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Πρωταθλήτρια στα κέρδη η µεταποίηση
ICAP: Η βιοµηχανία αύξησε τα αποτελέσµατά της 82% σε 1,63 δισ. το 2016,
εκτοξεύοντας στα 3,8 δισ. το συνολικό αποτέλεσµα των εταιρειών
Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018
Ισχυρό είναι το αποτύπωµα της ελληνικής µεταποίησης στην κερδοφορία του ελληνικού
επιχειρείν, όπως διαπιστώνεται από την ανάλυση ενός µεγάλου δείγµατος εταιρειών για το
2016 από την ICAP, µε τις ελληνικές βιοµηχανίες να αυξάνουν τα κέρδη τους κατά 82%, σε
1,63 δισ. ευρώ. Στην πολύ καλή αυτή επίδοση αποδίδεται και η εκτόξευση των συνολικών
κερδών των ελληνικών εταιρειών, που το 2016 διαµορφώθηκαν στα 3,8 δισ. ευρώ, έναντι
2,2 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν.
Ειδικότερα, η ICAP επεξεργάστηκε στοιχεία από την Databank που διατηρεί και όπου
υπάρχουν καταχωρηµένες 10.696 επιχειρήσεις (εξαιρουµένων τραπεζών-ασφαλειών) µε
διαθέσιµους δηµοσιευµένους ισολογισµούς για τη διετία 2016-2015. Οι εταιρείες αυτές
κατηγοριοποιήθηκαν σε εννέα κλάδους δραστηριότητας, από τις οποίες οι 2.143 ανήκουν στη
µεταποίηση, οι 3.216 είναι εµπορικές, οι 964 ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο, οι 718 στον
κατασκευαστικό, οι 419 στον κλάδο της ενέργειας - ύδρευσης, οι 545 στον κλάδο των
µεταφορών - επικοινωνιών και οι υπόλοιπες 2.691 σε λοιπούς κλάδους κυρίως παροχής
υπηρεσιών.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 3,2% και διαµορφώθηκε στα 117,3 δισ.
ευρώ περίπου. Αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε έξι από τους εννέα ευρύτερους κλάδους
του εταιρικού τοµέα. Την υψηλότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε ο κλάδος των
Κατασκευών (10,8%) και ακολούθησε ο κλάδος του Εµπορίου (8,2%) και των ΞενοδοχείωνΕστιατορίων (7,0%). Επίσης, χαµηλό αλλά θετικό πρόσηµο µεταβολής εµφάνισε ο κλάδος
των Μεταφορών - Επικοινωνιών (1,9%), των Λοιπών Υπηρεσιών (1,2%) και της Γεωργίας Αλιείας (1,1%). Αντίθετα, υποχώρηση έστω και οριακή εµφάνισαν οι πωλήσεις στην Ενέργεια
- Ύδρευση (-2,7%), στα Ορυχεία - Λατοµεία (-1,5%) και στη Μεταποίηση (-0,4%).
Όσον αφορά τα συνολικά µικτά κέρδη των εταιρειών, η προσπάθεια συγκράτησης του
κόστους πωλήσεων είχε θετικό αντίκτυπο και οδήγησε σε αξιόλογη βελτίωση του µικτού
αποτελέσµατος. Τα συνολικά µικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,13% και διαµορφώθηκαν σε
25,5 δισ. ευρώ. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση της κερδοφορίας, καθώς τα συνολικά καθαρά
κέρδη (προ φόρου) των 10.696 επιχειρήσεων ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ το 2016,
καταγράφοντας ποσοστιαία αύξηση 72,54% σε σχέση µε το 2015. Επίσης τα συνολικά κέρδη
EBITDA επίσης αυξήθηκαν κατά 16,2%, ανερχόµενα σε 11,9 δισ. ευρώ το 2016. Στους
επιµέρους κλάδους, οι περισσότεροι ήταν κερδοφόροι το 2016. Τη µεγαλύτερη συµµετοχή
στα κέρδη είχαν ο κλάδος της Μεταποίησης, του Εµπορίου και της Ενέργειας - Ύδρευσης. Από
την άλλη πλευρά, ζηµιογόνοι κλάδοι το 2016 ήταν αυτοί των Κατασκευών και των Ορυχείων
- Λατοµείων (ήταν ζηµιογόνοι και το 2015).
Ο παράγοντας που συνέβαλε περισσότερο στη βελτίωση του συνολικού καθαρού
αποτελέσµατος ήταν κυρίως οι 1.240 επιχειρήσεις, οι οποίες από ζηµιογόνες το 2015
µετατράπηκαν σε κερδοφόρες το 2016. Παράλληλα, όµως, 5.519 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν
κερδοφόρες και τα δύο έτη αύξησαν το καθαρό τους αποτέλεσµα κατά 9,65%. Επιπλέον,
υπήρξαν και 2.803 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζηµιογόνες και τα δύο έτη, αλλά κατάφεραν
να περιορίσουν τις ζηµιές τους κατά 8,21%.
Εξετάζοντας τα µεγέθη που περιλαµβάνονται στους διαθέσιµους ισολογισµούς προκύπτουν
ανά κλάδο τα εξής:
* Μεταποίηση: Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 2.143 βιοµηχανικών εταιρειών
διαπιστώνεται ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών παρουσίασε οριακή επιδείνωση το
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2016/2015 (κατά 0,36%) και διαµορφώθηκε σε 35,5 δισ. ευρώ, η οποία αποδίδεται στον
τοµέα ∆ιύλισης Πετρελαίου. Την ίδια στιγµή όµως σηµειώθηκε αξιόλογη αύξηση των µικτών
κερδών κατά 10,46%, που σε συνδυασµό µε τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών
(µεταβολή µόλις 0,01%) είχαν σαν αποτέλεσµα την αύξηση του λειτουργικού αποτελέσµατος
κατά 74,86%. Συνέπεια των παραπάνω θετικών εξελίξεων ήταν η εντυπωσιακή αύξηση των
καθαρών (προ φόρου) κερδών κατά 81,77%.
* Εµπόριο: Ο κλάδος του εµπορίου αύξησε τις επιδόσεις του και βελτίωσε τα αποτελέσµατά
του το 2016. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 8,24% το 2016, ανερχόµενος σε 41,3 δισ.
ευρώ, και µε παρόµοιο ρυθµό, µε αυτόν των πωλήσεων, αυξήθηκαν και τα συνολικά µικτά
κέρδη των επιχειρήσεων (8,22%). Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 8,01%,
ενώ οι χρηµατοοικονοµικές δαπάνες δεν παρουσίασαν αξιόλογη µεταβολή (οριακή αύξηση
0,70%). Αποτέλεσµα των ανωτέρω εξελίξεων ήταν η αύξηση των συνολικών λειτουργικών
αποτελεσµάτων κατά 13,91%. Τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη των επιχειρήσεων
διαµορφώθηκαν σε 929,5 εκατ. ευρώ το 2016 από 803 εκατ. ευρώ το 2015, καταγράφοντας
αύξηση 15,75%.
* Ξενοδοχεία - Εστιατόρια: Θετικές ήταν οι επιδόσεις στον κλάδο των ξενοδοχείωνεστιατορίων το 2016. Συγκεκριµένα, από την ανάλυση των ισολογισµών 964 επιχειρήσεων, ο
συνολικός κύκλος εργασιών δείχνει να αυξήθηκε κατά 6,97% και διαµορφώθηκε σε 1,85 δισ.
ευρώ το 2016, µε τα συνολικά µικτά κέρδη να αυξάνονται µε ελαφρώς υψηλότερο ρυθµό
(7,8%), στοιχείο ενδεικτικό περικοπής του κόστους. Το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσµα
βελτιώθηκε σηµαντικά, κατά 36,5%. Συνέπεια των παραπάνω εξελίξεων ήταν η ενίσχυση της
κερδοφορίας κατά 44,5%, τα δε καθαρά (προ φόρου) κέρδη διαµορφώθηκαν σε 103,5 εκατ.
ευρώ το 2016 από 71,6 εκατ. ευρώ το προηγούµενο έτος.
* Κατασκευαστικός κλάδος: Στον τοµέα των κατασκευών καταγράφηκε αύξηση του κύκλου
εργασιών το 2016/15, ωστόσο η αύξηση του κόστους και των λειτουργικών εξόδων είχε ως
αποτέλεσµα την επιδείνωση των αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα, µε βάση την ανάλυση των
οικονοµικών στοιχείων 718 επιχειρήσεων, ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου
διευρύνθηκε κατά 10,76% το 2016/2015. Τα συνολικά µικτά κέρδη αυξήθηκαν µε αρκετά πιο
χαµηλό ρυθµό (2,90%), λόγω αύξησης του κόστους πωλήσεων, και τα λειτουργικά έξοδα (τα
οποία υπερβαίνουν τα µικτά κέρδη) αυξήθηκαν κατά 16,36%. Το τελικό καθαρό αποτέλεσµα
ήταν ζηµιογόνο την εξεταζόµενη διετία, οι δε ζηµιές αυξήθηκαν σε 321,6 εκατ. ευρώ το 2016
από 102,3 εκατ. ευρώ το 2015.
* Ενέργεια - Ύδρευση: Ο κλάδος της ενέργειας-ύδρευσης παρουσίασε σηµαντική αύξηση της
κερδοφορίας του το 2016, όπως διαπιστώνεται από την επεξεργασία των ισολογισµών και
αποτελεσµάτων χρήσης 419 επιχειρήσεων του κλάδου. Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος
εργασιών διαµορφώθηκε σε 10,5 δισ. ευρώ το 2016, εµφανίζοντας µικρή µείωση κατά 2,73%
έναντι του προηγουµένου έτους. Παρά την υποχώρηση του κύκλου εργασιών, ο περιορισµός
του κόστους πωλήσεων οδήγησε στη βελτίωση των µικτών κερδών κατά 6,52%. Συνέπεια
των παραπάνω εξελίξεων ήταν η «εκτόξευση» των καθαρών (προ φόρου) κερδών, τα οποία
ανήλθαν σε 677,1 εκατ. ευρώ το 2016 (από 73,7 εκατ. ευρώ το 2015).
* Μεταφορές - Επικοινωνίες: Ο κλάδος των µεταφορών-επικοινωνιών πέτυχε σηµαντική
αύξηση της κερδοφορίας του το 2016. Με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 545
επιχειρήσεων του κλάδου, ο συνολικός κύκλος εργασιών κατέγραψε µικρή αύξηση κατά
1,91% το 2016 έναντι του 2015, ανερχόµενος σε 10,6 δισ. ευρώ το 2016. Μικρή αύξηση,
κατά 1,2%, παρουσίασαν και τα µικτά κέρδη, ενώ σηµαντική ήταν η διεύρυνση των
λειτουργικών αποτελεσµάτων (αύξηση κατά 39,2%). Οι παραπάνω µεταβολές είχαν ως
αποτέλεσµα την αύξηση των καθαρών (προ φόρου) κερδών, τα οποία διαµορφώθηκαν σε
436,4 εκατ. ευρώ το 2016 από 69,1 εκατ. ευρώ το 2015.
* Γεωργία - Αλιεία: Αναλύοντας τα οικονοµικά αποτελέσµατα 170 επιχειρήσεων του κλάδου,
διαπιστώνεται ότι ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε οριακά το 2016/15, κατά 1%, ανερχόµενος
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στο ποσό του 1,3 δισ. ευρώ, τα συνολικά µικτά κέρδη διευρύνθηκαν κατά 4,1% και το τελικό
καθαρό αποτέλεσµα (προ φόρου) ήταν κερδοφόρο και τα δύο έτη, σηµαντικά όµως µειωµένο
(κατά 83,9%) το 2016 σε σχέση µε το 2015.
* Ορυχεία - Λατοµεία: Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία 56 επιχειρήσεων του κλάδου, ο
κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του δείγµατος µειώθηκε κατά 1,5% το 2016 σε σχέση µε
το 2015 και διαµορφώθηκε σε 297,8 εκατ. ευρώ. Η παραπάνω εξέλιξη, σε συνδυασµό µε τη
δραστική µείωση των λειτουργικών εξόδων, είχε ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση των ζηµιών
του κλάδου σε 56,9 εκατ. ευρώ το 2016 από 121,9 εκατ. ευρώ το προηγούµενο έτος.
* Λοιπές Υπηρεσίες: Ο κλάδος των λοιπών υπηρεσιών είναι πολυσύνθετος. Το δείγµα των
2.465 επιχειρήσεων περιλαµβάνει µονάδες µε διαφορετικές δραστηριότητες, όπως:
πληροφορική, ψυχαγωγία, υγεία, διαχείριση ακινήτων, κ.ά. Παρ’ όλα αυτά, από την
επεξεργασία των συγκεντρωτικών οικονοµικών µεγεθών και αποτελεσµάτων, ο συνολικός
κύκλος εργασιών τους ανήλθε σε 11,4 δισ. ευρώ το 2016, αυξηµένος ελαφρώς κατά 1,23%
έναντι του 2015. Τα µικτά κέρδη µειώθηκαν κατά 2,92% την ίδια περίοδο, ενώ το τελικό
αποτέλεσµα ήταν κερδοφόρο και τα δύο έτη, µειωµένο όµως κατά 12,07%, και
διαµορφώθηκε σε 368,6 εκατ. ευρώ το 2016.

