
   

 
• Κλάδος Ζυμαρικών - Εξέλιξη Ζήτησης 

Η οικονομική ύφεση που εκδηλώθηκε τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα, επηρέασε αρνητικά πολλούς επι-
χειρηματικούς κλάδους που σχετίζονταν με τα προϊόντα διατροφής. Και αυτό διότι, οι Έλληνες καταναλωτές 
περιόρισαν κατά πολύ τις δαπάνες τους, ακόμη και αυτές που αφορούσαν βασικά αγαθά, καθώς το διαθέσι-
μο εισόδημά τους υποχώρησε σημαντικά.  

Επισκόπηση Κλάδου Επίδοση του κλάδου Προοπτικές & Ευκαιρίες 

Εξέλιξη πωλήσεων φαρμάκων 

Εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό έντυπο 

The ibhs.gr Newsletter 
24/06/2019 — 28/06/2019 

Volume 97 

• Κλάδος Μικροζυθοποιίας • Μεταφορές & Logistics • Κλάδος Χρωμάτων 

• Κλάδος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/16744-pasta13
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/16744-pasta13
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/16744-pasta13
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/16744-pasta13
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/16803-brewery13
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/16803-brewery13
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/16804-paints19
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/16804-paints19
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/16563-pharma19
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/16563-pharma19
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/16744-pasta13


 2 

• Κλάδος Ζυμαρικών - Εξέλιξη Ζήτησης 

Η οικονομική ύφεση που εκδηλώθηκε τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα, επηρέασε 
αρνητικά πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους που σχετίζονταν με τα προϊόντα διατρο-
φής. Και αυτό διότι, οι Έλληνες καταναλωτές περιόρισαν κατά πολύ τις δαπάνες τους, 
ακόμη και αυτές που αφορούσαν βασικά αγαθά, καθώς το διαθέσιμο εισόδημά τους 
υποχώρησε σημαντικά.  

Ωστόσο, ο τομέας των ζυμαρικών αποδείχτηκε αρκετά ανθεκτικός, παρά τις αρνητικές συνθήκες που διαμορφώ-
θηκαν. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές στράφηκαν στα ζυμαρικά, εφόσον οι τιμές τους διατηρήθηκαν σε χαμηλά 
επίπεδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την αύξηση της κατανάλωσης ζυμαρικών, μιας και το καταναλωτικό κοινό 
έδειξε το ενδιαφέρον του σε φθηνότερα αγαθά. Μάλιστα, η παράμετρος της τιμής επηρεάζει και σήμερα τη ζήτη-
ση των ζυμαρικών. 
Ένας ακόμη παράγοντας που συμβάλλει στη διατήρηση της κατανάλωσης ζυμαρικών σε υψηλά επίπεδα αποτελεί 
η υψηλή διατροφική αξία που διαθέτουν. Μάλιστα, οι εταιρίες του κλάδου επενδύουν συνεχώς στη δημιουργία 
καινοτόμων προϊόντων, ώστε να καλύψουν ανάγκες για συγκεκριμένες διατροφικές συνήθειες.   
Επίσης, η εύκολη και γρήγορη παρασκευή τους αποτελούν σημαντικό κίνητρο για το καταναλωτικό κοινό να τα 
αγοράσει και να τα μαγειρέψει. Τέλος, η πολιτική των προσφορών και εκπτώσεων που εφαρμόζουν οι βιομηχανί-
ες του κλάδου, ελκύουν τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα οι διακινούμενοι όγκοι να διατηρούνται σε υψηλά 
επίπεδα.   
To διάστημα 2015-2016 ήταν μία δύσκολη χρονική περίοδος, τόσο για τη ζήτηση των ζυμαρικών, όσο και για το 
ευρύτερο λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής. Η επιβολή των capital controls και η περαιτέρω αύξηση του συντελε-
στή ΦΠΑ από το 23% στο 14% λειτούργησαν αποθαρρυντικά για την αγορά.  
Το δυσμενές αυτό κλίμα αποτυπώθηκε και στην υποχώρηση του κύκλου εργασιών των super market, με τις περισ-
σότερες κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων να εμφανίζουν μείωση πωλήσεων σε αξία ή/και όγκο. Όσο αναφο-
ρά τα ζυμαρικά, ο όγκος πωλήσεων κατά τη διάρκεια του 2016 υποχώρησε κατά 11%, ενώ στα προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας η πτώση ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, έφτασε στο 22,4% γεγονός που οφείλεται στην κατάρ-
ρευση του δικτύου της Μαρινόπουλος, αλλά και στον τιμολογιακό ανταγωνισμό των επώνυμων προϊόντων. 
Μετά από τις ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις στον κλάδο των super market, τα επόμενα χρόνια παρατηρή-
θηκε μία ομαλότητα στο λιανικό εμπόριο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, ο συνολικός τζίρος 
των super market διαμορφώθηκε περίπου στα €9,36 δισ. από €9,16 δισ. το 2017 και €9,02 δισ. το 2016.  

• Κλάδος Μικροζυθοποιίας  

Τα τελευταία χρόνια, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, πα-
ρατηρείται τάση δημιουργίας μικροζυθοποιίων, αποτυπώνοντας αφενός το επενδυτι-
κό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για την παραγωγή μικρής κλίμακας και αφετέρου τη 
διαφοροποίηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς, όπως εκφράζεται με τη στροφή 
μεγάλου μέρους του κοινού σε προϊόντα ελληνικής παραγωγής.  

Χαρακτηριστικά, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας λειτουργούσαν μόλις 3 μικροζυθοποιίες, ενώ την τελευ-
ταία διετία 13 νέες μονάδες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό σε 40 περίπου 
εταιρείες. Οι περισσότερες δραστηριοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (Ρόδος, Κέρκυρα, Άργος, 
Σαντορίνη, Εύβοια, Κρήτη, Τήνος κ.λπ.), αξιοποιώντας δίκτυα διανομής που καλύπτουν κυρίως τις περιοχές όπου 
λειτουργούν.  
 
Ο κλάδος παράγει φρέσκιες, μη παστεριωμένες μπύρες, διάρκειας ζωής λίγων μηνών, ώστε να μην αλλοιώνονται 
τα γευστικά χαρακτηριστικά τους με τη θερμική κατεργασία της παστερίωσης και να διατηρούνται οι επωφελείς 
για την υγεία ιδιότητες των δημητριακών, της μαγιάς και του λυκίσκου. Αντιθέτως, δεν χρησιμοποιούνται συντη-
ρητικά υλικά που απαντώνται στη μαζική παραγωγή. Επίσης, επισημαίνονται μεμονωμένες περιπτώσεις έκτακτης 
εποχιακής παραγωγής, με ορισμένα εμπορικά σήματα να παράγονται για διάστημα λίγων μόνο μηνών. 
 
Η πλειοψηφία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, ενώ λειτουργούν και λίγα «νομαδικά» ζυθοποιία, δηλαδή εται-
ρείες οι οποίες δεν διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό, αλλά παράγουν σε άλλες εγκαταστάσεις.  
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• Κλάδος Οινοποιίας - Οίνοι Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε. 

Η δυναμική την οποία επιδεικνύει ο κλάδος χαρακτηρίζεται από τα εξής σημεία: 
• Ισχυρή παρουσία εγχώριων βιομηχανιών με μακροχρόνια εμπειρία. 
• Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. 
• Συνεργασίες με πολυεθνικούς οίκους για την προώθηση διεθνών εμπορικών 

σημάτων στην ελληνική αγορά. 
• Ήπια άνοδος της αγοράς το 2017 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2017 παρήχθησαν 440.000 εκατόλιτρα οίνων Π.Γ.Ε. και 
210.000 εκατόλιτρα οίνων Π.Ο.Π. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα επιτρέπεται η ωρίμανση των οίνων Π.Ο.Π. σε 
βαρέλια (εκτός των Π.Ο.Π. Σαντορίνη και Μονεμβασία-Malvasia), καθώς και η εμφιάλωση (εκτός του Π.Ο.Π. 
Μονεμβασία-Malvasia) και αναγωγική παλαίωση σε εγκαταστάσεις εκτός αμπελουργικής ζώνης. Επομένως, 
τα κρασιά Π.Ο.Π. παράγονται και από εταιρείες που λειτουργούν εκτός των ζωνών, υπό την προϋπόθεση βέ-
βαια συνεργασίας με οινοποιείο που λειτουργεί εντός της ζώνης. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει 1.302 οίνους Π.Ο.Π. και 460 οίνους Π.Γ.Ε. από 21 συνολικά χώρες 
της Ε.Ε. Αυτές οι 1.762 καταχωρήσεις στην Ε.Ε. αποτελούν περίπου το 61% του συνόλου των αναγνωρισμέ-
νων γεωγραφικών ενδείξεων παγκοσμίως (2.900 οίνοι). Στις πρώτες δύο θέσεις της Ε.Ε. κατατάσσονται με 
μεγάλη διαφορά η Ιταλία και η Γαλλία με 603 και 454 οίνους αντίστοιχα. Η Ιταλία καταλαμβάνει την πρώτη 
θέση τόσο στα προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας (474 οίνοι) όσο και γεωγραφικής ένδειξης (129 οίνοι). 
Η γαλλική παραγωγή υπερέχει στα κρασιά Π.Ο.Π. (379), ενώ υστερεί στα Π.Γ.Ε. (75). Η Ιταλία κατέχει το 
34,2% των προστατευόμενων οίνων, ακολουθούμενη από Γαλλία (25,8%), Ελλάδα (8,5%), Ισπανία (8,2%) 
κ.λπ. Οι δύο πρώτες χώρες συγκεντρώνουν αθροιστικά το 60% του συνόλου των ευρωπαϊκών κρασιών Π.Ο.Π. 
και Π.Γ.Ε. 
Σημειώνεται ότι η χώρα μας αποτελεί μια από τα 4 μόνο κράτη-μέλη της Ε.Ε. με περισσότερες καταχωρήσεις 
Π.Γ.Ε. (όπου κατέχει τη 2η θέση) σε σχέση με Π.Ο.Π.  
 

• Επενδύσεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε μηχανολογικό εξοπλισμό, έρευνα & ανάπτυξη, αποθηκευτι-
κούς χώρους κ.τ.λ. 

• Εξωστρέφεια των μεγαλύτερων εταιρειών, κυρίως σε Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη. 
• Σπουδαιότητα του προϊόντος στη διακόσμηση, τη συντήρηση και την εξοικονόμηση ενέργειας των οικοδο-

μών. 
• Λανσάρισμα προϊόντων στην αγορά που φέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις. 
Οι ευκαιρίες ανάπτυξης οι οποίες παρουσιάζονται για τις επιχειρήσεις του κλάδου συνοψίζονται στις ακόλου-
θες: 
• Οικονομική ανάπτυξη - Ενίσχυση του ΠΔΕ & μέτρα για τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας. 
• Ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας του κλάδου –  Άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων κατά τη δια-

δικασία εξαγωγής. 
• Παραγωγή και εμπορία μελανιών για την εύκαμπτη συσκευασία. 
• Αυξανόμενη ζήτηση για οικολογικά χρώματα - Επιτάχυνση των διαδικασιών ανανέωσης της κυκλοφορίας των 

πιστοποιημένων με το οικολογικό σήμα προϊόντων. 
• Στήριξη της ζήτησης από τις ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων - Γήρανση του κτιριακού δυναμικού χώρας. 
• Επέκταση σε συμπληρωματικά προϊόντα (π.χ. κόλλες, μονωτικά κ.τ.λ.). 
• Επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη για τη δημιουργία νέων προϊόντων, με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

• Κλάδος Χρωμάτων - Προοπτικές & Ευκαιρίες 

Η Ελλάδα παράγει 33 οίνους Π.Ο.Π. και 120 οίνους Π.Γ.Ε., καταλαμβάνοντας την 
3η θέση στην Ε.Ε. αναφορικά με το συνολικό αριθμό οίνων, πίσω από την Ιταλία 
και την Ισπανία. Επομένως, η χώρα μας κατέχει το 8,5% των οίνων που είναι επί-
σημα αναγνωρισμένοι από την Ε.Ε. Η συμμετοχή των καταχωρισμένων προϊόντων 
στην εγχώρια οινοποιία είναι περιορισμένη, καθώς τα εν λόγω κρασιά καταλαμ-
βάνουν αθροιστικά το 26% της εγχώριας παραγόμενης ποσότητας.  
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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
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/6080-gdpr
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/6080-gdpr
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/6080-gdpr
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrografia/6080-gdpr
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• Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις: Εξέλιξη πωλήσεων φαρμάκων 
Η κατανάλωση φαρμάκων στη χώρα μας έως και το 2009 εμφάνιζε διαχρονικά ανοδική 
πορεία, με μοχλούς ανόδου να αποτελούν κυρίως η οικονομική ανάπτυξη και η ανεξέλε-
γκτη συνταγογράφηση. Συγκεκριμένα, το 2009 οι πωλήσεις των φαρμακευτικών εται-
ρειών είχαν διαμορφωθεί στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο των €8,24 δισ. Ωστόσο, 

η οικονομική ύφεση που επικράτησε τα επόμενα χρόνια, επέδρασε αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα 
και στα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας, οδηγώντας στην υποχώρηση του ΑΕΠ. Αυτές οι αρνητικές συνθήκες 
οδήγησαν στην εφαρμογή ενός προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης, μέρος του οποίου αποτέλεσε και ο 
περιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, στοχεύοντας στη μείωση των ελλειμμάτων των ασφαλιστι-
κών ταμείων. 
 
Έτσι, από το 2009 μέχρι και το 2015, οι πωλήσεις των φαρμακευτικών προϊόντων παρουσίασαν διαρκή κάμψη, 
φτάνοντας μέσα σε έξι χρόνια τα €5,6 δισ. Το 2016 η συνολική αξία αγοράς αυξήθηκε κατά 3,9% στο ύψος των 
€5,82 δισ., γεγονός που οφείλεται στα πιο ακριβά φάρμακα που διακινήθηκαν από τα νοσοκομεία και τα φαρ-
μακεία του ΕΟΠΥΥ. Το 2017, οι συνολικές πωλήσεις παρουσίασαν πολύ οριακή μείωση στα €5,78 δισ. Η σωρευτι-
κή μείωση σε σχέση με το προ οκταετίας επίπεδο διαμορφώθηκε στο 29,83%.  
 
Όσο αναφορά τους επιμέρους τομείς της αγοράς, οι πωλήσεις κινήθηκαν ως εξής: 
Νοσοκομεία & Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ: Οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα €1.802,76 εκ. από €1.769,28 εκ. το 2016 και 
€1.484,19 εκ. το 2015 (31,2% της αγοράς). 
Φαρμακεία & Φαρμακαποθήκες: Οι πωλήσεις μειώθηκαν στα €3.976,74 εκ. από €4.051,09 εκ. το 2016 και 
€4.119,45 εκ. το 2015 (68,8% της αγοράς).  
 
Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots  

• Κλάδος Πληροφορικής - Στρατηγική Επιχειρήσεων 
Οι εταιρείες του κλάδου εστιάζουν κυρίως σε επέκταση του χαρτοφυλακίου των προϊό-
ντων και υπηρεσιών τους μέσω έρευνας & ανάπτυξης νέων εφαρμογών, υψηλότερης προ-
στιθέμενης αξίας και σε διαφορετικές –εξειδικευμένες- κατηγορίες (π.χ. λογισμικό για κι-
νητή τηλεφωνία, εφαρμογές internet και ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες clouds εκ-
παιδευτικά προγράμματα, έργα τηλεπικοινωνιών, πληροφορική υγείας κ.ά.).  

Παράλληλα, προσπαθούν να διεισδύσουν σε νέες αγορές, όπου ο ανταγωνισμός δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα αι-
σθητός. Εξάλλου, η συνεχής ανανέωση της προϊοντικής βάσης και η ενημέρωση γύρω από τις διεθνείς εξελίξεις 
του κλάδου της πληροφορικής προφυλάσσει τις εταιρείες από τον κίνδυνο απαξίωσης που δημιουργεί η τεχνο-
λογική εξέλιξη. Στα πλαίσια αυτά, κομβική παράμετρο αποτελεί η ανάπτυξη προϊόντων σε ευρέως χρησιμοποι-
ούμενες διεθνείς πλατφόρμες που ενέχουν σημαντικό χρόνο ζωής. 
Βασική πτυχή της στρατηγικής αποτελεί η διαμόρφωση ενός –κατά το δυνατόν- εκτεταμένου πελατολογίου, που 
να περιλαμβάνει επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους (π.χ. τραπεζικούς ομίλους, παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπη-
ρεσιών, εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες), θυγατρικές πολυεθνικών, σημαντικούς φορείς του Δημοσίου 
Τομέα, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο τη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου.  Η προσπάθεια 
διατήρησης των εσόδων βασίζεται επίσης στις μειωμένες τιμές πώλησης λογισμικού και συμπληρωματικών υ-
πηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης, ώστε να εξασφαλιστούν έσοδα σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 
Επίσης, αρκετές επιχειρήσεις προβαίνουν σε αναδιοργάνωση των λειτουργιών τους, γεγονός που μεταφράζεται 
σε στροφή από την πώληση hardware (τομέας ο οποίος συνήθως καθίσταται ζημιογόνος) στην ανάπτυξη λογι-
σμικού, καθώς και στην παροχή μόνιμης διάρκειας υπηρεσιών υποστήριξης προς τους πελάτες. 
Τέλος, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις πληροφορικής εδώ και κάποια χρόνια έχουν αρχίσει να στρέφουν το ενδια-
φέρον τους σε αγορές του εξωτερικού, ώστε να περιορίσουν τις απώλειες που υφίστανται από τις καθυστερή-
σεις στις προκηρύξεις δημοσίων έργων στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι κινήσεις αυτές αποφέρουν ικανοποιητική από-
δοση μετά την πάροδο 5 ετών. 
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• Μεταφορές & Logistics 

Επίδοση του κλάδου 
Ο δείκτης Logistics Performance Index (LPI) που καταρτίζει η Παγκόσμια Τράπεζα αξιο-
λογεί τις υπηρεσίες logistics που παρέχονται σε κάθε χώρα αναφορικά με την ποιότητα 
και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, τις υποδομές, την ανταγωνιστικότητα 
κ.λπ.  Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα, η Ελλάδα το 2018 κατέλαβε την 42η θέση  

μεταξύ 160 χωρών με επίδοση 3,2 μονάδων, έναντι της 47ης θέσης πριν από δύο χρόνια.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η επίδοση αυτή, αν και βελτιωμένη σε σχέση με το 2016, υποδηλώνει την υστέρηση που εμφανίζει η χώρα 
στις διαδικασίες εκτελωνισμού και στις σύγχρονες υποδομές. Ακόμη, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, όσο 
αναφορά την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
 
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει την πιο βελτιωμένη θέση συγκριτικά με τις γειτονικές της 
χώρες, αλλά και τις υπόλοιπες χώρες που ανήκουν στα Βαλκάνια.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots 
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Το σχόλιο του κυρίου Γκουζέλου: 
 

«Είναι γεγονός ότι τα προβλήματα του 
συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού 
συστήματος της χώρας δημιουργούν 
ανασφάλεια και αβεβαιότητα στο κα-
ταναλωτικό κοινό. Αυτό και μόνο, προ-
λειαίνει το έδαφος για περαιτέρω ανά-
πτυξη του ιδιωτικού ασφαλιστικού 
κλάδου τα επόμενα χρόνια».  

 

 

 

 

Νικόλας Γκουζέλος 

CEO της Infobank Hellastat 

Σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat A.E. αναλύεται ο 
εγχώριος κλάδος των Μεσιτών & Πρακτόρων Ασφαλειών. 
Σύμφωνα με τη Μαρία Θεοδοσοπούλου, Sectorial Studies 
Consultant, οι εταιρείες που ασχολούνται με τη μεσιτεία και 
την πρακτόρευση ασφαλειών συνιστούν σημαντικό μέρος του 
εγχώριου ασφαλιστικού κλάδου, καθώς αποτελούν τον συν-
δετικό κρίκο μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και του κα-
ταναλωτικού κοινού. 

Πρόσφατα μάλιστα, ψηφίστηκε ο Ν. 4583/2018 που ενσωμά-
τωσε την Οδηγία IDD, η οποία αναφέρεται στη διανομή α-
σφαλιστικών προϊόντων, στο ρόλο αλλά και στην ευθύνη που 
φέρουν όλα τα κανάλια διανομής. Στόχος της συγκεκριμένης 
νομοθεσίας είναι κυρίως η προστασία του καταναλωτή, κα-
θώς και η έγκυρη ενημέρωσή του. 

Είναι αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, 
υπήρξε μία κάμψη στη ζήτηση των ασφαλιστικών προγραμ-
μάτων. Ωστόσο, από το 2016 και μετά, έχει παρατηρηθεί μία 
αλλαγή στην αγορά, με τους καταναλωτές να έχουν στρέψει 
το ενδιαφέρον τους, κυρίως στα ομαδικά συνταξιοδοτικά 
προγράμματα, στα ασφάλιστρα υγείας και στα ασφάλιστρα 
επενδυτικών προγραμμάτων. Εξάλλου, η ανάκαμψη της α-
σφαλιστικής αγοράς αποτυπώθηκε και στην αύξηση της πα-
ραγωγής ασφαλίστρων. 

Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η 
παραγωγή ασφαλίστρων των εγγεγραμμένων μελών της α-
νήλθε περίπου στα €3,78 δισ. το 2016, από €3,58 δισ. το 
2015, που μεταφράστηκε σε αύξηση 5,7%. Το 2017, η παρα-
γωγή κινήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο 
έτος, ενώ το 2018 τονώθηκε περαιτέρω κατά 3,5% στα €3,92 
δισ. 

Τέλος, εκτιμάται ότι με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσει να κινεί-
ται η ιδιωτική ασφάλιση και τα επόμενα χρόνια, μιας και το 
συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα της χώρας εξακο-
λουθεί να δημιουργεί ανασφάλειες, ωθώντας τους κατανα-
λωτές στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Ωστόσο, κρίνεται 
αναγκαίο,  οι εποπτικές αρχές να εντείνουν τους ελέγχους, 
ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια του ασφαλιστικού κλάδου και 
να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού. 

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου: 
Στη μελέτη της IBHS υπάρχει ξεχωριστή χρηματοοικονο-μική 
ανάλυση για τους Μεσίτες Ασφαλειών και τους Πράκτορες Α-
σφαλειών. Συγκεκριμένα: 

Στη μελέτη αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 77 μεσιτι-
κών επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται ως 
εξής: 

 Ο Κύκλος Εργασιών το 2017 αυξήθηκε κατά 2,5%, στα 
€131,40 εκ. από €128,16 εκ. το 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tα ΚΠΤΦΑ μειώθηκαν κατά 3,9%, στα €19,49 εκ. από  €20,29 
εκ. Αντίθετα, τα ΚΠΦ αυξήθηκαν κατά 9,1% στα €19,62 εκ., 
έναντι €17,99 εκ. το 2016.     

 Τα περιθώρια EBITDA και EBT μειώθηκαν σε 9,4% και 5,9% 
αντίστοιχα. 

 
Στη μελέτη αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 66 πρακτό-
ρων ασφαλειών. Τα βασικά συμπεράσματα συ-νοψίζονται ως 
εξής: 

 Ο Κύκλος Εργασιών το 2017 μειώθηκε κατά 15,2%, στα €47,89 
εκ. από €56,49 εκ. το 2016. 

 Τα ΚΠΤΦΑ μειώθηκαν κατά 31,3% στα €20,12 εκ. από €29,28 
εκ. και τα ΚΠΦ σημείωσαν πτώση κατά 31,9% στα €19,64 εκ. 
από €28,84 εκ.  

 Αντίθετα, τα περιθώρια EBITDA και EBT αυξήθηκαν σε 19,2% 
και 16,4% αντίστοιχα.  

Συνοπτική Παρουσίαση του Κλάδου: Μεσίτες & Πράκτορες Ασφαλειών 
Προοπτικές ανέλιξης για την ιδιωτική ασφάλιση 
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