
   

 
• Infobank Hellastat - 25ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός 

Χορηγός βραβείων ήταν η Infobank Hellastat στον 25ο economia Φοιτητικό Διαγωνισμό επιβραβεύοντας 
και στηρίζοντας έμπρακτα τη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση.  

Ανταγωνισμός Προοπτικές του κλάδου Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

Ανταγωνισμός 

Εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό έντυπο 

The ibhs.gr Newsletter 
10/06/2019 — 14/06/2019 

Volume 96 

• Κλάδος Αναψυκτικών • Κλάδος Catering • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

• Χονδρικό Εμπόριο Φαρμάκων 
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• Κλάδος Εκτυπώσεων Εφημερίδων—Περιοδικών 

Προβλήματα του κλάδου 
Κάποιοι εκδοτικοί οίκοι έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν με υψηλά μακροπρόθε-
σμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα οποία πλέον δυσκολεύονται να αποπληρώσουν. 
 Η αγορά εμφανίζει χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου στους τομείς της εκτύπωσης και της 
διανομής.  Συνεπώς, οι υποδομές του κλάδου εξαρτώνται από λίγα εκτυπωτικά 

συγκροτήματα (κυρίως των Καθημερινών Εκδόσεων, ΔΟΛ, Πήγασου), γεγονός που δημιουργεί προβλήματα αντα-
γωνισμού. Η εκδοτική αγορά υφίσταται σημαντικό κόστος παραγωγής, κυρίως λόγω του δημοσιογραφικού χαρ-
τιού, το οποίο εισάγεται από χώρες του εξωτερικού (Σκανδιναβία, Σλοβακία, Αυστρία, Ρωσία). Η διενέργεια των 
εισαγωγών έγινε πιο δύσκολη από τη στιγμή που επιβλήθηκαν τα capital controls (λόγω και των «καπέλων» των 
εισαγωγέων). Σε περίπτωση μάλιστα που το χαρτί είναι ανώτερης ποιότητας (illustration που δεν λερώνει), τότε 
το κόστος είναι υψηλότερο. Επιπλέον, οι εκδότες επιβαρύνονται αρκετά από το εργατικό κόστος, αφού ο κλάδος 
χαρακτηρίζεται σαν εντάσεως εργασίας και δευτερευόντως από το κόστος διανομής. 
 
Η αγορά χαρακτηρίζεται από χαμηλά εμπόδια εισόδου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται περιπτώσεις ευκαιρια-
κής παρουσίας επιχειρήσεων για σύντομο χρονικό διάστημα, οι οποίες συνήθως δεν τακτοποιούν έγκαιρα τις υ-
ποχρεώσεις τους. Το γεγονός αυτό εξηγεί το μεγάλο αριθμό παικτών που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται, 
παρά το γεγονός ότι η αγορά φθίνει. Η εγχώρια αγορά θεωρείται μικρού μεγέθους και εκτιμάται ότι δεν μπορεί 
να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την κυκλοφορία πολυάριθμων εκδόσεων, ειδικά σε περιόδους μειούμενης κυ-
κλοφορίας και έξαρσης του ανταγωνισμού όπως η τωρινή. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πιο εμφανές στον τομέα 
των περιοδικών, ο οποίος ήταν ήδη κατακερματισμένος πριν από την εκδήλωση της ύφεσης. 
 
Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots  
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• Κλάδος Εκτυπώσεων Εφημερίδων—Περιοδικών 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα 
Έπειτα από αρκετά χρόνια εντυπωσιακής ανοδικής πορείας, η τελευταία τριετία επι-
φύλασσε επενδυτική στασιμότητα για τον τομέα των φ/β, καθώς εγκαταστάθηκαν 
ελάχιστα συστήματα, ενώ παρατηρήθηκε απώλεια πολλών θέσεων εργασίας.  Η υ-
πέρμετρη ανάπτυξη του κλάδου οδήγησε σε αναστολή αδειοδοτήσεων τον Αύγουστο 

του 2012, απόφαση που άρθηκε τον Απρίλιο του 2014 (Ν. 4254/2014), με πλαφόν νέας ισχύος τα 200 MW το χρό-
νο έως το 2020. Εξάλλου, η μείωση των αποζημιώσεων στα €63-69 / MWh το 2015 (βάσει της μέσης ΟΤΣ των 
€57,5 / MWh το προηγούμενο έτος) δεν καθιστά τον κλάδο πλέον τόσο ελκυστικό στους υποψήφιους επενδυτές 
όσο στο παρελθόν, ενώ η βιωσιμότητα πολλών μονάδων - σύμφωνα με τον ΣΕΦ- θα είναι στο εφεξής ιδιαίτερα 
αμφίβολη. Έτσι, ουσιαστικά αντισταθμίζονται οι θετικές επιδράσεις της άρσης της αναστολής αδειοδότησης. 
 
 
 
 
 
 
 
Αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του 2016 εγκαταστάθηκαν μόλις 5,4 MW, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να α-
νέρχεται πλέον σε €2.611 MW. Ουσιαστικά, η αγορά επανήλθε στα επίπεδα του 2007, δηλαδή πριν ξεκινήσει η 
ανοδική της πορεία. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, οι κυριότερες αιτίες για την υποτονικό-
τητα του τελευταίου έτους αποτέλεσαν η καθυστέρηση στην υιοθέτηση νέου θεσμικού πλαισίου για την αυτοπα-
ραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering), κάτι που υλοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2016 και δεν διευ-
κόλυνε την ανάπτυξη μεσαίων και μεγάλων έργων και η επιβολή των capital controls τον Ιούλιο, τα οποία επέδρα-
σαν αρνητικά στην εγκατάσταση μικρών συστημάτων net-metering. 
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• Χονδρικό Εμπόριο Φαρμάκων 

Χορηγός βραβείων ήταν η Infobank Hellastat 
στον 25ο economia Φοιτητικό Διαγωνισμό 
επιβραβεύοντας και στηρίζοντας έμπρακτα 
τη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση. Η Τελε-
τή Απονομής έγινε στις 30 Μαΐου στην Αί-
θουσα Εκδηλώσεων του Γραφείου του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και το 
θέμα του διαγωνισμού ήταν: "Ευρωπαϊκή 
Ένωση: τα επόμενα βήματα για Ανάπτυξη, 
Απασχόληση και Εκπαίδευση".  

Ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται κυρίως, στην επέκταση των δικτύων των συνεργαζόμενων φαρμακείων, 
προκειμένου να ενισχυθούν οι πωλήσεις και να αντισταθμιστεί ο κίνδυνος σε περιπτώσεις καθυστερημένων 
εξοφλήσεων από μερίδα πελατών. Ακόμα, βασικοί παράγοντες ανταγωνισμού αποτελούν η πληρότητα της 
προϊοντικής βάσης (φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά είδη, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής 
κ.ά.) και οι συντομότεροι χρόνοι εξυπηρέτησης. 
 
Ο τομέας της τιμολόγησης δεν περιλαμβάνεται ως πτυχή ανταγωνισμού, καθώς οι τιμές καθορίζονται εξωγε-
νώς από το κράτος. Επίσης, η στρατηγική των φαρμακαποθηκών επηρεάζεται καθοριστικά από το οριζόμενο 
από την πολιτεία περιθώριο μικτού κέρδους, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί. 
 
Σημαντική δραστηριότητα για τον κλάδο αποτελούν οι παράλληλες εξαγωγές, λόγω των χαμηλών τιμών που 
επικρατούν στην εγχώρια αγορά, ιδίως για τα πρωτότυπα φάρμακα. Έτσι, οι φαρμακαποθήκες πωλούν στο 
εξωτερικό σε υψηλότερες τιμές, αποκομίζοντας ικανοποιητικά κέρδη. Ωστόσο, επειδή η συγκεκριμένη πρα-
κτική στερεί κέρδη από τις φαρμακοβιομηχανίες (σε επίπεδο μητρικής εξωτερικού), οι τελευταίες γίνονται 
ιδιαίτερα φειδωλές στις ποσότητες που προμηθεύουν τις χονδρεμπορικές εταιρείες, ώστε να τις αναγκάζουν 
να διακινούν μόνο εγχώρια.  
 
Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots  

Τα βραβεία του 25ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού απονεμήθηκαν σε 5 ομαδικές και 5 ατομικές ερ-
γασίες. Η Infobank Hellastat απένειμε το 3ο βραβείο ατομικής εργασίας προσφέροντας μία συμμετοχή στο 
"360 Credit Risk Management Diploma", έναν κύκλο σπουδών που διοργανώνεται εδώ και 2 χρόνια από την 
IB.HS και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κι έχει γίνει πλέον θεσμός στην επαγγελματική εκπαίδευση. 
Συγχαρητήρια στους νικητές του Διαγωνισμού και σε όλους όσους έλαβαν μέρος καθώς και στον Όμιλο eco-
nomia για την άψογη διοργάνωση! 

• Infobank Hellastat - 25ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός 

Ανταγωνισμός 
Ο αριθμός των φαρμακαποθηκών θεωρείται μεγάλος συγκριτικά με το μέγεθος 
της εγχώριας αγοράς. Για παράδειγμα, το 2017 μία φαρμακαποθήκη αντιστοιχού-
σε κατά μέσο όρο σε 81 φαρμακεία. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται έντονο αντα-
γωνισμό, με τις εταιρείες να αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους, ώστε να αυξή-
σουν το μερίδιο αγοράς του.  
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Αρθρογραφία Σχετικού Ενδιαφέροντος: 

"Γκρεμίζουν" καριέρες οι παραβιάσεις δεδομένων 
...πατήστε για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο  

https://www.ibhs.gr/our-services/gdpr-consulting
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/30-ypiresies/35-forma-eggrafis-gdpr
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• Κλάδος Αναψυκτικών 
Ανταγωνισμός 
Ο ανταγωνισμός στον κλάδο έχει ενταθεί λόγω της ανάπτυξης των εγχώριων παραγωγι-
κών εταιρειών, αλλά και της εισόδου νέων παικτών και επικεντρώνεται στους εξής τομείς: 
• τιμολόγηση και προσφορές,  

• εμπλουτισμός του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με νέα, διαφοροποιημένα προϊόντα σε γεύσεις, συσκευασίες 
κ.λπ., 

• επικοινωνιακή στρατηγική μέσω προωθητικών ενεργειών, διαφήμισης και άλλων ενεργειών. 
Ο τιμολογιακός ανταγωνισμός και η παροχή προσφορών και εκπτώσεων εξακολουθούν να αποτελούν βασική 
πτυχή αντιπαράθεσης, αποσκοπώντας στην προσέλκυση των καταναλωτών και στη συγκράτηση των απωλειών, 
έχοντας όμως αρνητική επίδραση στα περιθώρια κερδοφορίας. Η τάση αυτή αποτυπώνει την βαρύτητα που δια-
δραματίζει πλέον ο παράγοντας «τιμή» στις καταναλωτικές προτιμήσεις, χωρίς βέβαια να τίθεται σε δεύτερη 
μοίρα και το brand του προϊόντος. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εταιρειών τοποθετείται η ζεστή αγορά 
(super market, περίπτερα), η οποία απορροφάει σημαντικό μέρος της κατανάλωσης μέσω value for money προϊ-
όντων. 
 
Οι κινήσεις αυτές προέρχονται κυρίως από τις δύο πολυεθνικές, καθώς υπόκεινται σε απώλεια μεριδίων στα non 
cola αναψυκτικά (πορτοκαλάδες, λεμονάδες κ.λπ.), ενώ ακολουθούν αλυσιδωτά και οι εγχώριοι παραγωγοί / 
εμφιαλωτές βάσει των δυνατοτήτων τους. 
 
Η παραπάνω τάση αποτυπώνεται στη διαχρονική εξέλιξη του σχετικού δείκτη τιμών που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση τιμή των αναψυκτικών το 2017 υποχώρησε κατά 1,2%, μετά από ένα 
έτος στασιμότητας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε εμφανίσει επίσης πτωτική πορεία (2013: -2,9%, 2014: -
1,5%, 2015: -1,2%). 

• Κλάδος Catering 

Προοπτικές του κλάδου 
Η άνοδος του εισερχόμενου τουρισμού των τελευταίων ετών έχει θετική επίδραση και στο 
συνεδριακό τουρισμό, με τον αριθμό των συνεδρίων να έχει αρχίσει να αυξάνεται. Η τάση 
αυτή αναμένεται να επικρατήσει και τα επόμενα 2-3 χρόνια, γεγονός που θα ευνοήσει τα 
έσοδα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην τροφοδοσία συνεδρίων.  

Ωστόσο, φορείς του κλάδου τονίζουν ότι απαιτείται κρατική υποστήριξη, αλλά και καλλιέργεια συνεδριακής 
κουλτούρας, η οποία δεν υπάρχει ακόμα σε μεγάλο βαθμό στη χώρα. 
Θετικές προοπτικές εντοπίζονται στην επέκταση των συνεργασιών του κλάδου με ξενοδοχειακές μονάδες, ιδίως 
σε περιόδους ανόδου της τουριστικής κίνησης. Συνήθως, η προμήθεια κατεψυγμένων γευμάτων είναι πιο οικο-
νομική συγκριτικά με τη λειτουργία πλήρως οργανωμένης κουζίνας με σεφ. Επίσης, τα μεγάλα ξενοδοχεία, συ-
χνά σε περιόδους υψηλής ζήτησης, αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες σε γεύματα, ελλείψεις που μπορούν 
να καλύψουν εταιρείες του βιομηχανικού catering. 
Οι ανάγκες που προκύπτουν για τη σίτιση του σημαντικού αριθμού προσφύγων που φιλοξενεί την τρέχουσα 
περίοδο η χώρα, αποτελούν ευκαιρία για τόνωση των εσόδων για αρκετές μονάδες catering, με ανταγωνιστικές 
μάλιστα τιμές. Πάντως, μέχρι στιγμής οι διαγωνιστικές διαδικασίες κρίνονται ως αδιαφανείς, ενώ σε μερικές 
περιπτώσεις ευνοούνται εταιρείες μεγάλου μεγέθους. 
 
Ο τομέας των chilled γευμάτων στον τομέα του βιομηχανικού catering έχει προοπτικές μεγαλύτερης ανάπτυξης, 
δεδομένου και του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου των καταναλωτών για μαγείρεμα στο σπίτι. Οι αρνητικές 
οικονομικές συνθήκες ενδέχεται να οδηγήσουν στη συνεργασία εταιρειών του κλάδου για μαζικές παραγγελίες 
πρώτων υλών, με αντικείμενο την επίτευξη χαμηλότερου κόστους. 
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• Κλάδος Ιχθυοκαλλιέργειας 

Βιολογική Παραγωγή 
Η βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ακόμα αρκετά μικρό ποσοστό επί της συνολι-
κής παραγωγής της χώρας. Σύμφωνα με εκτίμηση του ΣΕΘ, το 2017 η παραγωγή βιολο-
γικής τσιπούρας και λαβρακιού αυξήθηκε οριακά στους 730 τόνους (360 τόνοι τσιπού-
ρας και 370 τόνοι λαβρακιού), ποσότητα που αποτέλεσε μόλις το 0,7% της συνολικής  

παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας. Ωστόσο, μόνο τα ¾ περίπου της της παραγωγής διατέθηκαν στην αγορά ως 
βιολογικό προϊόν, με το υπόλοιπο να διατίθεται ως συμβατικό. 
 
Μετά το 2015 η παραγωγή εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη, γεγονός που οφείλεται στην αποχώρηση μιας 
από τις τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη βιολογική εκτροφή. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο εν λόγω τομέας δεν έχει ακόμα την επιθυμητή ανάπτυξη στην Ελλάδα, καθώς η τιμή των βιολογικών ψαριών 
είναι περίπου 60% ακριβότερη σε σχέση με τα συμβατικά, με συνέπεια η ζήτηση να συγκρατείται σε χαμηλότε-
ρα επίπεδα. Χαρακτηριστικά, το 2016 η μέση τιμή τσιπούρας και λαβρακιού σχηματίστηκε στα €8 το κιλό. 
 
Η παραγωγή την τρέχουσα περίοδο διενεργείται από 2 πιστοποιημένες μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε 2 εται-
ρείες ιχθυοκαλλιέργειας και πιστοποιούνται από 3 ιδιωτικούς οργανισμούς ελέγχου.  
 
 
 
Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots 
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Νέες Διαθέσιμες Κλαδικές Μελέτες 

Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις 

Μεταφορές & Logistics 

Χρώματα 

Χημικά 

Το σχόλιο του κυρίου Γκουζέλου: 
«Η αγορά έχει ανάγκη από τον εξορθο-
λογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής 
δαπάνης και τον καθορισμό της σε 
βιώσιμα επίπεδα.  Σε περίπτωση που 
αυτό καταστεί εφικτό, θα δημιουργη-
θούν πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης για 
τις εταιρείες του κλάδου».  

 

 

 

 

Νικόλας Γκουζέλος 

CEO της Infobank Hellastat 

Σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat A.E. αναλύεται ο 
εγχώριος κλάδος των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων. Σύμφω-
να με τη Μαρία Θεοδοσοπούλου, Sectorial Studies Consult-
ant, η Φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους σημαντι-
κότερους κλάδους της Χημικής Βιομηχανίας, ο οποίος συμ-
βάλλει κατά πολύ στην εθνική οικονομία και στην ανάπτυξη 
της χώρας. 

Πιο αναλυτικά, η βιομηχανία φαρμάκων συνεισφέρει με €2,8 
δισ. στο ΑΕΠ της χώρας και προσφέρει πάνω από 15.000 
άμεσες θέσεις εργασίας. Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατα 
στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγών, το 2018 το 
ελληνικό φάρμακο ήταν το δεύτερο σε κατάταξη εξαγώγιμο 
προϊόν, αποδεικνύοντας έτσι τη σπουδαιότητα του κλάδου 
στις εγχώριες εξαγωγές. 

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που εμποδίζουν την 
περαιτέρω ανέλιξη του φαρμακευτικού κλάδου. Ένας από 
τους βασικότερους παράγοντες είναι οι υποχρεωτικές εκπτώ-
σεις (rebates) και επιστροφές (clawback) που καλούνται να 
πληρώσουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, το 
2017  η συνολική επιβάρυνση ανήλθε στα €902 εκ. έναντι 
€751 εκ. το 2016, που μεταφράζεται σε αύξηση 20,1%. Μάλι-
στα, το ποσοστό συμμετοχής των φαρμακευτικών επιχειρήσε-
ων στη διαμόρφωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης 
υπολογίστηκε στο 31,68%, ποσοστό που αυξάνεται ραγδαία 
τα τελευταία χρόνια. 

Αυτό συμβαίνει διότι, η καθαρή δημόσια φαρμακευτική δα-
πάνη δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες για υπηρεσίες υγεί-
ας, με αποτέλεσμα οι υπερβάσεις που προκύπτουν λόγω του 
χαμηλού προϋπολογισμού να καλύπτονται από τον ιδιωτικό 
τομέα, δηλαδή τους ασθενείς και τις φαρμακευτικές επιχειρή-
σεις. 

Για το λόγο αυτό, πολλοί ισχυρίζονται πως η ανάγκη εξορθο-
λογισμού της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης είναι επιτα-
κτική. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες του κλάδου θα είχαν 
τη δυνατότητα να επενδύσουν περισσότερο στην έρευνα και 
ανάπτυξη, μιας και δε θα ήταν υποχρεωμένες να καταβάλουν 
τόσο υψηλά ποσά προς το Δημόσιο. 

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου: 
Στη μελέτη της IB.HS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 139 
επιχειρήσεων. 
Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής: 

 Ο Κύκλος Εργασιών το 2017 αυξήθηκε κατά 2,19%, στα 
€4.497,4 εκ. 

 Τα ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν κατά 6,6%, στα €281,6 εκ. από  €264,26 
εκ. και τα ΚΠΦ αυξήθηκαν κατά 5,6% στα €163,78 εκ., έναντι 
€155,13 εκ. το 2016.     

 Τα περιθώρια EBITDA και EBT μειώθηκαν σε 4,7% και 2,8% 
αντίστοιχα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η κεφαλαιακή μόχλευση διαμορφώθηκε στο επίπεδο 2,02 
προς 1. 

 Οι Απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε περίοδο περίπου 3,8 μηνών. 

 Η σύνθεση παθητικού σε ποσοστά: 

Συνοπτική Παρουσίαση του Κλάδου: Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις  
Rebates και Clawback επιβραδύνουν την ανάπτυξη του κλάδου 
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https://www.ibhs.gr/our-services/kladikes-meletes
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/30-ypiresies/63-dairy-products
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/30-ypiresies/53-frozen-products
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/30-ypiresies/76-chemicals

