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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» 

ΠΡΑΙΝΗ ΔΟΜΗΗ 

Η κρίςθ επθρεάηει και τθν πράςινθ δόμθςθ, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ 
φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ ςειράσ μελετϊν Κλαδικζσ τοχεφςεισ.  
 
Ειδικότερα, θ μελζτθ εξετάηει τισ παραγωγικζσ εταιρίεσ υδατοδιαλυτϊν χρωμάτων, τισ 
παραγωγικζσ εταιρίεσ πολυςτερίνθσ, τισ παραγωγικζσ εταιρίεσ προφίλ αλουμινίου για 
κουφϊματα και τισ ειςαγωγικζσ εταιρίεσ ενεργειακϊν υαλοπινάκων. 
 
Όπωσ αναφζρει ο Πρόεδροσ & Διευκφνων φμβουλοσ τθσ ΣΟΧΑΙ, κ. Βαςίλθσ 
Ρεγκοφηασ, θ ςυνολικι αγορά υπολογίηεται ςε €586,4 εκ. για το ζτοσ 2010, με το μζςο 
ετιςιο ρυκμό μεταβολισ τθσ τριετίασ 2008-2010, να είναι αρνθτικόσ και να διαμορφϊνεται 
ςε 17,2%.  
 

Διάρκρωςθ των εξεταηόμενων κατθγοριών πράςινθσ δόμθςθσ, 
βάςει κφκλου εργαςιών (2008-2010) 

 

 

θμειϊνεται ότι, οι εταιρίεσ παραγωγισ προφίλ αλουμινίου αν και αντιπροςωπεφουν το 

20% ςτο ςυνολικό αρικμό των επιχειριςεων, κατζχουν το 37% τθσ ςυνολικισ αγοράσ και 

απαςχολοφν το 52% του ςυνολικοφ αρικμοφ των απαςχολουμζνων. 

Όςον αφορά ςτα μερίδια αγοράσ των εταιριϊν παραγωγισ υδατοδιαλυτών χρωμάτων οι 

τρεισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ του κλάδου, ΒΙΒΕΧΡΩΜ A.E., ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. και 

ΝΣΡΟΤΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε. ςυγκεντρϊνουν το 52% τθσ αγοράσ (ςε αξία). 

Τψθλι ςυγκζντρωςθ χαρακτθρίηει τθν αγορά των εταιριϊν παραγωγισ πολυςτερίνθσ, με 

τισ εταιρίεσ DOW ΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε., ΦΙΜΠΡΑΝ Α.Ε. και  ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. να 

καταλαμβάνουν το 60% τθσ αγοράσ (ςε αξία). 
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Οι τρείσ μεγαλφτερεσ εταιρίεσ  παραγωγϊν προφίλ αλουμινίου για κουφώματα, ΑΛΟΤΜΤΛ 

Α.Ε., EXALCO A.E. και ΕΣΕΜ Α.Ε.  κατζχουν το 56,5%, τθσ αγοράσ (ςε αξία). 

Σο 40% τθσ αγοράσ ενεργειακών υαλοπινάκων (ςε αξία), κατζχουν οι τρείσ μεγαλφτερεσ 

εταιρίεσ ALPHA GLASS A.E.E., ΚΤΡΙΑΚΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Α.Β.Ε.Ε. και ΠΡΙΜΑ Α.Ε. 

Ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των επιχειριςεων του κλάδου είναι ιδιαίτερα ζντονοσ λόγω των 

προςπακειϊν αφξθςθσ μεριδίου αγοράσ των εταιρειϊν, γεγονόσ το οποίο αντανακλάται και  

ςτθν τιμολογιακι πολιτικι τουσ. 

Η περεταίρω ςυρρίκνωςθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ αποτελεί τθ μεγαλφτερθ απειλι 

για τον κλάδο. Από τθν άλλθ πλευρά, θ αυξανόμενθ ευαιςκθςία τθσ κοινωνίασ για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και το υποςτθρικτικό κεςμικό πλαίςιο ςε παγκόςμιο    

επίπεδο είναι από τα πιο δυνατά ςθμεία του κλάδου. 

Όςον αφορά ςτθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των εξεταηόμενων κατθγοριϊν του 

κλάδου, όπωσ παρατθρεί θ υπεφκυνθ του τμιματοσ Κλαδικών τοχεφςεων κυρία Χ. Γκιόκα, 

παρουςιάηονται διαφοροποιιςεισ ανά κατθγορία, τθ διετία (2009-2010). 

H οικονομικι κατάςταςθ των εξεταηόμενων κατθγοριϊν του κλάδου χαρακτθρίηεται από 

κετικζσ ςυνκικεσ γενικισ και άμεςθσ ρευςτότθτασ, ενϊ ο δείκτθσ κάλυψθσ 

χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν μασ δείχνει ότι οι κατθγορίεσ των υδατοδιαλυτϊν χρωμάτων 

και των ενεργειακϊν υαλοπινάκων είναι λιγότερο «ευπρόςβλθτεσ» ςε πικανζσ μεταβολζσ 

του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. 
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Περιοριςμζνθ είναι θ εντατικι χρθςιμοποίθςθ των ςυνολικϊν επενδυμζνων κεφαλαίων των 

εταιριϊν του κλάδου, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ των ιδίων κεφαλαίων τουσ ωσ προσ τθ 

δθμιουργία πωλιςεων, κυρίωσ το 2009. 
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Ο βακμόσ ικανότθτασ ςτθ χρθςιμοποίθςθ των ςυνολικϊν απαςχολουμζνων κεφαλαίων, 

όςο και θ αποτελεςματικότθτα χρθςιμοποίθςθσ των ιδίων κεφαλαίων ςτισ κατθγορίεσ 

παραγωγισ υδατοδιαλυτϊν χρωμάτων και εμπορίασ ενεργειακϊν υαλοπινάκων, αν και 

παρουςιάηουν διαχρονικι μείωςθ,  παραμζνουν ςε ικανοποιθτικά επίπεδα. 

 

  

Όςον αφορά ςτθν πορεία του κλάδου, εκτιμάται ότι, για το 2011 και 2012 ο κλάδοσ κα 

ςυνεχίςει τθν πτωτικι πορεία του, με ρυκμό μείωςθσ υπολογιηόμενο ςε 5% κατ’ ζτοσ.  

Ειδικότερα, όςον αφορά ςτθ χριςθ ενεργειακών υαλοπινάκων, οι προοπτικζσ 

διαφαίνονται ςχετικά ευνοϊκζσ, κακϊσ θ ηιτθςθ κα αυξάνεται ςταδιακά κατά τθ διάρκεια 

των επόμενων ετϊν, λόγω τθσ τάςθσ καταςκευισ βιοκλιματικϊν κτιρίων.  

Οι εταιρείεσ πολυςτερίνθσ, δεδομζνων των περιοριςμζνων εξαγωγϊν, ζχουν υποςτεί 

ζντονα τισ πιζςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Ωςτόςο, θ ανάγκθ κερμομόνωςθσ και 

ανακαίνιςθσ των παλαιϊν ςπιτιϊν, βάςει ςχετικισ νομοκεςίασ, δθμιουργεί ςυγκρατθμζνθ 

αιςιοδοξία για τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα όςον αφορά ςτθν παραγωγι διογκωμζνθσ 

πολυςτερίνθσ. 

Οι παραγωγικζσ εταιρίεσ προφίλ αλουμινίου για κουφώματα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

αποςυνδεκοφν από τθν πτωτικι πορεία του κλάδου τθσ οικοδομισ, μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ 

χριςθσ των προφίλ ςε άλλουσ τομείσ πζραν του αρχιτεκτονικοφ προφίλ και μζςω τθσ 

ανάπτυξθσ των εξαγωγϊν. Σζλοσ, οι προοπτικζσ για τθν πορεία τθσ αγοράσ υδατοδιαλυτών 

χρωμάτων εμφανίηονται ςχετικά απαιςιόδοξεσ, κακϊσ επθρεάηονται από τθν οικοδομικι 

δραςτθριότθτα. 


