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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έρευνα ΣΕΒ – ICAP για την Ελληνική Βιοµηχανία, 14/5/2007
Σε κρίσιµη καµπή η πορεία της ελληνικής µεταποίησης το 2006.
Ελπίδες από την ανάκαµψη των πωλήσεων
Ανησυχία από την µείωση της κερδοφορίας.
Σε κρίσιµη καµπή βρίσκεται η ελληνική µεταποίηση, µε βάση την
ανάλυση των αποτελεσµάτων για τον κλάδο το 2006, όπως αυτή
καταγράφεται στην κοινή έρευνα ΣΕΒ - ΙCAP, που πραγµατοποιήθηκε
και φέτος, λίγο πριν δηµοσιευθεί το σύνολο των ισολογισµών των
ελληνικών εταιρειών. Ειδικότερα, η ελληνική βιοµηχανία αν και
επιτυγχάνει αύξηση των πωλήσεων, η οποία µάλιστα συνοδεύεται από
αύξηση του όγκου παραγωγής και του βαθµού χρησιµοποίησης του
παραγωγικού δυναµικού, εντούτοις εµφανίζει µείωση της κερδοφορίας
της. Όπως σηµειώνουν οι συντάκτες της έρευνας, η βιοµηχανία ως
πλέον εκτεθειµένος στο διεθνή ανταγωνισµό κλάδος της ελληνικής
οικονοµίας, δοκιµάζεται έντονα από τα ισχυρά ρεύµατα της οικονοµικής
διεθνοποίησης. Το γεγονός όµως, ότι οι αντοχές που επιδεικνύει η
µεταποίηση, αντανακλούν αρνητικά στο επίπεδο της κερδοφορίας,
αποτελεί στοιχείο προβληµατισµού για τους άλλους κλάδους, καθώς και
για το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας.
Ο ΣΕΒ και η ICAP επί σειρά ετών εκδίδουν κοινή έρευνα που εκτιµά µε
επιτυχία και πολύ νωρίς τη συνολική εικόνα των οικονοµικών αποτελεσµάτων
των τριών τοµέων της βιοµηχανίας (µεταποίηση, ενέργεια-νερό και
κατασκευές). Η έρευνα βασίζεται στην ανάλυση των οικονοµικών
καταστάσεων κάθε έτους στις αρχές του εποµένου, πολύ πριν δηµοσιευθεί το
σύνολο των ισολογισµών των ελληνικών εταιρειών. Ειδικότερα:
Μεταποίηση:
Κατά το 2006, από τα ήδη διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία, προκύπτει ότι η
πορεία της ελληνικής µεταποίησης συνέχισε να αντιµετωπίζει δυσκολίες.
Παρά την µικρή ανάκαµψη του όγκου παραγωγής, κατά 0,8%, και την άνοδο
του βαθµού χρησιµοποίησης του παραγωγικού δυναµικού, η απασχόληση
παρέµεινε στάσιµη και η εισαγωγική διείσδυση επεκτάθηκε. Οι τιµές των
εγχώριων προϊόντων αυξήθηκαν ταχύτερα από αυτές του ανταγωνισµού
συντελώντας έτσι σε απώλεια ανταγωνιστικότητας. Υπήρξε ανάκαµψη των
πωλήσεων στη µεταποίηση, όµως η ταχύτερη αύξηση του κόστους
πωληθέντων, αλλά και διάφοροι εξωγενείς παράγοντες όπως η άνοδος των

1

επιτοκίων και των διεθνών τιµών του πετρελαίου, οδήγησαν σε µείωση των
καθαρών κερδών καθώς και των περιθωρίων µεικτού και καθαρού κέρδους. Η
διαφαινόµενη επιδείνωση της κερδοφορίας για δεύτερο συνεχές έτος, εάν
τελικά επιβεβαιωθεί µε την ολοκλήρωση της δηµοσίευσης όλων των
λογιστικών καταστάσεων, αποτελεί ανησυχητικό µήνυµα που εκπέµπει η
ελληνική µεταποίηση.
Πίνακας 1: Σύνολο Μεταποίησης - Ισολογισµοί και Αποτελέσµατα Χρήσης: 2005-2006
(σταθµισµένες εκτιµήσεις, µεγέθη ανά επιχείρηση)
(€ ΄000)
Μέγεθος
2005
2006
Ενεργητικό
14.311
14.797
Ίδια κεφάλαια
7.064
7.308
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μεικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%)
Περιθώριο µεικτού κέρδους (%)
Περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων (%)
Επιχειρήσεις

%∆
3,40
3,45

12.710
10.014
2.696
817

14.036
11.403
2.633
707

10,44
13,87
-2,32
-13,47

11,57
21,21
6,43

9,67
18,76
5,04

-

546

Πηγή: ΣΕΒ – ICAP, «Η Ελληνική Βιοµηχανία – Εκτιµήσεις των βασικών οικονοµικών µεγεθών για το
2006», Μάιος 2007

Ενέργεια – Κατασκευές:
Σχετικά µε τους άλλους τοµείς της βιοµηχανίας, από την ανάλυση των µέχρι
τώρα δηµοσιευµένων ισολογισµών χρήσης 2006, προκύπτει ότι στην
ενέργεια-ύδρευση, υπήρξε, λόγω των οικονοµικών αποτελεσµάτων της ∆ΕΗ,
νέα σηµαντική επιδείνωση της κερδοφορίας ενώ στον κατασκευαστικό τοµέα
καταγράφεται ανάκαµψη του κύκλου εργασιών µετά την σηµαντική µείωση
που είχε σηµειωθεί το 2005.
∆ιαπιστώσεις:
Η επιδείνωση των επιδόσεων της βιοµηχανίας κατά το 2006 θα πρέπει να
τύχει ιδιαίτερης προσοχής αν ληφθούν υπόψη δύο επιπλέον επισηµάνσεις.
Πρώτον, η
µεταποίηση είναι ο τοµέας της οικονοµίας που είναι ο
περισσότερο ανοιχτός στα ρεύµατα του διεθνούς ανταγωνισµού. Συνεπώς, η
επιδείνωση της πορείας του αποτελεί γενικότερη ανησυχητική ένδειξη για την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. ∆εύτερον, η πορεία άλλων
κλάδων της οικονοµίας όπως των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, του
εµπορίου και των λοιπών υπηρεσιών φαίνεται ότι ακολουθεί αντίθετη
κατεύθυνση που χαρακτηρίζεται από βελτίωση της κερδοφορίας. Ο βαθµός
έκθεσης των κλάδων αυτών στον διεθνή ανταγωνισµό, παρότι αυξάνεται
διαχρονικά, είναι σαφώς µικρότερος. Προκαλεί συνεπώς κάποιον
προβληµατισµό το γεγονός ότι σε µια εποχή διευρυνόµενης οικονοµικής
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διεθνοποίησης, οι τοµείς που εµφανίζουν την µεγαλύτερη ανθεκτικότητα είναι
εκείνοι που είναι λιγότερο εκτεθειµένοι στον διεθνή ανταγωνισµό.

3

