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Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης “VRS” δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευµένων 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που 

δραστηριοποιούνται σήµερα στην εγχώρια και τη διεθνή κεφαλαιαγορά. 

 

Κύρια αποστολή του είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και 

αποτίµησης εταιριών, µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης και µελέτης όλων των 

χρηµατοοικονοµικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Οι 

συντελεστές του οίκου “VRS” διαθέτουν πολυετή εµπειρία στο χώρο της εγχώριας και 

διεθνούς οικονοµίας καθώς και σε πεδία έρευνας και ανάλυσης των κεφαλαιαγορών, µε 

παράλληλη εξειδίκευση στους τοµείς της ανάλυσης και αποτίµησης εισηγµένων και µη 

εταιριών. 
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SHELL 
 

To Παλαιοπωλείο µε τα κοχύλια 
 

που µετατράπηκε σε δυναστεία πετρελαίου! 
 

 

 

 

 

 
             Ελπίδα Μηναδάκη    (*) 

 

 

 

Πάνω από 100 χρόνια το έµβληµα της Shell µε το κοχύλι αποτελεί ένα από τα 

πλέον αναγνωρίσιµα σήµατα στον κόσµο. Σύµφωνα µε έρευνες µάλιστα, µόνο ο 

Άγιος Βασίλης έχει καταφέρει να ξεπεράσει σε αναγνωρισιµότητα το έµβληµα της 

Αγγλο-Ολλανδικής επιχείρησης πετρελαίου και χηµικών. Η επιλογή του κοχυλιού 

ως λογότυπο και σήµα κατατεθέν της µεγαλύτερης πολυεθνικής εταιρίας 

πετρελαίου στον κόσµο έχει διατηρηθεί ως φόρος τιµής για τους ιδρυτές της 

εταιρίας που έµελλε να µετεξελιχθεί σε κολοσσό. 

 

 

 

Το παλαιοπωλείο µε τα κοχύλια 
 

Η ιστορία της Shell ξεκινάει το 1833. Ο Μάρκους Σάµιουελ ανοίγει ένα µικρό 

παλαιοπωλείο στο Λονδίνο. Μετά από κάποια οικογενειακή εκδροµή στην 

παραλία, τα παιδιά του Σάµιουελ εντυπωσιάζονται από τα θαλάσσια όστρακα και 

µαζεύουν µερικά για το σπίτι. Ο πατέρας τους παρατηρώντας τα κοχύλια, 

αποφασίζει να τα καθαρίσει και να τα πουλήσει στις πολυσύχναστες παραλίες της 

Αγγλίας. 
 

Αυτή ήταν η αφορµή για να ξεκινήσει την εισαγωγή εξωτικών κοχυλιών από την 

Ανατολή, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε στο µαγαζί του. Το κατάστηµα 

ονοµάζεται «The Shell Shop». Οι δουλειές πηγαίνουν καλά και η µικρή 

επιχείρηση αρχίζει να αποκτάει «άκρες» σε όλη σχεδόν την Ασία, κάτι το οποίο 

εκµεταλλεύονται στη συνέχεια οι δύο γιοι του Σάµιουελ που αναλαµβάνουν την 

εταιρία το 1870 µετά το θάνατό του. 
 

Το 1878 ο Μάρκους Σάµιουελ ο νεότερος, διαβλέπει µια µεγάλη εµπορική 

ευκαιρία στον τοµέα πώλησης παραφίνης που την εποχή εκείνη έχει µεγάλη 

ζήτηση. ∆ώδεκα χρόνια µετά, σ’ ένα επαγγελµατικό ταξίδι στην 

Κωνσταντινούπολη παρατηρεί τα τάνκερ που περιµένουν να γεµίσουν µε ρωσικό 
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πετρέλαιο µε προορισµό την Ανατολή, όπου θα χρησιµοποιούνταν σε λάµπες και 

φούρνους. Ο Σάµιουελ τζούνιορ προβλέπει ότι η πώληση πετρελαιοειδών έχει 

µεγάλες προοπτικές στην περιοχή της Ανατολής. 
 

Όµως το µεγαλύτερο εµπόδιο ονοµαζόταν Standard Oil Co., µια πανίσχυρη 

αµερικάνικη επιχείρηση που ανήκε στον Ροκφέλερ και έλεγχε τα αποθέµατα 

πετρελαίου σε ολόκληρο τον κόσµο. 

 

Mια νέα δυναστεία γεννιέται! 
 

Τα δύο αδέλφια αποφασίζουν να κινηθούν µε απόλυτη µυστικότητα και να 

αναζητήσουν µια ασφαλή πηγή, µακριά από την Standard Oil, η οποία θα τους 

κατατρόπωνε αν αντιλαµβανόταν κάτι ύποπτο, ρίχνοντας τις τιµές. Τα αδέλφια 

χρησιµοποιούν τις διασυνδέσεις τους και συµφωνούν να αγοράσουν πετρέλαιο 

από την Κασπία και να το µεταφέρουν στην Ανατολή. Για να επιτύχουν 

χαµηλότερο µεταφορικό κόστος, µεταφέρουν το πετρέλαιο χύµα µέσα σε τάνκερ, 

αντί για βαρέλια που θα µεταφέρονταν µε τα παραδοσιακά µεταφορικά πλοία. 
 

Το εγχείρηµα πετυχαίνει αλλά τα προβλήµατα δεν σταµατάνε εκεί. Την εποχή 

εκείνη η µόνη οικονοµική διαδροµή είναι µέσω της διώρυγας του Σουέζ (σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα πλοία θα έπρεπε να κάνουν το γύρο της 

Αφρικής). Οι Αρχές όµως είχαν απαγορεύσει κατά το παρελθόν, τη διέλευση 

πλοίων που µετέφεραν πετρέλαιο για λόγους ασφαλείας. Ο Μάρκους Σάµιουελ ο 

νεότερος δεν το βάζει κάτω. Σχεδιάζει µε την βοήθεια ενός µηχανικού, ένα τάνκερ 

το οποίο τηρούσε όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που απαιτούνταν από τις 

Αρχές του Σουέζ και η επιχείρηση… παίρνει το δρόµο της! 

 

Το κοχύλι γίνεται παγκόσµιο σύµβολο! 
 

Το 1892, το πρώτο τάνκερ της εταιρίας µε την ονοµασία Murex είναι γεγονός! 

Ενώ σύντοµα κατασκευάζονται άλλα 14. To Murex παίρνει το όνοµά του από ένα 

κοχύλι που είχε στη συλλογή του ο Σάµιουελ και το οποίο το είχε δώσει στον 

καπετάνιο για να διακοσµήσει το κατάστρωµα. Την ίδια χρονιά το Murex 

αποτελεί το πρώτο τάνκερ που περνάει το Σουέζ φορτωµένο µε 4.000 τόνους 

ρωσικής κηροζίνης, σπάζοντας οριστικά το µονοπώλιο της Standard Oil. 
 

Το 1897 ο Σάµιουελ, θέλοντας να τιµήσει τον πατέρα του, ονοµάζει την εταιρία 

«Shell Transport and Trading Co.» και καθιερώνει ως σήµα το κοχύλι. Την ίδια 

εποχή ανακαλύπτεται πετρέλαιο στις Ανατολικές Ινδίες, όπου η Shell έρχεται 

αντιµέτωπη µε τη Royal Dutch Co., µια ολλανδική επιχείρηση που είχε 

δηµιουργήσει το δικό της στόλο µε τάνκερ. Οι δύο εταιρίες τελικά συγχωνεύονται 

το 1907 και µετονοµάζεται Royal Dutch/Shell Group, προκειµένου να 

αντιµετωπίσουν από κοινού την επιχείρηση του Ροκφέλερ. 
 

Το 1915, η Shell επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Καλιφόρνια. Ο 

ανταγωνισµός µε άλλες εταιρίες ήταν µεγάλος. Με αυτή την αφορµή, γίνονται 

κάποιες αλλαγές στους χρωµατισµούς του λογοτύπου της  Shell έτσι ώστε να 

ξεχωρίζει καλύτερα από τις άλλες εταιρίες. Εξαιτίας των Ισπανικών  

διασυνδέσεων της Shell, επιλέχτηκε το κόκκινο και το κίτρινο χρώµα για το 
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κοχύλι, τα εθνικά χρώµατα της Ισπανίας δηλαδή, τα οποία διατηρούνται ως 

σήµερα. 
 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η µαζική παραγωγή αυτοκινήτων ανοίγει µια τεράστια 

αγορά, την οποία η επιχείρηση εκµεταλλεύεται και επεκτείνεται αρχικά στη 

Ρουµανία και στη συνέχεια, σε Ρωσία, Αίγυπτο, Βενεζουέλα, Τρινιτάντ και 

Αµερική. Παρά τις απώλειες κατά τους δύο Παγκόσµιους Πολέµους, η Royal 

Dutch/Shell επιβιώνει και συνεχίζει σταθερά την ανοδική της πορεία. Το 1919, το 

πρώτο αεροπλάνο που διασχίζει τον Ατλαντικό έχει καύσιµα της Shell, 

καθιερώνοντάς την και στο χώρο της αεροπορίας. Ο Μάρκους Σάµιουελ πεθαίνει 

το 1927, αφού προηγουµένως έχει χριστεί ιππότης από την βασίλισσα της Αγγλίας 

για την προσφορά του. 

 

Στα βήµατα της επιτυχίας! 
 

Σήµερα, η εταιρία Shell είναι από τις µεγαλύτερες πολυεθνικές πετρελαίου στον 

κόσµο µε παρουσία σε 5 ηπείρους και 140 χώρες, ενώ απασχολεί πάνω από 

109.000 ανθρώπους. Οι εταιρίες της Shell ειδικεύονται στο χώρο της βιοµηχανίας 

και σε τοµείς όπως εφοδιασµό καυσίµων για αυτοκίνητα, πλοία και αεροπλάνα, 

παραγωγή φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, πώληση πετρελαιοχηµικών 

προϊόντων. Παράλληλα, η Shell  συνεργάζεται στενά µε  κυβερνητικούς 

παράγοντες, αναπτύσσοντας συνεχώς νέες τεχνολογίες που συµβάλλουν στην 

εξοικονόµηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 

Η Shell εδώ και 75 χρόνια, διαθέτει το δικό της Ιστορικό Μουσείο στην περιοχή 

Ροξάνα του Ιλλινόις. Το συγκεκριµένο µουσείο δηµιουργήθηκε το 1986 από µια 

µικρή οµάδα συνταξιούχων που είχαν συλλέξει διάφορα αντικείµενα της Shell, 

καταφέρνοντας µέσα σε λίγο διάστηµα να φτιάξουν ένα µικρό γραφείο και να 

κατηγοριοποιήσουν τα συλλεκτικά αντικείµενα της εταιρίας. Με τη βοήθεια 

εθελοντών, το γραφείο µετατράπηκε σύντοµα σε µουσείο και ολοκληρώθηκε τον 

Σεπτέµβριο του 1993. 
 

Σήµερα,  περιλαµβάνει γύρω στα 1000 τεχνουργήµατα από την αρχή της 

δηµιουργίας της, όπως τις πρώτες αντλίες καυσίµων, τα πρώτα προϊόντα για τους 

κινητήρες, χάρτες πόλεων, κ.ά. ενώ διαθέτει ένα πλούσιο φωτογραφικό και 

βιντεοσκοπικό υλικό µε το πρώτο διυλιστήριο της Shell το «Wood River 

Refinery» και την εξέλιξη της εταιρίας ανά δεκαετία.  Μια συναρπαστική ιστορία 

που ξετυλίγεται στο πέρασµα των χρόνων και αναδεικνύει τα επιτεύγµατα της 

οικογένειας Σάµιουελ. 
 

Εδώ και πολλά χρόνια η Shell αποτελεί τον επίσηµο χορηγό στη Formula1 ενώ 

συνεργάζεται µε την Ferrari στην ανάπτυξη και προµήθεια καυσίµων του 

ταχύτερου αγωνιστικού αυτοκινήτου στον κόσµο! 
 

Αυτή είναι η ιστορία µιας οικογένειας που πίστεψε στο όνειρο, ανέβασε ταχύτητες 

και κατέκτησε την πρώτη θέση σε ολόκληρο τον κόσµο! 

 

(*)  Κειµενογράφος - Στέλεχος ∆ιαφηµιστικής Αγοράς 
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Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη 

 
 

 

 
Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο www.iraj.gr (Investment Research and 

Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε 

ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους 

απολογισµούς, ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες 

πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων 

του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν 

αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε 

πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / 

στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται µε απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική 

ακρίβεια των δεδοµένων και απόψεων που εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και 

οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της 

ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να 

µεταβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς καµία ειδοποίηση από µέρους του 

IRAJ προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται 

σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά 

και σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη 

αρµονία µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα / συµπεράσµατα ανάλογα 

µε τα χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές 

µετοχών, χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθµό 

µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως 

δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. Παράµετροι, όπως οι εταιρικές 

εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές ισορροπίες, οι κλιµατολογικές 

συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς 

διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθµούς αλλαγών ως προς την 

πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές 

των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε µικρές ή µεγάλες 

διακυµάνσεις των τιµών. 

 

Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr 

δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών 

εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για 

την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των 

συγγραφέων και όχι κατ’ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το 

δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε 

προβλέψεις µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους 

και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται 

εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής 

συµπεριφοράς. 

 

Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr (Investment Research and 

Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση 

αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των 

επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου www.iraj.gr δεν 

καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή 

διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα 

συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται 

ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την 

έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 

 
 

 

 

 


