Rury z tworzyw sztucznych
W ostatnich latach wzrasta w Grecji produkcja rur z tworzyw sztucznych.
• W roku 2018 w Grecji odnotowano ponad 4% wzrost w produkcji rur z
tworzyw sztucznych w porównaniu z rokiem 2017.
• Szacuje się, że w roku 2018 ok 38,4% całkowitego krajowego
zapotrzebowania stanowiły rury z PVC, 49,1% rury z polietylenu,
natomiast 12,5% udziału miały rury elastyczne PCW
W ostatnich latach krajowy rynek rur z tworzyw sztucznych powoli odradza się,
po znacznym spadku, który odnotował w latach poprzednich.
W skład greckiego przemysłu rur z tworzyw sztucznych wchodzą zarówno greckie
firmy produkcyjne, jak i firmy importujące. Większość produkcji krajowej skupia
się na kilku dużych firmach produkcyjnych. Mniejsze firmy specjalizują się w
produkcji konkretnych rodzajów lub kategorii rur. Przedsiębiorstwa importujące
zazwyczaj prowadzą działalność w zakresie handlu, importując stosunkowo
szeroką gamę produktów, najczęściej w obrębie hydrauliki, centralnego
ogrzewania itp. Rozwój sektora budowlano- inżynieryjnego jak i realizacja robót
publicznych w dużej mierze wpływają na zwiększenie zapotrzebowania ma rury
z tworzyw sztucznych.
Krajowy przemysł tworzyw sztucznych w Grecji charakteryzuje się dosyć
wysokim poziomem koncentracji, wynika to z faktu, że składa się on z zaledwie
kilku firm. Występująca w ostatnich latach reklasyfikacja, spowodowana
wycofaniem się dużych przedsiębiorstw z rynku krajowego znacznie nasiliła
konkurencję. W efekcie czego duże firmy działające w branży (głównie)
produkcyjne zmuszone zostały do zainwestowania dodatkowych środków w
renowację maszyn, modernizację i automatyzację procesów produkcyjnych oraz
rozbudowę sieci dystrybucji. Należy zaznaczyć, iż najważniejszym czynnikiem
decydującym o konkurencyjności firm jest odnotowany w ostatniej dekadzie
znaczny spadek popytu krajowego uwarunkowany sytuacją gospodarczą kraju,
która negatywnie wpłynęła na prawie wszystkie sektory działalności firm.

Całkowita krajowa produkcja rur z tworzyw sztucznych wykazała gwałtowny
spadek w ciągu ostatniej dekady. Znaczne ograniczenie działalności budowlanej,
kurczenie się i brak realizacji inwestycji ze względu na sytuację gospodarczą kraju
(okres recesji) również negatywnie wpłynęły na produkcję rozpatrywanych
produktów. Prawdą jest, że w ostatnich latach produkcja ponownie odbudowuje
się. W roku 2018 wielkość produkcji wzrosła o 4% w porównaniu z 2017 r. W roku
2018 podział na kategorie w całkowitej produkcji wyglądał następująco: rury z
polietylenu stanowiły 51%, rury sztywne (głównie PCV) stanowiły 35%, podczas
gdy rury elastyczne PVC ocenia się na 14%.
Na przełomie ostatnich trzech lat popyt krajowy na rury z tworzyw sztucznych
pokrywał się z krajową produkcją, natomiast import znajdował się na
stosunkowo niskim poziomie (wahał się od 16% do 19%). W latach 2009-2015
wysokość rynku krajowego odnotowała silną tendencję spadkową, natomiast w
latach 2016-2018 rynek powoli zaczął się ożywiać. W szczególności w roku 2018
rynek wzrósł o 3,3% w porównaniu do 2017 r. Najczęściej importowane są rury
PVC.
Szacuje się, iż w nadchodzących latach firmy działające w branży rur z tworzyw
sztucznych będą kontynuować swoje działania w celu rozszerzenia ekstrawersji,
wzmocnienia swojej struktury kapitałowej oraz ograniczenia kosztów
operacyjnych itp. Dodatkowo, szacuje się, że w latach 2019-2021, zgodnie z
aktualnymi warunkami i trendami rynkowymi, ogólny krajowy rynek rur
plastikowych nieznacznie wzrośnie przy średniej rocznej stopie wahającej się od
3% do 5%.

Z analizy finansowej bilansów dziewięciu reprezentatywnych producentów rur z
tworzyw sztucznych, na podstawie danych za okres 2013-2017, można
stwierdzić, że aktywa firm spadły ogółem o 14,8%, natomiast kapitał własny
spadł w tym samym okresie (skumulowany spadek) o 20,8% w porównaniu z
rokiem 2013 r. Ogólnie, zobowiązania i rezerwy średnio- i długoterminowe
odnotowały znaczną redukcję (skumulowany spadek o 58,3%). Zobowiązania
krótkoterminowe pozostały na tym samym poziomie w roku 2017 r. w
porównaniu z rokiem poprzednim, ale jednocześnie wzrosły one o 29% w
stosunku do roku 2013. W okresie ostatnich pięciu lat, łączna sprzedaż
dziewięciu spółek wykazywała wahania (spadek o 0,2% 2017/13). Zysk brutto
podążał podobną ścieżką (2017/2013: 3,2%), jednak ze względu na wysokie
koszty operacyjne (przekraczające zyski brutto) zarówno zysk operacyjny jak i
netto (przed opodatkowaniem) były ujemne. Wyjątek stanowi rok 2014, kiedy to
odnotowano wzrost.
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