
16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 2010
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Το 2010, η απόδοση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ 
διατηρήθηκε σταθερή παρά τις συνεχιζόμε-
νες δυσμενείς συνθήκες σε βασικές αγορές 
του. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.350 
εκατ., σημειώνοντας οριακή πτώση 0,7% σε 
σύγκριση με το 2009. Τα κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 
€314 εκατ., 5,5% χαμηλότερα σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά κέρδη 
του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας ανήλθαν σε €102 εκατ., μειωμένα 
κατά 17,2% έναντι του 2009. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα 
επηρεάστηκαν δυσμενώς τόσο από τις 
κατά €19,4 εκατ. αυξημένες προβλέψεις για 
επισφάλειες, όσο και από τις υψηλότερες 
αποσβέσεις, χρηματοοικονομικές δαπάνες 
και δικαιώματα μειοψηφίας. Η λειτουργική 
κερδοφορία προ των προβλέψεων ήταν στα 
ίδια επίπεδα με τη χρήση του 2009. Τα ετήσια 
κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,26 έναντι   
€1,52 ανά μετοχή το 2009.
Η μακροπρόθεσμη στρατηγική γεωγραφικής 
διαφοροποίησης του Ομίλου συνέβαλε ουσι-
ωδώς στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. Οι 
αντίξοες συνθήκες στις βασικές αγορές της 
Ελλάδας και των ΗΠΑ αντισταθμίστηκαν από 
τη συνεισφορά των νέων εργοστασίων και 
των εξαγορών στις αναδυόμενες αγορές της 

Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης.
Βασική προτεραιότητα παρέμεινε το 2010 
η επίτευξη ισχυρών χρηματοοικονομικών 
μεγεθών. Η αυστηρή ιεράρχηση των κεφα-
λαιουχικών δαπανών και ο στενός έλεγχος 
του κεφαλαίου κίνησης είχαν ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών 
από τις επιχειρησιακές λειτουργίες ύψους     
€195 εκατ., συμβάλλοντας στη μείωση του 
καθαρού δανεισμού κατά €194 εκατ. κατά τη 
διάρκεια του έτους. 
Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου εξα-
κολούθησε να βελτιώνεται, έχοντας μειωθεί 
από €1.114 εκατ. το Δεκέμβριο του 2008, σε 
€971 εκατ. το Δεκέμβριο του 2009, και σε      
€777 εκατ. το Δεκέμβριο του 2010. Ο λόγος 
καθαρού δανεισμού προς τα λειτουργικά 
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους 
σε 2,47, δείκτη ιδιαίτερα ευνοϊκό σε σχέση 
με τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Ο δείκτης 
ρευστότητας βελτιώθηκε επίσης σημαντικά 
καλύπτοντας κατά 5,8 φορές τις βραχυπρό-
θεσμες υποχρεώσεις.
Τα έξοδα πωλήσεων, καθώς και τα γενικά 
και διοικητικά έξοδα του Ομίλου αυξήθηκαν 
κατά 1% σε σύγκριση με το 2009, ανερχό-
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μενα σε €130 εκατ. Σε σταθερή βάση και 
εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διακυ-
μάνσεων, θα είχαν σημειώσει πτώση 3,4%, 
πέραν της μείωσης κατά 15% που επετεύχθη 
το 2009, ως απόρροια των συνεχών προσπα-
θειών του Ομίλου για συμπίεση των στοιχεί-
ων κόστους.
Η ολοκλήρωση δύο μεγάλων έργων επέκτα-
σης στην Αίγυπτο και την Αλβανία επέτρεψε 
τη σημαντική μείωση των κεφαλαιουχικών 
δαπανών κατά €93 εκατ. Βραχυπρόθεσμα, 
οι κεφαλαιουχικές δαπάνες συγκρατούνται 
κάτω των επιπέδων απόσβεσης, αλλά πρέπει 
να διευκρινισθεί ότι ο Όμιλος εξακολουθεί να 
επενδύει όπως αρμόζει για να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά του και να προάγει  την 
ασφάλεια των εργαζομένων και το σεβασμό 
προς το περιβάλλον.
Η τιμή της κοινής μετοχής του ΤΙΤΑΝΑ (TITK) 
έκλεισε στο τέλος του έτους στα €16,42, κα-
ταγράφοντας πτώση 19% σε σύγκριση με το 
2009 και επιτυγχάνοντας καλύτερη επίδοση 
από τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών ο οποίος σημείωσε πτώση κατά 
σχεδόν 36% στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. 
Η μετοχή έχει αποφέρει στους μακροπρό-
θεσμους επενδυτές ισχυρή απόδοση, της 
τάξεως του 11% ετησίως κατά τα τελευταία 
15 χρόνια.
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Ενοποιημένες Πωλήσεις και Λειτουργικά Κέρδη
ανά γεωγραφική περιοχή (2008-2010)

Αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρίας
Ο κύκλος εργασιών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 
ανήλθε σε €370,7 εκατ., χαμηλότερος κατά 
18% σε σχέση με το 2009, ενώ τα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε €86,3 εκατ., σημειώνοντας μείω-
ση κατά 28%, η οποία οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην πτώση των εγχώριων πωλήσεων. 

Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν 55% σε σύγκρι-
ση με το 2009, ανερχόμενα σε €20,8 εκατ. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, που κατέγραψαν κέρδη άνω 
των €100.000  κατά το οικονομικό έτος 2009, 
επεβλήθη έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύ-
νης. Η αντίστοιχη συνολική επιβάρυνση για 
την Εταιρία ανήλθε σε €7,9 εκατ.

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομη-
νία του Ισολογισμού
Στις 7/1/2011, η TITAΝ Global Finance PLC, 
θυγατρική του Ομίλου, ανακοίνωσε τη 
σύναψη σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου 
ύψους €585 εκατ. διάρκειας έως τον Ιανουά-
ριο 2015, με πρόβλεψη μελλοντικής αναχρη-
ματοδότησης, και με την εγγύηση της Α.Ε. 
Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Το δάνειο θα χρησιμοποιη-
θεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου 
κοινοπρακτικού δανείου το οποίο ωριμάζει 
τον Απρίλιο 2012, και εν συνεχεία για γενι-
κούς εταιρικούς σκοπούς του Ομίλου.

Στις 4/2/2011, η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ανακοί-
νωσε την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της 
θυγατρικής της ‘ΙΩΝΙΑ Ανώνυμος Βιομηχανι-
κή & Εμπορική Εταιρεία Ειδών Πορσελάνης’ 
και της εταιρείας ‘YALCO - Σ. Δ. ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ και ΥΙΟΣ Α.Ε.’ για τη μεταβίβαση σε 
αυτήν του εμπορικού σήματος ΙΩΝΙΑ, καθώς 
και την πώληση ορισμένων εμπορευμάτων 
και κάποιων παγίων στοιχείων.

Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 
Leverage

Leverage: Καθαρός δανεισμός προς λειτουργικά κέρδη
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Κατανομή του Κοινωνικού 
Προϊόντος του Ομίλου TITAN
το 2010

>  Για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές 
παροχές, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόσθετων παροχών πλέον 
εκείνων που προβλέπονται από το 
νόμο, ο Όμιλος κατέβαλε στους 
εργαζόμενους το ποσό των : 

 € 239,1 εκατ.

>  Σε τοπικούς και διεθνείς 
προμηθευτές:  

 € 801,8 εκατ.

>  Για νέες επενδύσεις σε πάγια 
στοιχεία:

 € 87,2 εκατ.

>  Με τη μορφή φόρων στο Δημόσιο 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: 

  € 90 εκατ.

>  Προς τους μετόχους*: € 17,2 εκατ.

 *Περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοφηφίας

Αποτελέσματα Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας
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ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Όμιλος TITAN επενδύει ενεργά σε 
όλη την αλυσίδα των δομικών υλικών, 
συμπεριλαμβανομένων των αδρανών και 
της εκμετάλλευσης λατομείων, του ετοίμου 
σκυροδέματος, των ξηρών κονιαμάτων, των 
τσιμεντολίθων και της επεξεργασίας της 
ιπτάμενης τέφρας. 

>  Οι εκπομπές CO2 του Ομίλου ανέρχονται σε 654,4 κιλά CO2 
/ τόνο προϊόντος συμπεριλαμβανόμενης της παραγωγής 
της Separation Technologies

>  Αφιερώθηκαν 88.000 ανθρωποώρες κατάρτισης στην 
εκπαίδευση του άμεσου προσωπικού για θέματα 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας

>  Με τη μέθοδο ηλεκτροστατικού διαχωρισμού η εταιρία του 
Ομίλου Separation Technologies επεξεργάζεται ιπτάμενη  
τέφρα ως υποπροϊόν καύσης άνθρακα από τους σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παράγει ένα βιώσιμο 
προϊόν υψηλών προδιαγραφών κατάλληλο για χρήσεις 
στη βιομηχανία τσιμέντου και σκυροδέματος με την 
καταχωρημένη ονομασία ProAsh®

>  Περισσότερα από 1,65 εκατ. δέντρα έχουν φυτευτεί ή 
διατεθεί ή διατέθηκαν με δωρεά για την αποκατάσταση 
λατομείων ή άλλων τοπίων (από το 1975 κι έπειτα)

>  Επενδύθηκαν €27,1 εκατ. για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (2010) 

>  Τα «ενεργά λατομεία» καταλαμβάνουν συνολικό 
εμβαδόν 88,6 εκατ. μ2

Το 2010 αυξήθηκαν οι πωλήσεις 
τσιμέντου με τη συνεισφορά των 
νέων εργοστασίων στο παραγωγικό 
δυναμικό του Ομίλου και επεκτάθηκαν 
οι επιχειρήσεις ετοίμου σκυροδέματος 
στην Αίγυπτο και την Τουρκία.
Ο κύκλος εργασιών τομέων, πέραν της 
κύριας δραστηριότητας τσιμέντου, 
ανήλθε σε 27%. 

Η καθετοποίηση των δραστηριοτήτων, 
αποτελεί βασικό σκέλος της εταιρικής 
στρατηγικής για την αναζήτηση και ανάδειξη 
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που 
προσφέρει η διεύρυνση της παρουσίας του 
Ομίλου στις αγορές του.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα  
«Κατανοώντας τον κλάδο και το αποτύπωμά μας» στη 
σελ. 18 του Απολογισμού ΕΚΕ.

Το 2010 
>  10,1 εκατ. τόνοι  ήταν το σύνολο των άμεσων εκπομπών 

CO2

>  1,1 εκατ. τόνοι (ξηρής βάσης) εναλλακτικών πρώτων 
υλών (παραπροϊόντα και απόβλητα άλλων βιομηχανιών) 
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τσιμέντου

>  Η συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας για όλες τις 
δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθε σε 43.155 TJ

>  Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε 
σε 6.252 TJ ή 1.737 GWh
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Πωλήσεις σκυροδέματος

   
 

Πωλήσεις τσιμέντου *

   
 

Πωλήσεις αδρανών

Ανασκόπηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Τσιμέντο
Το τσιμέντο έχει την ιδιότητα να σκληραίνει 
όταν έρχεται σε επαφή με το νερό (αντίδρα-
ση ενυδάτωσης). Παράγεται από τη συνά-
λεση κλίνκερ, γύψου και/ή άλλων υλικών με 
υδραυλικές ιδιότητες. Η λεπτόκοκκη σκόνη 
που προκύπτει όταν αναμειχθεί με ορυκτές 
πρώτες ύλες που καλούνται «αδρανή» (όπως 
άμμο, χαλίκι) και νερό, δρα ως συνδετικό 
υλικό για το σχηματισμό του σκυροδέματος.
Ο Όμιλος παράγει τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ, 
τσιμέντο τοιχοποιίας, καθώς και άλλα υλικά 
όπως π.χ. επεξεργασμένη ιπτάμενη τέφρα, 
ενώ είναι σε θέση, μέσα από την εκτεταμένη 
αναζήτηση στους τομείς έρευνας και ανά-
πτυξης, να παρέχει στην αγορά διάφορους 
τύπους σύμμικτων τσιμέντων για ειδικές 
εφαρμογές.  

Έτοιμο Σκυρόδεμα
Το σκυρόδεμα παράγεται από την ανάμιξη 
τσιμέντου, νερού και αδρανών. Ένα κυβικό 
μέτρο σκυροδέματος περιέχει περίπου 300 
κιλά τσιμέντου, 150 λίτρα νερού και 2.000 
κιλά αδρανών. Ανάλογα με την δοσολογία 
ανάμιξης που επιλέγεται, το παραγόμενο 
σκυρόδεμα έχει διαφορετικές ιδιότητες, 
με στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων 
αναγκών των πελατών του Ομίλου.

Αδρανή Υλικά
Στα αδρανή περιλαμβάνονται τα λίθινα προ-
ϊόντα από τη θραύση πετρωμάτων, καθώς 
και από την απόληψη φυσικών αποθέσεων 
θραυσμάτων (αμμοχάλικων). Τα αδρανή δι-
αφέρουν τόσο στα φυσικο-μηχανικά όσο και 
στα χημικά χαρακτηριστικά τους, όπως επί-
σης και στην κοκκομετρία, και τη σκληρότητά 
τους. Η κύρια χρήση τους είναι η παραγωγή 
σκυροδέματος ή προϊόντων σκυροδέματος. 
Άλλες εφαρμογές περιλαμβάνουν την χρήση 
τους στην οδοποιία, σε σιδηροδρομικές 
γραμμές κ.α.   

 

Αποτελέσματα 2010
Το 2010, οι πωλήσεις τσιμέντου και υλικών με 
παρεμφερείς ιδιότητες, αυξήθηκαν κατά 9% 
φθάνοντας τους 17,4 εκατ. τόνους.

Η αύξηση οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις 
των αναδυόμενων αγορών της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης, όπου η αύξηση της παραγωγικής 
δυναμικότητας ήταν σημαντική το 2010. Στην 
αύξηση συντέλεσε η έναρξη λειτουργίας της 
νέας γραμμής παραγωγής του εργοστασίου 
Beni Suef στην Αίγυπτο, η έναρξη λειτουρ-
γίας του νέου εργοστασίου τσιμέντου στην 
Αλβανία, η εξαγορά του εργοστασίου τσιμέ-
ντου στο Κόσοβο και οι επιπλέον πωλήσεις 
στην Τουρκία.

Αποτελέσματα 2010
Οι πωλήσεις σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 
3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, 
φθάνοντας τα 4 εκατ. μ3.
Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις νέες 
μονάδες σκυροδέματος της Τουρκίας και της 
Αιγύπτου, οι οποίες αντιστάθμισαν σε μεγάλο 
βαθμό την πτώση πωλήσεων στην Ελλάδα 
και τις Η.Π.Α., όπου η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα 
μειωμένη.

 

Αποτελέσματα 2010
Το 2010, οι πωλήσεις αδρανών υλικών μειώ-
θηκαν κατά 5% σε σύγκριση με το προηγού-
μενο έτος, φτάνοντας τους 13 εκατ. τόνους.
Οι πωλήσεις επηρεάστηκαν από την από-
τομη πτώση του κλάδου κατασκευών στην 
Ελλάδα. Θετική εξέλιξη όμως αποτέλεσε η έκ-
δοση από το Σώμα Μηχανικού του Στρατού 
των Η.Π.Α. 20-ετούς άδειας λειτουργίας των 
λατομείων του Ομίλου, στην περιοχή Lake 
Belt της Φλόριντα. Το 2010 ο Όμιλος εκποίη-
σε λατομείο στην πολιτεία Κεντάκι των Η.Π.Α.
(Οι πωλήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο διάγραμμα).

Αποτελέσματα Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας
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ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΓΑΛΛΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Στην Ελλάδα η οικονομική κατάσταση το 
2010 επιδεινώθηκε σε όλους τους τομείς. 
Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 4,5%. Παρά 
την υποχώρηση της ζήτησης, σημειώθηκε 
έξαρση του πληθωρισμού κατά 4,7%, κυρίως 
λόγω της αύξησης της έμμεσης φορολογίας 
και της ανόδου της τιμής του πετρελαίου. 
Η ανεργία ανήλθε στο 14,2% από 10,3% το 
2009.
Η επιφυλακτική στάση των νοικοκυριών 
λόγω της αβεβαιότητας για την απασχόληση 
και τα μελλοντικά τους εισοδήματα, η σχετική 
ανθεκτικότητα των τιμών στην αγορά κατοι-
κιών και το υφιστάμενο σημαντικό απόθεμα 
ακινήτων, οδήγησαν σε περαιτέρω συρρί-
κνωση της οικοδομικής δραστηριότητας. 
Παράλληλα ο δραστικός περιορισμός του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
ο πολύ χαμηλός βαθμός υλοποίησης των 
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ)  επηρέασαν έντονα αρνητικά τη ζήτη-
ση δομικών υλικών.
Εκτιμάται ότι την πενταετία 2006-2010 η συ-
νολική οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε 
σωρευτικά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. 
Ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης συρρι-
κνώθηκε στο -0,4% διότι οι τράπεζες λόγω 
της κρίσης προέβησαν στη χορήγηση λιγότε-
ρων νέων στεγαστικών δανείων.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στην Ελλάδα 
και τη Δυτική Ευρώπη μειώθηκε κατά 13% 
το 2010 σε σύγκριση με το 2009, φθάνοντας 
τα €437 εκατ. Η λειτουργική κερδοφορία 
(EBITDA) ανήλθε σε €86 εκατ.,  εμφανίζοντας 
πτώση 34% επιβαρυμένη από τις προβλέψεις 
επισφαλών απαιτήσεων και από το υψηλό-
τερο κόστος ενέργειας, σε σύγκριση με το 
2009.

ΕΛΛΑΔΑ 2010 

ΑΕΠ
(πραγματική ετήσια μεταβολή) -4,5%

Πληθυσμός
(εκατ.) 11,3

Παραγωγή Τσιμέντου 
(εκατ. τόνοι) 10,3

Κατανάλωση Τσιμέντου 
(εκατ. τόνοι) 6,5

ΠΗΓΗ : Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
εκτιμήσεις Εταιρίας

Πωλήσεις
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Οργανική 
Ανάπτυξη

Οργανική 
Ανάπτυξη
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Λειτουργικά
Κέρδη
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Λειτουργικά
Κέρδη
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Εργοστάσιο Δρεπάνου, Ν. Αχαΐας
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Η ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Το 2010 η οικονομική ύφεση επηρέασε 
έντονα αρνητικά τόσο την ιδιωτική όσο και 
τη δημόσια οικοδομική δραστηριότητα. Η 
μειωμένη ζήτηση δομικών υλικών είχε ως 
αποτέλεσμα την παύση της λειτουργίας 
τοπικών μονάδων σκυροδέματος και, λόγω 
της γενικευμένης κρίσης, την άνοδο των 
επισφαλειών στις απαιτήσεις από πελάτες.

Από πλευράς παραγωγής, η αύξηση των 
τιμών των καυσίμων και του κόστους ηλε-
κτρικής ενέργειας, επιβάρυναν το κόστος 
παραγωγής. Την τάση αυτή αντιστάθμισε εν 
μέρει η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως 
η καύση αποξηραμένης ιλύος βιολογικού 
καθαρισμού, ελαστικών κλπ. 

Σταθερός στόχος του Ομίλου παραμένει η 
αύξηση του βαθμού υποκατάστασης των 
συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά και 
οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα θα εντα-
θούν τα επόμενα χρόνια και θα συνεισφέ-
ρουν στον περιορισμό του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος CO2. Στόχος για το 2017 είναι 
η αύξηση του βαθμού υποκατάστασης ώστε 
να φθάσει στο 10% σε επίπεδο Ομίλου, με τη 
χρήση των βέλτιστων τεχνικών μεθόδων και 
με τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.

Συνολικά τα εργοστάσια τσιμέντου αξιο-
ποίησαν θερμιδικά περίπου 28.000 τόνους 
εναλλακτικών καυσίμων (έναντι 30.000 τόνων 
το 2009), τα οποία σε αντίθετη περίπτωση 
θα αποτίθεντο στο περιβάλλον, επιτυγχάνο-
ντας παράλληλα υποκατάσταση συμβατικών 
καυσίμων (σε θερμίδες) κατά ποσοστό 3,4% 
(έναντι 3,9% το 2009). 

Επίσης τα εργοστάσια τσιμέντου αξιοποίησαν 
ως πρώτη ύλη σχεδόν 300.000 τόνους ακα-
τάλληλων προς πώληση αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, αποτρέποντας κατ΄ αυτόν τον 
τρόπο την απόθεσή τους στο περιβάλλον. Η 
ποσότητα ήταν μεταξύ των υψηλότερων των 
τελευταίων δέκα ετών. 

Πέραν αυτών, περίπου 300.000 τόνοι κατά-
λοιπα από υλικά άλλων βιομηχανικών κλά-
δων (παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και 
μεταλλουργίας) αξιοποιήθηκαν ως πρώτες 
ύλες τσιμέντου, ανεβάζοντας τις συνολικές 
ποσότητες εναλλακτικών πρώτων υλών 
στους 600.000 τόνους, με ισόποση μείωση 
ανάλωσης φυσικών (πρωτογενών) πρώτων 
υλών.

Το 2010, το σύνολο σχεδόν των επενδύσεων 
κατευθύνθηκαν προς πάγιο εξοπλισμό με 
στόχο τη μείωση των αερίων εκπομπών, 
τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και την 
αναβάθμιση των συνθηκών Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας. 

Στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Συ-
νέβησαν πέντε ατυχήματα ίδιου προσωπικού 
και οι δείκτες συχνότητας και σοβαρότητας 
ανά 1.000.000 εργατοώρες σε σχέση με το 
2009 μειώθηκαν περαιτέρω σε 1,7 και 68 
αντίστοιχα. Τα μεγέθη του 2009 ήταν 2,24 και 
76,6. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφά-
λεια των εργολαβικών συνεργείων, όπου οι 
ώρες εκπαίδευσής τους άγγιξαν τις 4.000.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Οι εξαγωγές το 2010 διατηρήθηκαν (σε όγκο) 
στα επίπεδα του 2009. Ο έντονος ανταγω-
νισμός από χώρες εκτός της Ε.Ε. δεν άφησε 
περιθώρια για αύξηση των εξαγωγών. 

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν περαι-
τέρω, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης του 
κλάδου κατασκευών.

Η μείωση αυτή αντισταθμίσθηκε από τις 
σημαντικές σε όγκο εξαγωγές προς τη Λιβύη 
και την Αίγυπτο.

Οι εξαγωγές προς τους σταθμούς εισαγωγής 
και εμπορίας τσιμέντου του Ομίλου στη Δυτι-
κή Ευρώπη παρέμειναν σταθερές.

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Οι πωλήσεις σκυροδέματος της θυγατρικής 
του Ομίλου, ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, είχαν μικρή 
μείωση σε όγκο, λόγω του ότι η εταιρία 
τροφοδότησε με σκυρόδεμα συγκεκριμένα 
μεγάλα οδικά έργα. Χωρίς αυτές τις πωλήσεις, 
οι παραδόσεις ήταν μειωμένες ανάλογα με 
την πτώση της συνολικής αγοράς.

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Η πτώση των πωλήσεων αδρανών υλικών 
σε σχέση με το 2009 ήταν σημαντική και 
οφείλεται τόσο στην συνεχιζόμενη πτώση 
της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας 
όσο και στην μείωση των επενδύσεων στα 
δημόσια έργα.

Το 2010 ολοκληρώθηκε η επένδυση και 
τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα στο λα-
τομείο Λέρου, ξεκίνησε η ανάπτυξη του νέου 
λατομείου Τανάγρας και πραγματοποιήθηκαν 
μικρότερες επενδύσεις εκσυγχρονισμού 
των μονάδων των λατομείων με έμφαση 
στα θέματα ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

Το 2010 σχεδόν όλα τα λατομεία καλύπτο-
νταν από πιστοποιητικό ΕΛΟΤ-1801 για την 
Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας, ISO-
14001 για την Διαχείριση Περιβάλλοντος και 
ISO-9001 για την Διαχείριση της Ποιότητας. 

Επιπλέον ολοκληρώθηκε η ενοποίηση όλων 
των συστημάτων  διαχείρισης για τα λατομεία 
της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, μειώνοντας σημαντικά το 
συνολικό κόστος επιτήρησης και διατήρησης 
των πιστοποιητικών συμμόρφωσης. Εντός 
του 2010 ολοκληρώθηκε για όλα τα λατομεία 
της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ η απόκτηση σήματος 
ποιότητας CE.

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Οι πωλήσεις κονιαμάτων παρουσίασαν ση-
μαντική πτώση, αντίστοιχη με την ύφεση της 
αγοράς τσιμέντου.

Αποτελέσματα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

> Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη

Καινοτόμα προϊόντα
σκυροδέματος
Η πρωτοβουλία για τα προϊόντα προστιθέμενης 
αξίας συνεχίστηκε το 2010, με την παραγωγή σε 
βιομηχανική κλίμακα έτοιμων σκυροδεμάτων 
τα οποία προσφέρουν λύσεις σε συγκεκριμένες 
ανάγκες της αγοράς και επεκτείνουν τα πεδία 
εφαρμογής των βασικών μας προϊόντων.
Τα σχόλια και η αποδοχή των πελατών ήταν 
εξαιρετικά  και αφορούσαν στην υπεροχή 
ποιότητας, την ευκολία χρήσης και τη συνολική 
προσφορά αξίας. Σχεδιασμένα για να παρέχουν 
ανθεκτικές και βιώσιμες λύσεις, τα νέα 
προϊόντα  προσφέρουν στην ΙNTEΡΜΠΕΤΟΝ 
μια ισχυρή βάση διαφοροποίησης έναντι 
του ανταγωνισμού.  Οι πωλήσεις προϊόντων 
προστιθέμενης αξίας το 2010 αντιπροσώπευσαν 
σημαντικό ποσοστό του όγκου πωλήσεων, 
δεδομένης της στενότητας της αγοράς και του 
χαρτοφυλακίου έργων της ΙNTEΡΜΠΕΤΟΝ.

Εκτός από το INTERFILL (ελαφροβαρές, 
πιστοποιημένο θερμομονωτικό υλικό για 
την πλήρωση δαπέδων και μονώσεων), το 
INTERPUMP (σκυρόδεμα μοναδικό για άντληση 
σε μεγάλες αποστάσεις) και το GAIAFILL 
(υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής για 
την πλήρωση  τάφρων και ορυγμάτων), το 
2010, η ΙNTEΡΜΠΕΤΟΝ εγκαινίασε μια σειρά 
ινοπλισμένων σκυροδεμάτων: το INTERFIBER και 
το INTERSTEEL και ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό 
σκυρόδεμα το INTERTOP.  

Το 2011 θα συνεχισθεί η ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, με συνεργασία της ΙNTEΡΜΠΕΤΟΝ 
και του Εργαστηρίου Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος του ΤΙΤΑΝΑ, ακολουθώντας ιδέες 
που έχουν επιλεχθεί από τα τμήματα μάρκετινγκ 
και πωλήσεων. 
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Στις Η.Π.Α. το 2010 τα θετικά αποτελέσματα 
που αναμένονταν από τις προσπάθειες τόνω-
σης της οικονομίας εκ μέρους της ομοσπον-
διακής κυβέρνησης και από τη φιλελεύθερη 
νομισματική πολιτική, περιορίστηκαν εξ αιτίας 
της ανεργίας, της πιστωτικής στενότητας των 
καταναλωτών, της επιχειρηματικής αβεβαιότη-
τας και των ελλειμμάτων στους προϋπολογι-
σμούς των πολιτειών.
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω οι δαπάνες 
του κατασκευαστικού τομέα μειώθηκαν κατά 
10,2% διαμορφούμενες σε $816 δισ.
Η δαπάνη για την κατασκευή κατοικιών σταθε-
ροποιήθηκε το 2010, μετά από τρία συνεχόμε-
να έτη μειώσεων της τάξεως του  20% - 30%, 
έχοντας ως αποτέλεσμα τη σωρευτική μείωση 
κατά σχεδόν 60% σε σύγκριση με το ιστορικά 
υψηλό επίπεδο του 2006. 
Βραχυπρόθεσμα, οι προοπτικές για την κατα-
σκευή νέων κατοικιών παραμένουν αδύναμες. 
Ο ανταγωνισμός από την αγορά κατοικιών 
που ήδη έχουν ανεγερθεί και οι πωλήσεις 
λόγω αναγκαστικών εκποιήσεων δημιουργούν 
κινδύνους για περαιτέρω ύφεση, ακόμη και αν 
η αγορά κατοικίας είναι σήμερα πιο συμφέ-
ρουσα από ποτέ άλλοτε, λόγω του χαμηλού 
επιπέδου των τιμών.
Οι κατασκευές σε όλους τους τομείς πλην 
κατοικιών μειώθηκαν, περίπου κατά 13,8%. 
Οι δαπάνες του δημοσίου τομέα για τις κα-
τασκευές (πλην κατοικιών) παρέμειναν κοντά 
στα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι εκταμιεύσεις 
βάσει του νόμου περί οικονομικής ανάκαμψης 
και επανεπενδύσεων (American Recovery and 
Reinvestment Act - ARRA) διπλασιάστηκαν το 
2010, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω 
από το 4% των συνολικών προγραμματισμέ-
νων δαπανών για δημόσια έργα. 
Οι διαπεριφερειακές διακυμάνσεις είναι σημα-
ντικές, με κάποιες πολιτείες, συμπεριλαμβανο-
μένης της Βιρτζίνια (με 24%) και της Φλόριντα 
(με 47%), να αποδεσμεύουν με βραδύτερους 
ρυθμούς από άλλες τα κονδύλια για τα χρημα-
τοδοτούμενα έργα. 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η κατανάλωση 
τσιμέντου στις Η.Π.Α. ακολούθησε πτωτική 
πορεία και το 2010 κατέληξε στους 69,5 εκατ. 
τόνους. 
Αυτό αντιπροσωπεύει επίπεδα κατανάλωσης 
σχεδόν κατά 60 εκατ. τόνους χαμηλότερα 
από την κυκλική αιχμή του 2005. Η παρα-
τεταμένη κάμψη, σε συνδυασμό με το νέο 
παραγωγικό δυναμικό που δημιουργήθηκε 
κατά τη διάρκεια της ύφεσης, συμπίεσε κοντά 
στο 50% το 2010 το συντελεστή λειτουργίας 
της αμερικανικής τσιμεντοβιομηχανίας. 
Μολονότι υπάρχουν ακόμα προκλήσεις, 
το δυσκολότερο κομμάτι της πτώσης στον 
κατασκευαστικό τομέα εκτιμάται ότι είναι 
αντιμετωπίσιμο ή ότι έχει ήδη παρέλθει.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.
Αν και η κατανάλωση τσιμέντου παρουσίασε 
μεγαλύτερη σταθερότητα σε ορισμένες πο-
λιτείες, οι βασικές αγορές της TITAN America 
στις νοτιοανατολικές ακτές των Η.Π.Α. 
υπήρξαν από τις πλέον δύσκολες. Τα αποτε-
λέσματα διαμορφώθηκαν σε κυκλικά χαμηλά, 
συμπιεζόμενα κυρίως από το συνδυασμό του  
έντονου ανταγωνισμού των τιμών και της 
μειωμένης ζήτησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο κύκλος εργασιών και τα 
λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν αντι-
στοίχως περίπου κατά 13%, ανερχόμενα σε 
€316,9 εκατ. και κατά 86%, ανερχόμενα σε 
€3,5 εκατ., σε σύγκριση με τα ήδη χαμηλά 
επίπεδα του 2009.
Όπως και το 2009, το δύσκολο επιχειρησιακό 
περιβάλλον δεν επέδρασε αρνητικά στη δέ-
σμευση της ΤΙΤΑΝ America για την προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα. Στον τομέα αυτό σημειώθη-
καν τα ακόλουθα αξιόλογα επιτεύγματα:

•  Έπαινος της Κοινοπολιτείας της Βιρτζίνια
Η Κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια κατόπιν 
ψηφίσματος απένειμε εύσημα  στην TITAN 
America αναγνωρίζοντάς τις εξέχουσες 
αρετές, συμπεριλαμβανομένης της υποδειγ-
ματικής ηγετικής θέσης της σε καθαρές διαδι-
κασίες παραγωγής, σε ενεργειακή αποδοτικό-
τητα και σε ασφάλεια.

Η.Π.Α. 2010

ΑΕΠ
(πραγματική ετήσια μεταβολή) 2,8%

Πληθυσμός
(εκατ.) 311

Παραγωγή Τσιμέντου 
(εκατ. τόνοι) 62,8

Κατανάλωση Τσιμέντου 
(εκατ. τόνοι) 69,5

Πηγή : U.S.A. Geological Survey, U.S.A. Census Bureau, 
              Portland Cement Association

•  Βραβείο Energy Star στο Roanoke Cement
Η εταιρία Roanoke Cement βραβεύθηκε για 
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από την αμερικα-
νική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλο-
ντος (EPA) με το Energy Star Award.
Ένα εργοστάσιο τσιμέντου μπορεί να κερδί-
σει το βραβείο αυτό εφ’ όσον πετύχει ενεργει-
ακή απόδοση που να το κατατάσσει σε εθνι-
κό επίπεδο μεταξύ των κορυφαίων εταιριών 
στην κλίμακα απόδοσης Energy Star®. 
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Plant A Star™  
Με την ενθάρρυνση της Υπηρε-
σίας Προστασίας Περιβάλλοντος 
(Environmental Protection Agency 
- EPA) των Η.Π.Α., το πρόγραμμα 
Plant A Star™ που υλοποιείται  από 
την Roanoke Cement παρέχει στους 
πελάτες της τεχνική υποστήριξη και 
εκπαίδευση σε θέματα ενεργειακής 
διαχείρισης. Η ομάδα Plant Energy της 
ΤΙΤΑΝ America διεξάγει παρουσιάσεις 
και ενεργειακούς ελέγχους, κατα-
δεικνύοντας τα οφέλη της σωστής 
διαχείρισης, παρακολούθησης και 
συγκριτικής αξιολόγησης στον τομέα 
της ενέργειας, ενώ ταυτοχρόνως 
ενημερώνει τους πελάτες της για τους 
πόρους που παρέχονται από το Πρό-
γραμμα Energy Star®. Το 2010, η TITAN 
America/Roanoke Cement επένδυσε 
περίπου 3.000 ώρες, βοηθώντας 15 
επιχειρηματικούς εταίρους της να επι-
ταχύνουν τις δικές τους πρωτοβουλίες 
εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο 
του προγράμματος.του προγράμματος.

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
Το 2010, μετά από τετραετή προσπάθεια, οι 
δυσκολίες για την άδεια εξόρυξης στην περι-
οχή Lake Belt στη νότια Φλόριντα επιλύθηκαν 
ευνοϊκά, όταν η εταιρία του Ομίλου, Tarmac, 
έλαβε νέα εικοσαετή άδεια εξόρυξης. 
Ωστόσο, στo πλαίσιο της συρρικνούμενης 
σήμερα αγοράς δομικών υλικών, η νέα άδεια 
δεν αναμένεται να έχει ουσιαστική επίπτωση 
στις δραστηριότητες ή την κερδοφορία. Εν 
τούτοις, η λήψη της άδειας εξάλειψε μια πηγή 
αβεβαιότητας και επιτρέπει μια πιο μακρο-
πρόθεσμη προσήλωση στην αποτελεσματική 
λειτουργία και τις επιχειρησιακές ευκαιρίες. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Pennsuco Aggregates 
εισήλθε στην αγορά βασικών πετρωμάτων 
(χαμηλής σχετικά περιεκτικότητας σε πυρίτιο) 
στο τέλος του 2010 για να εκμεταλλευθεί τις 
ευκαιρίες στον τομέα των έργων υποδομών.
Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των 
Η.Π.Α., το 2010 η κατανάλωση τσιμέντου 
στη Φλόριντα έπεσε στους 3,8 εκατ. τόνους. 
Σημειώθηκε δηλαδή μια σωρευτική μείωση 
περίπου κατά 69% σε σχέση με το ιστορικό 
υψηλό του 2005. Η αδυναμία των τιμών και 
τα σταθερά κόστη επέφεραν περαιτέρω 
πιέσεις στην κερδοφορία.
Η ζήτηση ετοίμου σκυροδέματος έπεσε για 
πέμπτο συνεχόμενο χρόνο και οι πιέσεις στις 
τιμές ήταν έντονες.
Η ώθηση στην χρήση εξειδικευμένων 
προϊόντων είχε ως αποτέλεσμα την οριακή 
βελτίωση των πωλήσεων τσιμεντόλιθων, 
ωστόσο πάντα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο 
της απότομης πτωτικής πορείας που παρατη-
ρείται στον κατασκευαστικό τομέα.
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ΜΕΣΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Μετά από διψήφια πτώση το 2008 και το 
2009, η κάμψη στην κατανάλωση τσιμέντου 
μετριάστηκε στις μεσοανατολικές πολιτείες 
το 2010. Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία 
των Η.Π.Α., η κατανάλωση τσιμέντου στη 
Βιρτζίνια και τη Βόρεια Καρολίνα κατέγραψε, 
αντιστοίχως, μείωση κατά 8% ανερχόμενη σε 
1,5 εκατ. τόνους και κατά 2% ανερχόμενη σε 
1,7 εκατ. τόνους, σε σύγκριση με το 2009. 
Σε συνδυασμό με τις αυξήσεις κόστους στα 
καύσιμα και τις δραστηριότητες συντήρησης, 
οι χαμηλότερες πωλήσεις και τιμές επηρέα-
σαν αρνητικά την κερδοφορία.
Στον τομέα του ετοίμου σκυροδέματος οι 
μικρότεροι όγκοι και οι χαμηλότερες τιμές 
πώλησης επηρέασαν τα λειτουργικά αποτε-
λέσματα, αλλά η επιδείνωση δεν ήταν τόσο 
εκτεταμένη όσο στη Φλόριντα.
Το Μάρτιο του 2010, η TITAN America πώλη-
σε το λατομείο στο Κεντάκι έναντι τιμήματος 
περίπου $43 εκατ. Το λατομείο δεν ήταν συν-
δεδεμένο με τις υπόλοιπες δραστηριότητες 
της TITAN America στις ανατολικές Πολιτείες.

NΕΑ ΥΟΡΚΗ/ NΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ
Στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης, 
ο σταθμός εισαγωγής τσιμέντου του Ομίλου, 
Essex, στο Νιου Τζέρσεϊ, αντιμετώπισε άλλο 
ένα έτος παρατεταμένης κάμψης της αγοράς. 
Οι επιδεινούμενες συνθήκες της αγοράς δεν 
επέτρεψαν να μεταφραστεί το μειωμένο 
κόστος του εισαγόμενου τσιμέντου σε υψη-
λότερη κερδοφορία.

SEPARATION TECHNOLOGIES (S.T.)
Το 2010, οι πωλήσεις τέφρας ProAshTM, που 
παράγεται από την επεξεργασία της ιπτάμε-
νης τέφρας και αποτελεί αποκλειστικότητα 
της Εταιρίας, ανήλθαν σε 1 εκατ. τόνους, 
αύξηση μεγαλύτερη του 15% σε σύγκριση 
με το 2009. Η συνεχής βελτιστοποίηση του 
μείγματος από τους παραγωγούς ετοίμου 
σκυροδέματος, σε συνδυασμό με πρόσθετες 
εξαγωγικές ευκαιρίες, οδήγησαν σε βελτι-
ωμένη απόδοση. Η τιμολογιακή πολιτική 
βελτιώθηκε. Σε συνδυασμό με τον περιορι-
σμό του κόστους το 2010 η κερδοφορία της 
S.T. ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ.
Εκτός των Η.Π.Α., η αποκλειστική τεχνολογία 
της S.T. εγκαταστάθηκε με επιτυχία στην 
πέμπτη κατά σειρά ευρωπαϊκή μονάδα στην 
Πολωνία, στο πλαίσιο μίας συμφωνίας μίσθω-
σης και παράλληλης καταβολής δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης.

Αποτελέσματα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

> Η.Π.Α.
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ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΟΣΟΒΟ

Π.Γ.Δ. της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η οικονομική δραστηριότητα στην Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
βελτιώθηκε κατά το δεύτερο ήμισυ του έτους 
και επετεύχθη οριακή αύξηση του ΑΕΠ, της 
τάξεως του 0,7%.
Ωστόσο, οι τομείς των κατασκευών σημεί-
ωσαν πτώση και η κατανάλωση τσιμέντου 
στη χώρα μειώθηκε κατά 5% κατ’ εκτίμηση 
έναντι του προηγούμενου έτους. Οι εισαγω-
γές τσιμέντου διατηρήθηκαν και επηρέασαν 
αρνητικά το περιβάλλον τιμών στη χώρα. 
Οι εξαγωγές τσιμέντου από το εργοστάσιο 
του Ομίλου Usje προς τις γειτονικές χώρες 
αντιστάθμισαν εν μέρει την πτώση. Εκ πα-
ραλλήλου, οι κλάδοι έτοιμου σκυροδέματος 
και αδρανών βελτίωσαν σημαντικά την πα-
ρουσία τους στην αγορά σε επίπεδο όγκων, 
μολονότι οι τιμές δεν ήταν ελκυστικές.
Στην προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του 
περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώμα-
τός του, το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Usje ολοκλή-
ρωσε τις διαπραγματεύσεις με τις τοπικές 
αρχές για την αδειοδότησή του βάσει της 
Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας των Φυτών 
(International Plant Protection Convention-
IPPC), διοργανώνοντας και μια δημόσια 
διαβούλευση, ενώ φιλοξένησε την πρώτη 
Ημερίδα Επικοινωνίας με τους Συμ-μετόχους 
και βελτίωσε τις επιδόσεις του σχετικά με 
ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ  2010 BΟΥΛΓΑΡΙΑ Π.Γ.Δ.Μ. ΣΕΡΒΙΑ AΛΒΑΝΙΑ

ΑΕΠ (πραγματική ετήσια μεταβολή) 0,2% 0,7% 1,8% 3,5%

Πληθυσμός (εκατ.) 7,4 2,1 7,3 3,2

Πληθωρισμός 4,5% 1,6% 10,3% 3,5%

Κατανάλωση Τσιμέντου (εκατ. τόνοι) 2,3 0,7 1,9 1,9

Πηγή: Τοπικές αρχές,  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκτιμήσεις Εταιρίας

   
 

BΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το 2010 το ΑΕΠ της Βουλγαρίας κατέγραψε 
οριακή άνοδο κατά 0,2% ενώ ο πληθωρισμός 
ανήλθε -κατ’εκτίμηση - σε 4,5%.
Η κατανάλωση τσιμέντου συνέχισε να συρρι-
κνώνεται, με εκτιμώμενη πτώση της τάξεως 
του 25% ετησίως. Παράλληλα, οι εισαγωγές 
από την Τουρκία εξακολούθησαν να αυξά-
νονται και, σε συνδυασμό με την πτώση της 
ζήτησης, είχαν σαν αποτέλεσμα την περαιτέ-
ρω συμπίεση των τιμών.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο κλάδος ετοί-
μου σκυροδέματος σημείωσε καλές αποδό-
σεις και οι πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι 
μονάδες της Zlatna Panega Beton επικεντρώ-
θηκαν κυρίως σε μεγάλα έργα της χώρας, 
στις ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και σε έργα 
υποδομών.
Κατά τη διάρκεια του έτους, το εργοστάσιο 
τσιμέντου στη Zlatna Panega, στο πλαίσιο 
της δέσμευσης του Ομίλου να μειώσει το πε-
ριβαλλοντικό του αποτύπωμα, ξεκίνησε την 
κατασκευή εγκατάστασης για την εκμετάλ-
λευση εναλλακτικών καυσίμων. Η ολοκλήρω-
ση του έργου προγραμματίζεται για τα μέσα 
του 2011 και αποσκοπεί στη μερική υποκατά-
σταση,  σε θερμικό ισοδύναμο, των κυριότε-
ρων συμβατικών στερεών καυσίμων.

Στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
επετεύχθησαν το 2010 ισχυρές αποδόσεις. 
Οι πρωτοβουλίες ανάπτυξης που ανέλαβε ο 
Όμιλος στην Αλβανία και στο Κόσοβο ανα-
πληρώνουν κατά πολύ τα πτωτικά επίπεδα 
ζήτησης στις παραδοσιακές του αγορές. Ο 
κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10%, ανερ-
χόμενος σε €236 εκατ., ενώ τα λειτουργικά 
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) αυξήθηκαν κατά 17%, ανερχόμενα 
σε €87 εκατ.

Η έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου 
τσιμέντου Antea στην Αλβανία και η εξαγορά 
του εργοστασίου τσιμέντου στο Κόσοβο 
έδωσαν ώθηση στην επιτευχθείσα αύξηση 
του όγκου πωλήσεων τσιμέντου.
Οι πωλήσεις στις παραδοσιακές αγορές του 
Ομίλου επηρεάστηκαν από την οικονομική 
κρίση και τα περιθώρια κέρδους υπέστησαν 
πιέσεις στις περισσότερες από αυτές.

Αλβανία, Εγκαίνια  εργοστασίου Antea
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“Έχουμε αποδείξει έως τώρα ότι 

  οι υποσχέσεις μας γίνονται 

  πράξη. Έχουμε δεσμευθεί να  
  γίνουμε υπόδειγμα βέλτιστων 

  πρακτικών στη χώρα και αυτό 

  ακριβώς θα κάνουμε.”

Ομιλία του διευθυντή του εργοστασίου Antea, 
κατά την τελετή εγκαινίων

   
 

Το εργοστάσιο της Antea, βρίσκεται στην περιοχή Boka e Kuge της Αλβανίας και αντι-
προσωπεύει επένδυση € 200 εκατ, τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Αλβανία.

Έχει παραγωγική δυναμικότητα 1,5 εκατ. τόνους τσιμέντου ετησίως και στόχο να καλύ-
ψει τις ανάγκες της ανερχόμενης αλβανικής αγοράς,  ενώ παράλληλα έχει και δυνατό-
τητα  εξαγωγών.  Στο μετοχικό κεφάλαιο μετέχουν εκτός από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ (60%) , 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Διεθνής Εταιρία 
Χρηματοδοτήσεων (IFC) της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το εργοστάσιο είναι από τα μεγαλύτερα του κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η 
τεχνολογία που εφαρμόζει είναι μία από τις πιο σύγχρονες και ευαίσθητες ως προς τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελώντας πρότυπο σε διεθνές επίπεδο.

Πέρα  από την παραγωγή τσιμέντου υψηλής ποιότητας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, 
ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης για την υγιεινή και 
ασφάλεια στην εργασία, απαιτεί υπεύθυνη λειτουργία από τους προμηθευτές και εφαρ-
μόζει συστήματα διαχείρισης της Κοινωνικής Ευθύνης (SA8000) και προστασίας του 
περιβάλλοντος (ISO 14001).

ασφάλεια στην εργασία, απαιτεί υπεύθυνη λειτουργία από τους προμηθευτές και εφαρ-
μόζει συστήματα διαχείρισης της Κοινωνικής Ευθύνης (SA8000) και προστασίας του 
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KΟΣΟΒΟ
Τον Δεκέμβριο του 2010, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ 
ανακοίνωσε την υπογραφή οριστικής συμ-
φωνίας με την Αρχή Ιδιωτικοποιήσεων του 
Κοσόβου για την αγορά του εργοστασίου 
τσιμέντου Sharr, μέσω της θυγατρικής του 
Ομίλου Sharr Beteiligungs GmbH. Το εκτιμώ-
μενο δυναμικό παραγωγής του εργοστασίου 
ανέρχεται σε 600.000 τόνους τσιμέντου 
ετησίως.

Η εν λόγω εξαγορά στο Κόσοβο συμπληρώ-
νει και επεκτείνει το περιφερειακό πλέγμα 
επιχειρηματικών λειτουργιών του Ομίλου 
ΤΙΤΑΝ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη προς 
επίρρωση του κυρίαρχου στόχου, που είναι η 
ανάπτυξή του ως ενός  πολυ-περιφερειακού 
παραγωγού δομικών υλικών.

ΣΕΡΒΙΑ
Η σερβική οικονομία παρουσίασε το 2010 τις 
πρώτες θετικές ενδείξεις ανάκαμψης, ωστό-
σο, ο υψηλός πληθωρισμός και η σχεδόν 
κατά 10% υποτίμηση του τοπικού νομίσμα-
τος, εξακολουθούν να πυροδοτούν αβεβαιό-
τητες ως προς τις προοπτικές συγκροτημένης 
οικονομικής ανάπτυξης. Σε πολιτικό επίπεδο 
και μετά από την αίτηση ένταξης της Σερβίας 
στην Ε.Ε. το 2009, τα περισσότερα από τα 
μέτρα που ελήφθησαν στόχευαν στην πλή-
ρωση των κριτηρίων ένταξης το 2011.
Το 2010, η κατασκευαστική δραστηριότητα 
στη Σερβία ακολούθησε την αρνητική τάση  
του 2009, αν και σε βραδύτερους ρυθμούς. Η 
ετήσια μείωση της κατανάλωσης τσιμέντου 
εκτιμάται σε περίπου 10%. Παρόμοιες τάσεις 
κυριάρχησαν και στη γειτονική αγορά του 
Μαυροβουνίου, όπου αυξήθηκαν οι όγκοι 
των εξαγωγικών πωλήσεων από το εργοστά-
σιο TITAN Cementrarnica Kosjeric.
Συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Στα σημα-
ντικότερα έργα περιλαμβάνονται επαρκείς 
αποθηκευτικοί χώροι για τις πρώτες ύλες του 
εργοστασίου και εγκατάσταση βιολογικού 
καθαρισμού των λυμάτων.
Επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή του σε 
θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το 
εργοστάσιο απέκτησε πιστοποίηση κατά ISO 
14001 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και 
κατά ISO 18001 για την Υγιεινή και Ασφάλεια 
στην εργασία.
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Αποτελέσματα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

> Νοτιοανατολική Ευρώπη

ΑΛΒΑΝΙΑ
Το 2010, η αλβανική οικονομία αναπτύχθηκε 
3,5%, ωστόσο η κατασκευαστική δραστηρι-
ότητα υποχώρησε έναντι του 2009. Η τοπική 
ζήτηση τσιμέντου παρουσίασε πτώση, 
κυρίως λόγω των μειωμένων δημοσίων 
δαπανών σε έργα υποδομών. Οι προσπά-
θειες της κυβέρνησης να μειώσει το κρατικό 
έλλειμμα, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση 
των εμβασμάτων, οδήγησαν σε μείωση της 
κατασκευαστικής δραστηριότητας. 

Στις αρχές του 2010 ξεκίνησε η λειτουργία 
του - εντός προγραμματισμού και προϋπολο-
γισμού - νέου εργοστασίου τσιμέντου Antea, 
στην περιοχή Boka e Kuge κοντά στα Τίρανα, 
δυναμικότητας 1,5 εκατομμυρίων τόνων. Από 
τον Απρίλιο του 2010 και εντεύθεν, οι πωλή-
σεις γίνονται μέσω του εργοστασίου αυτού. 

Η εκκίνηση και η λειτουργία του εργοστασίου 
ήταν εξαιρετικά ομαλές και το έτος έκλεισε 
με υψηλό δείκτη εκμετάλλευσης του παρα-
γωγικού του δυναμικού. Παρά τη μειωμένη 
εγχώρια κατανάλωση και τους μεγάλους 
όγκους εισαγωγών τσιμέντου στη χώρα, ο 
Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατόρθωσε να διατηρήσει τους 
όγκους πωλήσεων, χάρις στη θετική εικόνα 
των πελατών για το εργοστάσιο και την ποιό-
τητα του προϊόντος.

Πέραν αυτών, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατάφερε να 
εξάγει σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής σε 
μεσογειακές αγορές, καθιστώντας τη χώρα, 
για πρώτη φορά, εξαγωγέα τσιμέντου.
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ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

   
 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  2010 ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΕΠ (πραγματική ετήσια μεταβολή) 5,1% 7%
Πληθυσμός (εκατ.) 84,6 77,8
Παραγωγή Τσιμέντου (εκατ. τόνοι) 48,3 62,7
Κατανάλωση Τσιμέντου (εκατ. τόνοι) 49,5 47,5

Πηγή: Τοπικές αρχές, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκτιμήσεις Εταιρίας

Η Ανατολική Μεσόγειος απoτέλεσε το 2010 
την ταχύτερα αναπτυσσόμενη και πλέον κερ-
δοφόρο περιοχή για τον Όμιλο. Η ανοδική 
πορεία διατηρήθηκε χάρις στην αυξανόμενη 
ζήτηση στην Αίγυπτο, σε συνδυασμό με 
το βελτιωμένο παραγωγικό δυναμικό του 
Ομίλου και την ανάκαμψη της τουρκικής 
οικονομίας. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 
κατά 31%, ανερχόμενος σε €360 εκατ. ενώ 
τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 34%, 
ανερχόμενα σε €138 εκατ.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει εδραιώσει τη θέση του 
στην Αίγυπτο ως παραγωγός τσιμέντου, με 
ετήσια παραγωγή κατά τι υψηλότερη των 
5 εκατ. τόνων. Διαθέτει δύο εργοστάσια 
τσιμέντου κοντά στις κύριες περιοχές κατα-
νάλωσης στις περιφέρειες του Καΐρου και της 
Αλεξάνδρειας. 
Το 2010, ο κατασκευαστικός τομέας στην Αί-
γυπτο διατήρησε την ανοδική του πορεία και 
η εγχώρια κατανάλωση τσιμέντου ανήλθε σε 
49,5 εκατ. τόνους. Παρά την διεύρυνση του 
παραγωγικού δυναμικού του κλάδου κατά τη 
διάρκεια του έτους, η προσφορά τσιμέντου 
στην αγορά παρέμεινε ανεπαρκής, ωθώντας 
τα ποσοστά λειτουργίας των εργοστασίων σε 
πολύ υψηλά επίπεδα.
Το 2010 ήταν το πρώτο πλήρες έτος λει-
τουργίας των δύο γραμμών παραγωγής στο 
Beni Suef, μετά από την προσθήκη στο τέλος 
του 2009, της δεύτερης γραμμής παραγω-
γής τσιμέντου, με δυναμικότητα σχεδόν 1,5 
εκατ. τόνων ετησίως. Χάρη στις ενισχυμένες 
δυνατότητές του, ο Όμιλος μπόρεσε να 
ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση, καθώς 
επίσης και να επεκτείνει την παρουσία του 
στην αγορά. 
Τα ευνοϊκά στοιχεία της αγοράς, σε συνδυ-
ασμό με την κουλτούρα συγκράτησης του 
κόστους και τη δέσμευσή του Ομίλου υπέρ 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οδήγη-
σαν τις αποδόσεις σε πρωτόγνωρα επίπεδα, 
ανταμείβοντας τους μετόχους για τη μακρά 
περίοδο εκτεταμένων επενδύσεων και ενερ-
γού παρουσίας στην Αίγυπτο.
Το Φεβρουάριο του 2010, λειτούργησε η 
πρώτη μονάδα ετοίμου σκυροδέματος στο 
Borg El-Arab (στην Αλεξάνδρεια), και η επιτυ-
χής λειτουργία της είχε ήδη μια περιορισμέ-
νη, αλλά θετική συνεισφορά στην κερδοφο-
ρία των δραστηριοτήτων στη χώρα.
Το Νοέμβριο του 2010, ο Όμιλος ανακοίνωσε 
την ολοκλήρωση της επένδυσης κεφαλαί-
ων ύψους €80 εκατ. από την International 
Finance Corporation (IFC) (τη Διεθνή Εταιρία 
Χρηματοδοτήσεων της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας), στην Alexandria Portland Cement 
Company S.A. μέσω της αγοράς μεριδίου της 
εταιρίας χαρτοφυλακίου του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, 
Alexandria Development Limited (ADL). Η 
συναλλαγή οδήγησε στην απόκτηση από 
την IFC, μέσω της ADL, ενός μειοψηφικού 
πακέτου (15,2%) στις επιχειρήσεις του Ομίλου 
ΤΙΤΑΝ στην Αίγυπτο.
Η ασφάλεια, κορυφαία προτεραιότητα στις 
επιχειρηματικές λειτουργίες του Ομίλου 
ΤΙΤΑΝ, εξακολούθησε να βελτιώνεται. Σε 
αναγνώριση των προσπαθειών αυτών, το 
εργοστάσιο του Beni Suef έλαβε το υψηλού 
κύρους βραβείο DuPontTM Safety Award για 
την επιτυχή ανάπτυξη κουλτούρας ασφαλεί-
ας το 2009 και χαρακτηρίστηκε ως ένας εκ 
των ασφαλέστερων εργασιακών χώρων στην 
Αίγυπτο. Αίγυπτος, Ημέρα Επικοινωνίας Εργαζομένων στη Βιβλιοθήκη της  Αλεξάνδρειας
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TΟΥΡΚΙΑ
Το 2010, η Τουρκία πέτυχε ισχυρή και ταχεία 
ανάκαμψη από την κρίση που έπληξε τη 
χώρα το 2008 και την επηρέασε άμεσα και 
το 2009. Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας 
πιστωτικής κρίσης ξεπεράστηκαν χάρη στην 
αποδεδειγμένη ισχύ του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, το ισχυρό μακροοικονομικό 
πλαίσιο, όπως επίσης και στη συνεισφορά 
των ιδιωτικών επενδύσεων. Ο κλάδος τσιμέ-
ντου στην Τουρκία αύξησε τόσο την παραγω-
γή τσιμέντου, όσο και τις εγχώριες πωλήσεις 
και τις εξαγωγές.
Κατά τη διάρκεια του 2010 η Adocim 
Cimento, όπου συμμετέχει κατά 50% ο 
Όμιλος ΤΙΤΑΝ, ωφελήθηκε από την ισχυρή 
άνοδο της εγχώριας ζήτησης τσιμέντου. 
Το 2010 αποτέλεσε έτος - σταθμό για την 
εταιρία, τόσο σε όρους παραγωγής κλίνκερ 
και τσιμέντου, όσο επίσης και σε όρους εγ-
χώριων πωλήσεων. Επιπλέον, η κοινοπραξία 
αντιστάθμισε την επιβράδυνση των εξαγω-
γών στον Εύξεινο Πόντο με την εστίαση στην 
αναπτυσσόμενη αγορά τσιμέντου στο Ιράκ. 
Εκ παραλλήλου, ξεκίνησε την καθετοποίηση 
των δραστηριοτήτων της στον κλάδο του 
ετοίμου σκυροδέματος με δύο νέα εργοτά-
ξια.
Το 2011 αναμένεται να είναι μια ακόμα 
καλύτερη χρονιά, λόγω του δυναμισμού της 
τουρκικής αγοράς και των επενδύσεων σε 
υποδομές που έχουν ανακοινωθεί, τόσο από 
την κυβέρνηση, όσο και από τις ιδιωτικές επι-
χειρήσεις. Παρά το υψηλό ποσοστό ανεργίας, 
ο νέος και δυναμικά αναπτυσσόμενος πλη-
θυσμός της χώρας διασφαλίζει, δοθείσης της 
σημερινής σχετικά χαμηλής κατά κεφαλήν 
κατανάλωσης τσιμέντου, μακροπρόθεσμες 
προοπτικές ανάπτυξης. Πέραν αυτών, η διοί-
κηση της εταιρίας θα εξακολουθήσει να λαμ-
βάνει μέτρα για τον περιορισμό του κόστους, 
την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαί-
ου κίνησης και τη βελτίωση της απόδοσης σε 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία 
και προστασίας του περιβάλλοντος.

Τουρκία, Εργοστάσιο τσιμέντου Adocim
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Διάκριση για την ασφάλεια
από τον Όμιλο DuPontTM

Κάθε χρόνο, ο Όμιλος DuPontTM ανταμείβει 
εξέχουσες πρωτοβουλίες που άπτονται της 
βελτίωσης χώρων εργασίας και της πρόληψης 
ατυχημάτων στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή 
και την Αφρική.
Το 2010, απενεμήθη στον  Όμιλο ΤΙΤΑΝ το υψη-
λού κύρους βραβείο DuPontTM Safety Award 
στην κατηγορία Πολιτιστική Εξέλιξη, για το 
πρόγραμμα που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής της δεύτερης γραμμής πα-
ραγωγής στο εργοστάσιο τσιμέντου στο Beni 
Suef, στην Αίγυπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε 
χωρίς ατυχήματα που να έχουν ως συνέπεια 
απώλεια χρόνου εργασίας.
Το 2010 οι επιδόσεις του Ομίλου στον τομέα 
Υγιεινής και Ασφάλειας, βελτιώθηκαν περαι-
τέρω. Ο Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων που 
οδηγούν σε Απώλεια Χρόνου Εργασίας (LTIFR) 
για το άμεσα απασχολούμενο προσωπικό μει-
ώθηκε κατά 12%, από 2,64% το 2009 σε 2,33% 
το 2010.
Στην Αίγυπτο, συνεχίστηκε η εξαιρετική πορεία 
στον τομέα της ασφάλειας, χωρίς κανένα 
ατύχημα που να συνεπάγεται απώλεια χρόνου 
εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υγιεινή και 

Ασφάλεια παρέχονται στη σελίδα 24 του Απολογισμού ΕΚΕ.

Αποτελέσματα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

> Ανατολική Μεσόγειος




