περιοχές 

Υπηρεσιών  
Worldwide (118 χώρες ) 

Άνθρωποι- 

Κλειδιά  
Carlos Ghosn Πρόεδρος, Louis Schweitzer Πρόεδρος, Patrick Pelata  

Βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηχανία  

Προϊόντα Αυτοκίνητα, εμπορικά οχήματα ,χρηματοδότηση  

Έσοδα €37.79 δισεκ (2008)  

Λειτουργικό 

Εισόδημα  
€117 δισεκ (2008)  
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ΈτοςΊδρυσης  Απρίλιος 22, 1970 

ΚεντρικέςΕπιχειρήσεις 33-8, Shiba 5-chome, Minato, Τόκιο 108-8410 Ιαπωνία  

Περιοχές Υπηρεσιών Παγκοσμίως  

Άνθρωποι- Κλειδιά 
Takashi Nishioka (Γενικός Πρόεδρος ),Osamu Masuko (Πρόεδρος ), Heki Kasugai 

(EVP) 

Βιομηχανία Κατασκευαστής αυτοκινήτων  

Προϊόντα Αυτοκίνητα & ελαφριά οχήματα  

Έσοδα ¥1.9τρισεκ (2008)  

Καθαρό Εισόδημα -¥54.8 δισεκ (2008)  

Εργατικό Δυναμικό 33,202 (2007) 

Ιστοσελίδα Mitsubishi-Motors.com 
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Kia Motors Company 

 

The Power to Surprise 

Έτος Ίδρυσης  1944 

Κεντρικές Επιχειρήσεις Seoul, South Korea 

Αριθμός Τοποθεσιών 

Main Plant Locations: Hwasung Plant, Kooni, South Korea; Sohari Plant, Nearest 

to Anyang, South Korea; Kwang-Ju Plant, Gwangju, South Korea; Seosan Plant, 

Seosan, South Korea; Slovakian Plant, Žilina, Slovakia 

Περιοχές Υπηρεσιών Διεθνώς  

Άνθρωποι- Κλειδιά 
Byung Mo Ahn: Πρόεδρος του Group της Kia Motors America and Kia Motors 

Manufacturing Georgia 

Βιομηχανία Κατασκευαστής Αυτοκινήτων  

Προϊόντα Αυτοκίνητα 

Γονέας – Δημιουργός  Hyundai Kia Automotive Group 

Ιστοσελίδα kia.com 
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Porsche SE 

 

Έτος Ίδρυσης 1931 

Ιδρυτής  Ferdinand Porsche 

Κεντρικές 

Επιχειρήσεις 
Zuffenhausen, Stuttgart, Baden-Württemberg, Γερμανία  

Περιοχές 

Υπηρεσιών 
Παγκοσμίως  

Άνθρωποι- 

Κλειδιά 
Dr. Wendelin Wiedeking,( Γενικός Πρόεδρος )  

Βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηχανία  

Προϊόντα Αυτοκίνητα 

Έσοδα €7.273 δισεκ (2006) 

Εργατικό 

Δυναμικό 
11,910 

Διαιρέσεις  

Porsche AG, Volkswagen Group (Volkswagen AG) η οποία περιλαμβάνει : Audi AG, Bentley 

Motors Ltd., Bugatti Automobiles S.A.S., Lamborghini S.p.A., SEAT, S.A., Škoda Auto, 

Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania AB 

Ιστοσελίδα Porsche-SE.com 
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Nissan Motor Company, Ltd., Nissan Jidosha Kabushiki-gaisha, 日産自動車株式会社 

 

Έτος Ίδρυσης  1932 

Ιδρυτές  Kenjiro Den, Rokuro Aoyama, Meitaro Takeuchi, Yoshisuke Aikawa 

Κεντρικές 

Επιχειρήσεις 

Chūō, Tokyo, Japan 

(Officially registered in Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa 

Άνθρωποι- Κλειδιά 
Carlos Ghosn, Διευθυντής & Πρόεδρος, Itaru Koeda, Πρόεδρος, Takeshi Isayama 

Αντιπρόεδρος , Toshiyuki Shiga, Nobuo Okubo, Διοικητικός Διευθυντής  

Βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηχανία  

Προϊόντα Αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά, μηχανές, επικοινωνίες, κ.α  

Έσοδα $88.77δισεκ (2007)  

Εργατικό Δυναμικό  186,336 (2008)  

Ιστοσελίδα www.nissan-global.com 
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Honda Motor Company, Ltd., Honda Giken Kogyo Kabushiki-gaisha, 本田技研工業株式会社 

 

Έτος Ίδρυσης  Σεπτέμβριος 24, 1948 

Ιδρυτής  Soichiro Honda 

Κεντρικές Επιχειρήσεις Minato, Tokyo, Japan 

Περιοχές- 

Εξυπηρέτησης  
Παγκοσμίως  

Άνθρωποι- Κλειδιά 
Soichiro Honda (Ιδρυτής r), Takeo Fujisawa (Διευθυντής Διαχείρισης ), Satoshi Aoki 

(Πρόεδρος )Takeo Fukui (Πρόεδρος ), Takanobu Ito (Πρόεδρος Ιούνιος 2009) 

Βιομηχανία  Αυτοκινητοβιομηχανία, Κατασκευή Φορτηγών, Βιομηχανία Μοτοσικλετών 

Προϊόντα 

Αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες, scooters, ATVs, ηλεκτρικές γεννήτριες, ρομποτικά, 

θαλάσσιο εξοπλισμό, jets, jet μηχανές, and εξοπλισμό για γρασίδι & κήπο. Honda & Acura 

μάρκες. 

Έσοδα $ 119.801 δισεκ (2008)  

Λειτουργικό Εισόδημα  $ 9.513 δισεκ (2008)  

Καθαρό Εισόδημα $ 5.989 δισεκ (2008)  

Συνολικά Περιουσιακά 

Στοιχεία 
$ 125.916 δισεκ (2008)  

Μετοχικά Κεφάλάια $ 45.35 δισεκ 6 (2008)  

Εργατικό Δυναμικό 167,231 (Σεπτεμ 2008)  

Ιστοσελίδα Honda.com 
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Ford Motor Company 

 

Έτος Ίδρυσης  Ιούνιος 16, 1903 

Ιδρυτής  Henry Ford 

Κεντρικές Επιχειρήσεις Dearborn, Michigan, United States 

Περιοχές- Εξυπηρέτησης  Παγκοσμίως  

Άνθρωποι- Κλειδιά William C. Ford, Jr.(Διοικητικός Πρόεδρος ), Alan R. Mulally ( Πρόεδρος ) 

Βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηχανία 

Προϊόντα Οχήματα & μέρη της αυτοκινητοβιομηχανίας  

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – Leasing – Υπηρεσίες οχημάτων  

Έσοδα  $146.277δισεκ (2008)  

Λειτουργικό Εισόδημα  $(-9.293) δισεκ (2008)  

Καθαρό Εισόδημα  $(-14.672) δισεκ (2008)  

  

Συνολικά Περιουσιακά 

Στοιχεία 
 $222.977 δισεκ (2008)  

Μετοχικά Κεφάλαια  $(-17.311) (δισεκ 2008)  

Εργατικό Δυναμικό 87,700 (Αμερική, 2008), 213,000 (Στον Υπόλοιπο Κόσμο, 2008)  

Διαιρέσεις  Ford Credit,Ford division, Lincoln, Mercury,Premier Automotive Group 

Θυγατρικές  Automotive Components Holdings, Mazda (13% λιγότερο), Volvo (μόνο αυτοκίνητα) 

Ιστοσελίδα Ford.com 
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General Motors 

 

 

Έτος Ίδρυσης  1908 

Κεντρικές Επιχειρήσεις  
Renaissance Center 

Detroit, Michigan, Ηνωμένες Πολιτείες  

Περιοχές Υπηρεσιών  Παγκοσμίως  

Άνθρωποι- Κλειδιά  
Fritz Henderson (Γενικός Πρόεδρος ),Kent Kresa, (Πρόεδρος ),Robert Lutz, 

(Αντιπρόεδρος )Ray Young, Ed Welburn, (για τον Παγκόσμιο Σχεδιασμό ) 

Βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηχανία 

Προϊόντα  Αυτοκίνητα, Μηχανές  

Υπηρεσίες  Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες  

Έσοδα  $ 148.979 δισεκ (2008)  

Λειτουργικό Εισόδημα $ 21.284 δισεκ (2008)  

Καθαρό Εισόδημα  $ −30.9 δισεκ (2008)  

Συνολικά Περιουσιακά 

Στοιχεία  
$ 91.047 δισεκ (2008)  

Μετοχικά Κεφάλαια $ −86.154 δισεκ (2008)  

Εργατικό Δυναμικό 243,000 (2008)  

Διαιρέσεις  General Motors Canada, General Motors Europe, General Motors do Brasil 

Θυγατρικές  Buick, Cadillac, Chevrolet, GM Daewoo, GMC, Holden, Vauxhall Motors and Wuling 

Ιστοσελίδα GM.com 
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Volkswagen Group 

Volkswagen Aktiengesellschaft 

 

Έτος Ίδρυσης  Γερμανία, (1937) 

Κεντρικές 

Επιχειρήσεις  
Wolfsburg, Γερμανία  

Περιοχές 

Υπηρεσιών  
Παγκοσμίως  

Άνθρωποι -Κλειδιά  
Ferdinand Piëch (Πρόεδρος Τμήματος Επίβλεψης ) Prof. Dr. Martin Winterkorn (Πρόεδρος 

Τμήματος Διαχείρισης ) 

Βιομηχανία  Αυτοκινητοβιομηχανία  

Προϊόντα  Αυτοκίνητα & Φορτηγά  

Υπηρεσίες  Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες  

Έσοδα   €113.8 δισεκ (2008)  

Λειτουργικό 

Εισόδημα  
 €6.61 δισεκ (2008)  

Κέρδος   €4.68 δισεκ (2008)  

Εργατικό Δυναμικό  369,928 (2008) 

Διαιρέσεις  

Volkswagen Group Fleet International,, Volkswagen Group Supply, Volkswagen Leasing 

GmbH, 

Volkswagen Group United Kingdom Ltd., Volkswagen Group of America, Inc., Volkswagen 

Group China, Volkswagen do Brasil, Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Group 

Australia 

Θυγατρικές  

Επιχειρήσεις μαρκών οχημάτων : Audi AG, Bentley Motors Ltd., Bugatti Automobiles S.A.S., 

Lamborghini S.p.A., SEAT, S.A., Škoda Auto, Volkswagen Επιβατικά 

αυτοκίνητα,Volkswagen Εμπορικά οχήματα,Scania AB. Θαλάσσια : Volkswagen Marine 

Ιστοσελίδα  VolkswagenAG.com 
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