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ΑΡΘΡΟ 
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Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια 
Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF  
 

Μαρία Φλώτσιου, Senior Consultant της Διεύθυνσης 
Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF 
 

 

 Ο κλάδος του αλουμινίου που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και εξαγωγικός, χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

ανομοιογένεια ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων, καθώς περιλαμβάνει από τη μία πλευρά μεγάλες βιομηχανικές 

μονάδες και από την άλλη μικρές βιοτεχνίες που διασκορπισμένες σε όλη την ελληνική επικράτεια.  Σύμφωνα με την 

Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.), ο κλάδος του αλουμινίου αποτελείται από 3.000 επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια 

μεταποίησης και εμπορίου και απασχολεί έμμεσα ή άμεσα 30.000 άτομα περίπου. Οι παραγωγικές μονάδες διαθέτουν 

ιδιόκτητα δίκτυα διανομής και παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. 

Οι πωλήσεις πρωτόχυτου αλουμινίου το 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 4%, με τις 

εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 50% των συνολικών πωλήσεων, σύμφωνα με την Ε.Ε.Α.. Οι πωλήσεις προϊόντων 

πρώτης μεταποίησης, το 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 18% και απευθύνονται κυρίως στις διεθνείς ανταγωνιστικές 

αγορές με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 82% των συνολικών πωλήσεων. Η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση μεταξύ 

των κορυφαίων παραγωγών πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη.  

Αναφορικά με την πρώτη μεταποίηση, οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων έλασης εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 

περίπου 310.000 τόνους το 2020 σε Ελλάδα και εξωτερικό παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα σε το 2019. Ωστόσο 

το 2021 ανέκαμψαν, σημειώνοντας  σημαντική αύξηση κατά 18% σε σχέση με το 2020. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το 88% 

της συνολικής παραγωγής εξάγεται, ενώ η κύρια χρήση των προϊόντων έλασης στην εγχώρια αγορά είναι η συσκευασία 

https://www.linkedin.com/company/icap-crif/mycompany/?viewAsMember=true


 

και  ακολουθούν η οικοδομή και οι κατασκευές. Στις εξαγωγές, η κύρια χρήση αφορά τη συσκευασία και ακολουθεί η 

χρήση από τη βιομηχανία μεταφορών.   

Οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων διέλασης εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 150.000 περίπου τόνους το 2020 σε 

Ελλάδα και εξωτερικό, αυξημένες κατά 5,5% έναντι του 2019. Το 2021 παρουσίασαν νέα σημαντική αύξηση της τάξεως 

του 19% σε σχέση με το 2020 με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να κατευθύνεται για χρήση στην οικοδομή. Το 71% των 

συνολικών πωλήσεων αφορά εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 15% το 2021/2020 και κατευθύνθηκαν κυρίως (60% 

περίπου) στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.  

Κύριος παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση του αλουμινίου είναι η εξέλιξη της οικοδομικής 

δραστηριότητας, η οποία εμφανίζει ανάκαμψη από το 2017, μετά τη συνεχόμενη κατακόρυφη πτώση της περιόδου 

2010-2016, όπου είχε σημειώσει σωρευτική μείωση 76,9% βάσει επιφάνειας, 71,9% βάσει όγκου και 74,5% βάσει 

αδειών. Το 2021 σε σύγκριση με το 2020, τα μεγέθη της οικοδομικής δραστηριότητας εμφανίζουν κατακόρυφη αύξηση 

κατά 26,8% βάσει αριθμού αδειών, 47,2% βάσει επιφάνειας και 45,9% βάσει όγκου.  

Η υλοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» 

το οποίο αφορά την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών αλλά και οι επενδύσεις 

στον κατασκευαστικό κλάδο και σε μεγάλα έργα στηρίζουν εξίσου σημαντικά τη ζήτηση για τα προϊόντα του εξεταζό-

μενου κλάδου. Επισημαίνεται ότι το 2022 αναμένεται σημαντική αύξηση των δημοσίων επενδύσεων από το ΕΣΠΑ 

2021-2027, Ελλάδα 2.0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Ταμείο Ανάκαμψης. 

  



 

 

 

Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών διέλασης αλουμινίου ακολουθούν συνεχώς ανοδική πορεία την 

περίοδο 2016 - 2020, σημειώνοντας μέσο ρυθμό αύξησης 10% περίπου το ίδιο διάστημα. Τονίζεται ότι οι εταιρείες του 

κλάδου  σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση την διετία 2017-2018, γεγονός που συμπίπτει με την άνοδο της οικοδομικής 

δραστηριότητας. 

Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων έλασης αλουμινίου  παρουσιάζουν ανοδική πορεία την περίοδο 

2016-2018, σημειώνοντας υψηλό μέσο ρυθμό αύξησης (36,4%). Αντίθετα, τη διετία που ακολούθησε (2019-2020) 

εμφάνισαν μείωση στις πωλήσεις τους με μέσο ρυθμό -3,0% .  

 

  

Διάγραμμα 1 Η εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (2011-2021) 

 

όγκος, σε χιλ.μ3                                                                                                                                                    Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 



 

 

 

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού, ο οποίος συντάχθηκε βάσει δείγματος 15 επιχειρήσεων 

διέλασης αλουμινίου, προκύπτουν τα εξής: το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 12,9% το 

2020/2019, λόγω της αύξησης κυρίως των ταμειακών διαθεσίμων και των απαιτήσεων. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια 

διευρύνθηκαν κατά 9,9% την ίδια περίοδο. Οι μέσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις σημείωσαν 

κατακόρυφη αύξηση, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν (-33,5%) το τελευταίο έτος. Οι συνολικές 

πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν οριακά (+0,8%), τα δε μικτά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 7,7% το 

2020/2019. Τα συνολικά καθαρά (προ φόρου)  κέρδη των επιχειρήσεων καθώς και τα EBITDA παρουσίασαν σημαντική 

αύξηση το 2020 έναντι του προηγουμένου έτους.  

  Διάγραμμα 2  Δείκτης εξέλιξης των συνολικών πωλήσεων των επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2016-2020) 

 

Διάγραμμα 3. Δείκτης εξέλιξης των συνολικών πωλήσεων των επιχειρήσεων έλασης αλουμινίου (2016-2020) 
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Αριθμοδείκτες 2020 2019 

Δείκτες Κερδοφορίας  

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) 16,0 15,0 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) 2,8 1,3 

Περιθώριο EBITDA (%) 7,7 6,4 

Δείκτες Αποδοτικότητας 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) 9,1 4,7 

Αποδοτικότητα Απασχολουμένων 
Κεφαλαίων (%) 

2,2 1,1 

Δείκτες Ρευστότητας 

Γενική Ρευστότητα 1,53 0,87 

Ταμειακή Ρευστότητα 0,29 0,14 

Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης 

Σχέση Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια (:1) 3,20 3,09 

Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών 2,3 1,6 

Δείκτες Δραστηριότητας 

Μ.Ο Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων 
(Ημέρες) 

100 86 

Μ.Ο Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών 
(Ημέρες) 

74 72 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 
(Ημέρες) 

102 95 

ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 15 15 

 

 

 

 

Πίνακας 2. Συνοπτικός Ομαδοποιημένος Ισολογισμός  Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου (2020-2019) 

Λογαριασμός 2020 2019 Μεταβολή (%) 

Καθαρά Πάγια 368.844.261 338.911.535 8,8 

Αποθέματα 142.523.325 133.257.593 7,0 

Απαιτήσεις 185.538.826 158.337.645 17,2 

Ταμείο - Τράπεζες 69.826.950 48.847.458 42,9 

Σύνολο Ενεργητικού 766.733.366 679.354.230 12,9 

Ίδια Κεφάλαια 182.428.803 166.054.064 9,9 

Μέσο.& Μακρο. Υποχ.& Προβλέψεις 324.335.967 122.415.141 164,9 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 259.968.593 390.885.024 -33,5 

Σύνολο Παθητικού 766.733.366 679.354.230 12,9 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 605.394.321 600.820.114 0,8 

Μικτό Κέρδος 97.045.539 90.098.317 7,7 

Λειτουργικά Αποτελέσματα 16.671.855 6.982.472 138,8 

Κέρδος Προ Φόρου Εισοδήματος 16.688.445 7.785.849 114,3 

EBITDA 46.529.961 38.529.925 20,8 
Ποσά σε € 



 

 

Ανάλυση SWOT  

Δυνατά 
Σημεία 

• Η ύπαρξη πλούσιων κοιτασμάτων βωξίτη στη χώρα μας, που την κατατάσσουν (διεθνώς) 
ανάμεσα στις περιοχές με αποθέματα βωξίτη. 

• Οι υψηλές επενδύσεις των επιχειρήσεων του κλάδου σε εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη , 
για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας.  

• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ιδιότητες που έχει το αλουμίνιο, που του δί-
νουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων υλικών, καθώς το καθιστούν ιδανικό υλικό 
για διάφορες εφαρμογές (αυτοκίνητα, εξαρτήματα αεροπλάνων, οικοδομικά υλικά, κ.ά.). 

• Οι υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις  της εγχώριας βιομηχανίας αλουμινίου.  

Αδύνατα 
Σημεία 

• Η μεγάλη εξάρτηση του κλάδου της διέλασης από το μέγεθος και την εξέλιξη της οικοδομι-
κής δραστηριότητας και του κλάδου της έλασης από τον τομέα της συσκευασίας (διαφόρων 
προϊόντων) στην εγχώρια αγορά. 

• Η διακύμανση των τιμών της πρώτης ύλης (αλουμίνιο).  

• Το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς. 

Ευκαιρίες 

• Η περαιτέρω αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυση σε 
νέες χώρες – αγορές. 

• Η ανάκαμψη που παρουσιάζει ο κατασκευαστικός – οικοδομικός κλάδος από το 2017 και 
μετά, αναμένεται να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση (ανακαίνιση κατοικιών, ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων κ.ά.). 

Απειλές 
 
 
 
 
 

• Η υποκατάσταση του αλουμινίου από άλλα υλικά (π.χ. ξύλο). 

• Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά γενικότερα, καθώς και η δυσκολία πρόσβασης στην τρα-
πεζική χρηματοδότηση. 

• Η αύξηση του ενεργειακού κόστους και των πρώτων υλών διεθνώς. 

• Η γεωπολιτική κρίση (πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας) και οι επιπτώσεις στην οικονομία. 

 
 

Διαβάστε ΕΔΩ όλα τα Δελτία Τύπου της ICAP CRIF 

 
Φωτογραφίες 
Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια, Οικονομικές - Κλαδικές Μελετες ICAP CRIF 
Μαρία Φλώτσιου, Senior Consultant, Κλαδικές Μελετες ICAP CRIF 
 
 

Σχετικά με την ICAP CRIF 
 
 Η ICAP CRIF (πρώην όμιλος εταιρειών ICAP A.E.), με μια πετυχημένη διαδρομή 58 χρόνων και παρουσία σε 

Ελλάδα, Ρουμανία Βουλγαρία και Κύπρο, είναι ο κορυφαίος Όμιλος Εταιρειών στην αγορά Λύσεων Πιστωτικού 
Κινδύνου και Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από τον Δεκέμβριο του 2021, η ICAP A.E. 
εξαγοράστηκε από την CRIF, έναν κορυφαίο παγκόσμιο Οργανισμό. 

Μέσω 6 εταιρειών, παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και λύσεων, που ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες: 
Business Information & Credit Risk Solutions, Ratings & Analytics Services, Marketing & Sales Solutions, Consulting 
Services & Technology Solutions και Risk Training Institute. 

Η ICAP CRIF A.E. (πρώην ICAP A.E.) είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την European Securities and Markets 
Authority (ESMA) ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency). 
 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ,  ICAP CRIF 
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https://www.youtube.com/channel/UC58O0Hc0ZnaLEHIS3T7E2bg


 

 

Σχετικά με την CRIF 
 

Mε 6.200 Επαγγελματίες σε 40 Χώρες σε 4 Ηπείρους και 608 εκατ. έσοδα, η CRIF (www.crif.com) είναι μια 
παγκόσμιας εμβέλειας εταιρεία, που ειδικεύεται σε Συστήματα Credit and Business Information, Analytics, Outsourcing 
και Υπηρεσίες Processing, καθώς και σε προηγμένες Ψηφιακές Λύσεις για Credit και Open Banking. 

Η CRIF συνδυάζει την ευφυΐα των Ανθρώπων της, τις προηγμένες Τεχνολογίες της και τις Ψηφιακές της 
Καινοτομίες, για να προσφέρει λύσεις υψηλής αξίας στους παγκόσμιους πελάτες της, που είναι πάνω από 10.500 
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, 600 Ασφαλιστικές Εταιρείες, 82.000 Επιχειρήσεις και 1.000.000 Καταναλωτές. 

Η CRIF περιλαμβάνεται στον IDC FinTech Ranking Top 100, ως μια εκ των κορυφαίων παγκόσμιων παρόχων 
Τεχνολογικών Λύσεων στον Χρηματοπιστωτικό Κλάδο και από το 2019 ολοκλήρωσε την αναγνώρισή της ως Account 
Information Service Provider (AISP) σε 31 Ευρωπαϊκές χώρες. 
 

 

Πληροφορίες 
 

Γραφείο Τύπου ICAP CRIF 

Φρατζέσκα Σιδερή, Senior Manager, Communications 

T: 210 7200 495, 210 7200 000 | M: 6936 735143 

|fsideri@icapcrif.com | pr@icapcrif.com | www.icapcrif.com 
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