«40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας» - 2017
Η ICAP Group για 7η χρονιά, εκδίδει την επιχειρηματική έκδοση «40
Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας« ( ebook ), αξιοποιώντας συνοπτικά το υλικό που περιέχεται στις
αντίστοιχες ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ του Ομίλου, προβάλλοντας
σημαντικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου. Στη νέα θεματική ενότητα «Η
Εξαγωγική Δραστηριότητα των Κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας»,
φιλοξενούνται άρθρα και τοποθετήσεις επιφανών Φορέων και
Λειτουργών καθώς και ειδική μελέτη του Ομίλου για τις Πρόσφατες
Εξελίξεις και Επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων του
Επιχειρηματικού Τομέα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, ο κύκλος εργασιών του
συνόλου των εταιρειών της έκδοσης κατέγραψε ελαφρά μείωση το
2015/14, παράλληλα όμως η συγκράτηση του κόστους είχε πολύ
θετικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Πράγματι, το
έτος 2015 αποτέλεσε το ορόσημο που σηματοδότησε την
εντυπωσιακή επάνοδο στην κερδοφορία και το τέλος μιας
παρατεταμένης περιόδου συσσώρευσης ζημιών.
Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την Μελέτη.
O Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος της ICAP Group, δήλωσε σχετικά:
«Στις παρούσες συνθήκες η Ελληνική Οικονομία εξακολουθεί να
παραμένει «ευάλωτη», αφού δεν έχουν εξαλειφθεί όλοι εκείνοι οι
παράγοντες που καθιστούν επισφαλή τη δυναμική ανάκαμψης της
χώρας. Οι ενδείξεις ανάκαμψης που εμφάνιζαν αρχικά τα
δημοσιονομικά μεγέθη το 2016 τελικά αναιρέθηκαν, δεδομένου ότι η
χώρα εισήλθε και πάλι σε ύφεση στα τέλη του έτους, ενώ σε ετήσια
βάση συνολικά η οικονομία της χώρας χαρακτηρίστηκε ουσιαστικά
από στασιμότητα. Αυτήν την περίοδο ιδιαίτερα, η αγορά εξακολουθεί
να κυριαρχείται από αυξημένη αβεβαιότητα, εν μέσω των
παρατεταμένων διαπραγματεύσεων αξιολόγησης, με όλες τις
αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν για την επιχειρηματική
δραστηριότητα. Είναι πλέον προφανής η αναγκαιότητα της
ολοκλήρωσης της συμφωνίας με τους Δανειστές, για την επαναφορά
της οικονομικής σταθερότητας, γεγονός που θα επιτρέψει στις
Ελληνικές Επιχειρήσεις να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και έτσι να
συμβάλουν στην ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας. Σ’ όλο το
προηγούμενο διάστημα, οι Ελληνικές Επιχειρήσεις συνέχιζαν να
λειτουργούν σ’ ένα δυσμενές περιβάλλον καταβάλλοντας τεράστιες
προσπάθειες προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά
τους, γεγονός που εκφράστηκε (ως ένα βαθμό) και από τις επιδόσεις

επιλεγμένων κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας. Βέβαια οι επί
μέρους Επιχειρηματικοί Τομείς επηρεάσθηκαν σε διαφορετικό βαθμό.
Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι οι κλαδικές επιδόσεις, όσον αφορά
δείκτες κερδοφορίας - αποδοτικότητας, σημείωσαν οριακή μόνο
υποχώρηση το 2015, ενώ διατηρείται η τάση περιορισμού των
ζημιογόνων κλάδων, συγκριτικά με προηγούμενα έτη. Αξίζει, λοιπόν,
να αναδειχτούν εκείνοι οι κλάδοι που επέδειξαν σημαντικές αντοχές
και πέτυχαν αξιόλογες επιδόσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στη νέα
έκδοση της ICAP Group, 40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής
Οικονομίας – 2017».
Η ICAP ως φορέας επιχειρηματικότητας, εκπονεί και διαθέτει δωρεάν
την εν λόγω Έκδοση με στόχο τη στήριξη του Ελληνικού Επιχειρείν.
Την έκδοση «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας»,
μπορείτε να λάβετε δωρεάν (αντίτυπα/CDs) μέσω των Γραφείων του
Ομίλου (δείτε εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας).
H ICAP Group – με 1.300 εργαζομένους – είναι ο μεγαλύτερος
Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με
ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά την εξαγορά
της από το SEEF Fund της Global Finance το 2007, έχει αναπτυχθεί
ραγδαία και σήμερα παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων
που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit Risk Services,
Marketing Solutions, Management Consulting και People &
Employment Solutions.
Περισσότερες Πληροφορίες:
Γραφείο Τύπου Oμίλου ICAP
Φρατζέσκα Σιδερή
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2 |176 76 Καλλιθέα | T: 210 7200 495 | 210
7200 000 | F: 213 0173 495
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Η ΙCAP Group Α.Ε. («ΙCAP») έχει νόμιμα συλλέξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας
ταχυδρομείου για ενημερωτικούς σκοπούς ή/και σκοπούς προώθησης των
προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα στοιχεία σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Σε
περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από την ICAP για τους ανωτέρω σκοπούς, παρακαλούμε πατήστε
στον παρακάτω σύνδεσμο pr@icap.gr για τη διαγραφή του email σας από τη λίστα
αποδεκτών.
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