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ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βασικά μέταλλα

Πτωτική πορεία για τα μέταλλα
Έντονες πιέσεις και από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα

με μελέτη της IBHS Infobank Hellastat η εγχώρια

ζήτηση για τις περισσότερες κατηγορίες βασικών
μετάλλων μετά το 2008 σημείωσε σημαντική υποχώρηση

καθώς η οικονομική ύφεση και τα μέτρα δημοσιονομικής
προσαρμογής είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της
κατασκευαστικής και οικοδομικής δραστηριότητας τομείς οι
οποίοι απορροφούν μεγάλο μέρος των προϊόντων του κλάδου
δοκούς χάλυβα συστήματα αλουμινίου κ.ά Παράλληλα η

σταδιακή επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ε.Ε

και ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρωζώνης όπου η εγχώρια βαριά
μεταλλοβιομηχανία διαθέτει σημαντική εξαγωγική παρουσία
άσκησε πιέσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου

Πάντως το 201 4 η ζήτηση σε ορισμένουςτομείς της αγοράς π.χ

χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος εμφάνισε μικρή ανάκαμψη
λόγω της επανεκκίνησης της κατασκευής των μεγάλων οδικών
αξόνων Ιονία Οδός αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
Ολυμπία Οδός και αυτοκινητόδρομος Αιγαίου οι εργασίες των
οποίων είχαν σταματήσει λόγω έλλειψης χρηματοδότησης καθώς

και της υλοποίησης κάποιων μικρότερων έργων υποδομής

Παραγωγική δραστηριότητα
Η τόνωση της ζήτησης κατά το 2014 συνοδεύτηκε από αύξηση

της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας με τον σχετικό
δείκτη παραγωγής της ΕΛΣΤΑΤ για τον ευρύτερο κλάδο των βασικών

μετάλλων να αυξάνεται κατά 5,2 μετά την υποχώρηση
της προηγούμενης διετίας Η βελτίωση αυτή συνδέεται με την
έναρξη κατασκευής κάποιων σημαντικών έργων υποδομής
αλλά και την τόνωση των εξαγωγών
Αναλυτικά ο δείκτης του τομέα σιδήρου αυξήθηκε κατά 5,6
καθώς το εν λόγω έτος σημειώθηκε οριακή βελτίωση της εγχώριας

ζήτησης Συγχρόνως στο αλουμίνιο σημειώθηκε ήπια άνοδος

3,2 ενώ διψήφια μεταβολή εντοπίστηκε στην παραγωγή
χαλκού με 1 0,3
Σε σχέση με τη χρονιά εκδήλωσης της ύφεσης το επίπεδο παραγωγής

του τελευταίου έτους υπολείπεται κατά 6,4 υποχώρηση

αρκετά πιο περιορισμένη σε σχέση με τους περισσότερους

τομείς της ελληνικής βιομηχανίας Η ανθεκτικότητα αυτή
αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα του αλουμινίου ο δείκτης

παραγωγής του οποίου την τελευταία εξαετία είναι ενισχυμένος

κατά 18 Αντιθέτως σημαντική κάμψη παρατηρείται
στην παραγωγή σιδήρου και χάλυβα 39,5 και στα προϊόντα
χαλκού 19

Διεθνείς τιμές μετάλλων
Το 2014 η διεθνής τιμή του πρωτόχυτου αλουμινίου εμφάνισε
ελαφρώς ανοδική τάση μετά την πτωτική πορεία της προηγού

Μηνιαίες μεταβολές δείκτη βιομηχανικής παρανωνής σε
ετήσια βάση Ιαν.-Νοέμ 2015 έτος βάσης 2010
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Πηγή ΕΛΣΤΑΤ

μενης διετίας λόγω τηςπροαναφερόμενης αύξησηςτης ζήτησης
στις διεθνείς αγορές κυρίως από την Κίνα γεγονός με θετική
επίδραση στους κύκλους εργασιών των περισσότερων βιομηχανιών

Αναλυτικά η μέση τιμή στο LME αυξήθηκε οριακά στα
1 405 ευρώ ανά τόνο από 1 395 ευρώ ανά τόνο το 20 1 3 0,7

εμφανίζοντας μετά από πτώση το πρώτο τρίμηνο σημαντική
άνοδο προς τα τέλη του έτους Ωστόσο τα premia διαμορφώθηκαν

σε αρκετά υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα να μετακυλισθεί
μέρος τους μόνο από τις εγχώριες μεταλλοβιομηχανίες
Αντιθέτως η μέση τιμή του χαλκού μειώθηκε περαιτέρω κατά
6,2 φτάνοντας στα 5.170 ευρώ ανά τόνο έχοντας επηρεαστεί

από το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον των αναπτυγμένων

κυρίως αγορών και την έλλειψη ρευστότητας στις
διεθνείς χρηματογορές Η καθοδική αυτή πορεία επέδρασε
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αρνητικά στα έσοδα των βιομηχανιών του εν λόγω τομέα (π.χ.
ΧΑΛΚΟΡ).

Ομοίως με το αλουμίνιο, η τιμή του ψευδάργυρου ενισχύθηκε
σημαντικά κατά 1 3,6%, στα 1 .632 ευρώ ανά τόνο, καθώς η διεθνής 

ζήτηση για το μέταλλο αυξήθηκε.
Θετική παράμετρο για τις βιομηχανίες με εξαγωγικό προσανατολισμό 

αποτέλεσε και η ευνοϊκή ισοτιμία ευρώ/δολαρίου
(μέση τιμή 1 ,3285 $/€ στο σύνολο του έτους), γεγονός που υποβοήθησε 

την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων.

Διαμόρφωση τιμών το 201 5

Οι ανοδικές τάσεις επικράτησαν και το πρώτο εξάμηνο του
201 5, με τη μέση τιμή του αλουμινίου να αυξάνεται σημαντικά
κατά 25% σε ετήσια βάση, στα 1 .599 ευρώ ανά τόνο. Σε υψηλότερα 

επίπεδα κινήθηκε και ο χαλκός μετά την υποχώρηση της
προηγούμενης χρονιάς (+5,3%, στα 5.31 7 ευρώ ανά τόνο), ενώ
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο ψευδάργυρος με 27,8%,
στα 1 .91 2 ευρώ ανά τόνο.
Ωστόσο, στη συνέχεια επικράτησε τάση βαθμιαίας αποκλιμάκωσης 

καθώς η ανησυχία των επενδυτών για τις αρνητικές
εξελίξεις στο χρηματιστήριο της Κίνας (η οποία αποτελεί τον
μεγαλύτερο καταναλωτή αλουμινίου παγκοσμίως), αλλά και το
ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη μεταφράστηκαν 

σε μαζικές πωλήσεις συμβολαίων στο LME.
Η εξωτερική ζήτηση για τα βασικά μέταλλα παρέμεινε σε υψηλά 

επίπεδα τους πρώτους 6 μήνες, υποβοηθούμενη από την
περαιτέρω υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου και της
στερλίνας, τη στιγμή που το κλίμα στην εγχώρια αγορά ήταν
υποτονικό.

Αρνητική παράμετρο για την αγορά αλουμινίου αποτέλεσε
και η μειωμένη δραστηριότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας σε
Κίνα και Ευρώπη, της μεγαλύτερης τελικής αγοράς για το μέταλλο, 

σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου εξακολούθησε να καταγράφεται 
αύξηση στις πωλήσεις αυτοκινήτων. Εξάλλου, η αυξανόμενη

προσφορά λόγω της μεγάλης αύξησης της παραγωγής πρωτό-
χυτου αλουμινίου στην Κίνα δημιούργησε καθοδικές πιέσεις
στις τιμές.
Χαρακτηριστικά, η μέση μηνιαία τιμή spot του αλουμινίου, ενώ
μέχρι τον Μάιο ξεπερνούσε τα 1 .600 ευρώ ανά τόνο, εν τέλει
υποχώρησε έως το επίπεδο των 1 .377 ευρώ τον Δεκέμβριο.
Παρόμοια πορεία ακολούθησε και ο χαλκός, με την τιμή spot
του μετάλλου να μειώνεται από τα 5.642 ευρώ ανά τόνο τον
Μάιο στα 4.265 ευρώ στα τέλη του έτους, καταγράφοντας σωρευτική 

κάμψη 24%.

Κόστος ενέργειας
Οι χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος μετά το 2008 (όταν και απελευθερώθηκαν 

τα τιμολόγια υψηλής και μέσης τάσης) έχουν
σημειώσει σημαντική άνοδο, με συνέπεια τη διαμόρφωση του
ενεργειακού κόστους σε αρκετά υψηλά επίπεδα και την επιβάρυνση 

των αποτελεσμάτων των βιομηχανιών. Πάντως, το 201 4

σημειώθηκε υποχώρηση λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών
των καυσίμων, γεγονός που βοήθησε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Το μειονέκτημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στον ζημιογόνο
πλέοντομέατηςχαλυβουργίας,γεγονόςπουαντανακλάταιστην
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αναστολή λειτουργίας των εργοστασίων της Χαλυβουργίας
Ελλάδος και της Χαλυβουργικής στον Ασπρόπυργο, καθώς
και της Hellenic Steel στη θεσσαλονίκη, η οποία από τα τέλη
του 2014 τελεί υπό εκκαθάριση. Παράλληλα, οι μονάδες της
Σιδενόρ στη θεσσαλονίκη, της Sovel στον Αλμυρό Μαγνησίας
και της Χαλυβουργίας Ελλάδος στον Βόλο υπολειτουργούν, διενεργώντας 

μόνο μία βάρδια το 24ωρο, ενώ συνήθη πρακτική
αποτελούν τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, οι απολύσεις
και οι μειώσεις μισθολογικού κόστους. Ξ3
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