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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 

«ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
 

Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες έχουν περιορίσει την εγχώρια ζήτηση χημικών 

προϊόντων, τόσο από τις επιχειρήσεις για την παραγωγή βιομηχανικών χημικών όσο και 

από τα νοικοκυριά για καταναλωτικά χημικά προϊόντα. Επιπρόσθετα, η περιορισμένη 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει δημιουργήσει 

δυσκολίες στην εισαγωγή απαραίτητων α’ υλών, ενώ αποτρέπει και τις επενδύσεις σε νέο 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Οι διαπιστώσεις αυτές προκύπτουν από την κλαδική μελέτη για 

τη «Χημική βιομηχανία», που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ 

(www.stochasis.com) τον Αύγουστο του 2015, στο πλαίσιο της σειράς μελετών αγοράς που 

φέρουν τη διακριτική ονομασία «Κλαδικές Στοχεύσεις».  

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, κ. Βασίλη Ρεγκούζα, το 

2015 εκτιμάται ότι υπήρξε μικρή αύξηση της εγχώριας παραγωγής χημικών προϊόντων σε 

σχέση με το 2014. Ειδικότερα, το 2014 το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής χημικών 

προϊόντων διαμορφώθηκε σε €2.025,2 εκ. παρουσιάζοντας μείωση 18% έναντι του 2007, 

ενώ το μέγεθος της εγχώριας αγοράς διαμορφώθηκε σε €3.933,2 εκ., μειωμένο κατά 21% 

σε σχέση με το 2007. Όσον αφορά στο 2016, προβλέπεται αύξηση των εξαγωγών, αλλά 

μείωση της εγχώριας αγοράς. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι τα επόμενα έτη (2016-2020) η 

παραγωγή χημικών προϊόντων που αφορούν στην υγεία και στα ειδικά χημικά (specialty) 

θα γνωρίσει μεγαλύτερη ανάπτυξη, ενώ των καταναλωτικών χημικών και των βασικών 

χημικών θα ακολουθήσει με χαμηλότερους ρυθμούς.  
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Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική κατάσταση των χημικών βιομηχανιών, σύμφωνα με 

την κυρία Παναγιώτα Κόκκα, Υπεύθυνη του τμήματος Κλαδικών Στοχεύσεων, δεδομένης 

της οικονομικής συγκυρίας, το EBITDA (%) των επιχειρήσεων του κλάδου «κινείται» σε 

ικανοποιητικά και σχετικά σταθερά επίπεδα την εξεταζόμενη περίοδο, κυρίως λόγω της 

καλής διαχείρισης των λειτουργικών εξόδων. Η τιμή του δείκτη κάλυψης 

χρηματοοικονομικών δαπανών των επιχειρήσεων του κλάδου, ιδιαίτερα την περίοδο 2013-

2014 δείχνει ότι δεν είναι «ευπρόσβλητες» σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται.  

 

 

Παρά τη σχετική σταθερότητα των ημερών είσπραξης των απαιτήσεων την εξεταζόμενη 

περίοδο, οι αντίστοιχα χαμηλότερες πιστώσεις από προμηθευτές, διαμορφώνουν 

διαχρονικά ελλειμματικό το συναλλακτικό κύκλωμα του κλάδου. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο 

εμπορικός κύκλος του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη και την αποθεματοποίηση, 

διαμορφώνεται διαχρονικά θετικός. 
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Η σταθερότητα του περιθωρίου μικτού κέρδους την εξεταζόμενη περίοδο, αποτυπώνει την 

προσπάθεια προσαρμογής των επιχειρήσεων στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, κυρίως 

όσον αφορά στη συγκράτηση του κόστους πωλήσεων, ενώ η μείωση των λειτουργικών 

εξόδων επέδρασε θετικά στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους την τελευταία διετία.  

 

 

Η αναλογία κερδών/ζημιών των χημικών βιομηχανιών το 2014 διαμορφώθηκε σε 29,6:1, 

όταν το 2013 και το 2012 ήταν 10,4:1 και 2,6:1 αντίστοιχα. 
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Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι μόλις 2 στις 10 μεγαλύτερες χημικές βιομηχανίες 

εμφανίζουν συνδυασμό EBITDA και κερδών προ φόρων και αποσβέσεων (ως % του κύκλου 

εργασιών του 2014) μεγαλύτερο από το μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων 

επιχειρήσεων.  

 

Σημειώνεται ότι, η αποτιμώμενη αξία 35 χημικών βιομηχανιών, με δημοσιευμένα 

οικονομικά στοιχεία για κάθε έτος της περιόδου 2010-2014, σχεδόν τριπλασιάστηκε το 

2014 σε σχέση με το 2011, το οποίο αποτελεί στοιχείο που ενισχύει την αξιολόγηση της 

πορείας του κλάδου.  


