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ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ (Μάιος 2007)
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών, εν όψει της Ετήσιας Συνέλευσής του
της 24ης Μαΐου 2007, κυκλοφόρησε τις παρακάτω εκδόσεις:
α)

«ΣΕΒ: ∆ΡΑΣΕΙΣ 2006 – 2007».

β)

«Η Ελληνική Βιοµηχανία το 2006» (Αθήνα 2007).

γ)

«Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών 1907-2007: Ένας αιώνας στην
υπηρεσία της επιχειρηµατικής ιδέας».

Αναλυτικότερα:
α)

β)

«∆ΡΑΣΕΙΣ 2006 –2007»

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται στην Ετήσια Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2007 και
παρουσιάζει συνοπτικά τα πεπραγµένα και τις θέσεις του ΣΕΒ κατά το διάστηµα από
τον Μάιο του 2006 έως και τον Απρίλιο του 2007.

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006» (Αθήνα 2007)
Η έκθεση αυτή αποτελεί συνέχεια των ετήσιων αναλύσεων της ελληνικής βιοµηχανίας
που δηµοσιεύει ο ΣΕΒ από το 1947. Οι εκθέσεις αυτές συνοψίζουν τις πρόσφατες
εξελίξεις στους παράγοντες που επηρεάζουν την ελληνική βιοµηχανία και
προσφέρουν συστηµατική πληροφόρηση για τα βασικά χαρακτηριστικά της.
Η έκθεση αποτελείται από έξι κεφάλαια και χωρίζεται σε δύο µέρη: στο πρώτο µέρος
(Κεφάλαια 1-3) αναλύονται οι γενικότερες διεθνείς και εγχώριες συνθήκες που
διαµόρφωσαν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιήθηκε η ελληνική βιοµηχανία
το 2006. Στο δεύτερο µέρος (Κεφάλαια 4-6) παρουσιάζονται τα βασικά µεγέθη, οι
εξελίξεις και οι προοπτικές της ελληνικής βιοµηχανίας, τόσο σε συνολικό επίπεδο,
όσο και σε επίπεδο επιµέρους κλάδων. Αναλυτικότερα:
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι οικονοµικές εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον
και δίδεται η εικόνα των βασικών µεγεθών της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας τα τελευταία
χρόνια. Παρουσιάζονται οι εξελίξεις τόσο στην παγκόσµια οικονοµία, όσο και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, ενώ η ανάλυση διεισδύει και σε επιµέρους κλαδικά
χαρακτηριστικά µε την παρουσίαση των επιδόσεων των βασικών ευρωπαϊκών
βιοµηχανικών κλάδων τα τελευταία χρόνια.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Γίνεται
µια κριτική παρουσίαση της οικονοµικής πολιτικής που ακολουθήθηκε στη διάρκεια
του προηγούµενου έτους και αναφέρονται οι βασικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει
σήµερα.

1

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιδόσεις και οι προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας στο σύνολό της, καθώς και στους επιµέρους τοµείς της. Στο ίδιο
κεφάλαιο, εξετάζονται κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν την εξέλιξη της
παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και της
εκδήλωσης νέας επιχειρηµατικότητας, ενώ για πρώτη χρονιά αναλύονται τα
αποτελέσµατα της ετήσιας έρευνας της Παγκόσµιας Τράπεζας για τις δυσκολίες του
επιχειρείν στην Ελλάδα.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αποδίδονται αναλυτικά οι εξελίξεις και οι προοπτικές στο
σύνολο της ελληνικής βιοµηχανίας και τις επιµέρους κατηγορίες παραγόµενων
αγαθών, ενώ σχολιάζονται για πρώτη χρονιά σε ειδική υποενότητα οι εξαγωγικές
επιδόσεις της.
Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται κλαδική ανάλυση σε επιλεγµένους κλάδους της
βιοµηχανίας. Παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία των εννέα µεγαλύτερων κλάδων της
µεταποίησης, οι προοπτικές τους, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά τους και η εξέλιξη
των χρηµατοοικονοµικών τους µεγεθών κατά την τελευταία τριετία.
Το έκτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στην κεφαλαιουχική και χρηµατοδοτική
διάρθρωση της ελληνικής βιοµηχανίας. Αναλύονται τα στοιχεία των ισολογισµών της
χρήσης του 2005, για το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στη βάση
δεδοµένων του ΣΕΒ. Η ανάλυση περιλαµβάνει εκτός της µεταποίησης και τους
υπόλοιπους τοµείς της βιοµηχανίας, ορυχεία–λατοµεία, ηλεκτρισµός – φυσικό αέριο
και κατασκευές και αποδίδει την εξέλιξη βασικών χρηµατοοικονοµικών µεγεθών και
επιλεγµένων αριθµοδεικτών επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ στην πιο πρόσφατη τριετία.
Επιπροσθέτως, σε µια προσπάθεια να ανιχνευτούν οι τάσεις που φαίνεται να
διαµορφώνονται για τη βιοµηχανία το 2006, αναλύονται στοιχεία από τους ήδη
δηµοσιευµένους ισολογισµούς του 2006, για ένα δείγµα περίπου 679 επιχειρήσεων.
Η έκθεση συνοδεύεται από Παράρτηµα µε συνοπτικά και διαχρονικά στοιχεία για την
εξέλιξη των παραπάνω χρηµατοοικονοµικών µεγεθών και σε κλαδικό επίπεδο και
ειδικούς αναλυτικούς πίνακες για τις κερδοφόρες και ζηµιογόνες επιχειρήσεις.
Η έκδοση αυτή πραγµατοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, µε την αρωγή και στενή
συνεργασία του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

γ)

«Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών 1907 - 2007: Ένας αιώνας στην
υπηρεσία της επιχειρηµατικής ιδέας».
Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης των 100 χρόνων ίδρυσης του Συνδέσµου
Ελληνικών Βιοµηχανιών, η Economia Publishing – Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ,
ανέλαβε για λογαριασµό του ΣΕΒ την επιµέλεια - παραγωγή επετειακής έκδοσης.
Η έκδοση είναι 576 σελίδων, αποτελείται από 8 διαφορετικά κεφάλαια και καταγράφει
τις σηµαντικότερες στιγµές της ιστορικής δράσης και πορείας εξέλιξης του
Συνδέσµου, από την ηµεροµηνία γέννησής του, 29 Ιανουαρίου 1907 µέχρι σήµερα.
Για τη συγγραφή του λευκώµατος αξιοποιήθηκαν πρωτότυπα και άγνωστα αρχειακά
τεκµήρια από το Αρχείο του ΣΕΒ, καθώς και από το Αρχείο Βοβολίνη, ενώ για τη
συγγραφή του συνεργάστηκαν η κ. Γεωργία Μ. Πανσεληνά, ιστορικός-διευθύντρια
του
Αρχείου Βοβολίνη και η κ. Μαρία Μαυροειδή, ιστορικός-βιοµηχανική
αρχαιολόγος.
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Επισυνάπτονται τα Περιεχόµενα της Έκδοσης:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Από τους συλλόγους στον Σύνδεσµο: Το πλαίσιο, οι σκέψεις, οι
προσδοκίες, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 1907 – 1922: Από την εθνική πραγµάτωση στην
Καταστροφή. Τα µεγάλα οράµατα…, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 1923 – 1940: Ανάµεσα σε δύο
πολέµους. Οι δρόµοι της εκβιοµηχάνισης, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 1940 – 1949: Στη δίνη της
Κατοχής και του Εµφυλίου. Κλυδωνισµοί και αναταράξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 1950 –
1966: Στην τροχιά της ανασυγκρότησης. Καινοτόµες πρωτοβουλίες, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:
1967 – 1981: Από το πραξικόπηµα στη Μεταπολίτευση. Η αµφίρροπη διαδροµή,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: 1982 – 2000: Με τον αέρα της «Αλλαγής»…Ευρωπαϊκοί
προσανατολισµοί, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Νέα χιλιετία. Η υπόσχεση…

Αναζητήστε σε ηλεκτρονική µορφή τις εκδόσεις στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ:
www.fgi.org.gr
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