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Κλάδος Χημικών - Παραγωγική επίδοση
Η οικονομική ύφεση που εκδηλώθηκε στα τέλη του 2008 περιόρισε σημαντικά την
εγχώρια βιομηχανική δραστηριότητα, με αρνητικές επιπτώσεις να εντοπίζονται στους
περισσότερους επιμέρους κλάδους. Μερικές από αυτές, ήταν η διακοπή λειτουργίας
επιχειρήσεων, η μείωση της απασχόλησης και η αναβολή των επενδύσεων. Το δυσμενές κλίμα που επικράτησε, αποτυπώθηκε στην εξέλιξη του γενικού δείκτη

βιομηχανικής παραγωγής της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος εμφάνισε καθοδική πορεία έως και το 2014. Η υποτονική δραστηριότητα της ελληνικής βιομηχανίας μεταφράστηκε -μεταξύ άλλων- σε φθίνουσα ζήτηση για χημικές πρώτες ύλες
και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα. Έτσι, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2015, η κατανάλωση στις περισσότερες
προϊοντικές κατηγορίες χημικών μειώθηκε, καθώς σημαντικοί πελάτες όπως οι κλωστοϋφαντουργίες, οι εκτυπωτικές μονάδες, οι βιομηχανίες πλαστικών,
καλλυντικών, ειδών καθαρισμού, κ.λπ. κατέγραψαν διαχρονική κάμψη στους όγκους
παραγωγής τους.
Αναλυτικά, κατά την προαναφερθείσα περίοδο σημειώθηκε υποχώρηση 21% στον
κύκλο εργασιών, 31% στην εσωτερική ζήτηση και 15% στον αριθμό των χημικών
επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο κλάδος προσπάθησε να διατηρήσει τον εξαγωγικό του χαρακτήρα. Παράλληλα, με την εκδήλωση
της ύφεσης, οι εταιρείες του κλάδου είχαν
να αντιμετωπίσουν και τη σημαντική
άνοδο των τιμών των πρώτων υλών, γεγονός που περιόρισε την κερδοφορία τους.
•

Αγορά Φαρμακείων - Παραφαρμακευτικά Προϊόντα
Ονομάζονται όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την ευεξία και την υγεία των ανθρώπων, πωλούνται στα φαρμακεία, αλλά δεν είναι φάρμακα. Με άλλα λόγια, είναι
προϊόντα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο δελτίο τιμών φαρμάκων και έχουν
διαφορετικό ποσοστό ΦΠΑ σε σχέση με τα φάρμακα

Στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν κυρίως:
•
Τα καλλυντικά,
•
Τα συμπληρώματα διατροφής,
•
Οι παιδικές τροφές, και
•
Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν ελεύθερη τιμή που καθορίζεται από τον παραγωγό και από το σημείο πώλησης.
Μπορούν μάλιστα να πωληθούν σε διάφορα καταστήματα πέρα από τα φαρμακεία, όπως είναι τα super markets
και τα καταστήματα καλλυντικών.
Μάλιστα, το μερίδιο αγοράς από τα συγκεκριμένα προϊόντα αυξάνεται συνεχώς, λόγω των ηλεκτρονικών φαρμακείων που αποτελούν επέκταση των φυσικών.
Όσο αναφορά τα καλλυντικά, τα οποία αποτελούν σημαντική κατηγορία για την αύξηση του τζίρου των φαρμακείων, το 2017 φαίνεται πως άγγιξαν τα €240 εκ.
Τέλος, τα παραπάνω προϊόντα εκτός των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, θεωρείται ότι αποτελούν το 20% του
τζίρου των ιδιωτικών φαρμακείων.
Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots
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Πλαστική Συσκευασία - Θεσμικό πλαίσιο πλαστικής σακουλας
Σε διεθνές επίπεδο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κινητοποίηση για την απόσυρση ης πλαστικής σακούλας από την αγορά, λόγω της μόλυνσης που προκαλεί το
εν λόγω προϊόν στο περιβάλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 εξέδωσε οδηγία (2015/720) για τον περιορισμό της κατανάλωσης πλαστικής σακούλας σε 90 τεμάχια ανά κάτοικο το έτος μέχρι το 2019 και σε 40 μέχρι
το τέλος του 2025.

Στα πλαίσια εναρμόνισης της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο Ν. 4496/2017 επιβάλλει στους εμπόρους από 1.1.2018 περιβαλλοντικό τέλος 4 λεπτών στη λεπτή πλαστική σακούλα μιας χρήσης (<50 μm) το οποίο
καταβάλει ο καταναλωτής, ενώ από 1.1.2019 η επιβάρυνση θα αυξηθεί στα 9 λεπτά. Τα σχετικά έσοδα αποδίδονται από τους εμπόρους στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Από την επιβολή του τέλους εξαιρούνται οι έμποροι περιπτέρων και υπαίθριου εμπορίου.
Η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή πρακτική κρίθηκε αναγκαία, καθώς η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη χρήση
λεπτής σακούλας στην Ε.Ε., με την κατά κεφαλή κατανάλωση να διαμορφώνεται στις 400 σακούλες το έτος, τη
στιγμή που πάνω από 35 χώρες έχουν ήδη απαγορεύσει πλήρως τη χρήση του προϊόντος.
Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του ΙΕΛΚΑ επιβεβαιώνουν σε πρώτο στάδιο τις ανωτέρω τάσεις, καθώς τον Ιανουάριο του 2018 στα super market καταγράφηκε μείωση της τάξης του 75%-80% στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Αντιθέτως, οι καταναλωτές στράφηκαν
στις σακούλες / τσάντες πολλαπλών χρήσεων, καθώς τον εν λόγω μήνα οι πωλήσεις τους εμφάνισαν απότομη
άνοδο μεγαλύτερη του 5.000%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε 2,5-3 εκ. νέες τσάντες
πολλαπλών χρήσεων στην αγορά, ενώ πάνω από 2 στα 3 νοικοκυριά επιλέγουν αυτή τη λύση για τις αγορές
τους.
Στα υπόλοιπα κανάλια του λιανεμπορίου η μείωση της χρήσης των ελαφρών σακουλών είναι μικρότερη σε σχέση με τα super market, με δεδομένο ότι από τη νέα νομοθεσία εξαιρούνται οι λαϊκές αγορές και τα περίπτερα.
Επομένως, η συνολική μείωση της πλαστικής σακούλας τον Ιανουάριο του 2018 ανέρχεται σε 65%-70%.
•

Εκτυπώσεις ειδών συσκευασίας - Εξέλιξη Ζήτησης
Οι εκτυπώσεις ειδών συσκευασίας (κυτιοποιία και διάφορα εύκαμπτα υλικά)
έχουν επιδείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις αρνητικές οικονομικές συνθήκες
των τελευταίων ετών, καθώς τα προϊόντα του κλάδου χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τη βιομηχανία τροφίμων, κλάδο φύσει αμυντικό σε περιόδους
ύφεσης. Αναλυτικά, μέχρι το 2013 επικρατούσαν συνθήκες φθίνουσας ζήτησης
για είδη συσκευασίας, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του όγκου παραγωγής των
επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και των δραστηριοτήτων των εταιρειών που

ειδικεύονται στην εκτύπωση των εν λόγω ειδών. Ακολούθως, την τελευταία τετραετία η κατανάλωση υλικών
συσκευασίας εμφάνισε τάση ανάκαμψης, γεγονός που αποτυπώθηκε στην ανοδική πορεία των δεικτών βιομηχανικής παραγωγής των κλάδων τόσο της πλαστικής, όσο και της χάρτινης συσκευασίας. Επομένως, τόνωση εμφάνισε και η ζήτηση για εργασίες εκτύπωσης, ιδίως σε εύκαμπτα υλικά, τάση που επικράτησε και το
2017. Θετικές παραμέτρους αποτέλεσαν: α) η αυξημένη ζήτηση από τον αγροτικό τομέα για συσκευασίες
νωπών οπωροκηπευτικών, τα οποία εξάγονται στο εξωτερικό και β) η άνοδος των εξαγωγών εύκαμπτης συσκευασίας.
Εξάλλου, τα προηγούμενα χρόνια σημαντικοί κλάδοι της μεταποίησης εμφάνισαν συγκρατημένη υποχώρηση
της παραγωγικής τους δραστηριότητας (ή ακόμα και άνοδο), προστατεύοντας έτσι τις συνεργαζόμενες εταιρείες συσκευασίας και εκτυπώσεων από μεγαλύτερες απώλειες εσόδων. Χαρακτηριστικά, η βιομηχανία τροφίμων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2017 είχε κάμψη παραγωγής σε ποσοστό μόλις 4%. Επίσης, η
εγχώρια φαρμακοβιομηχανία κατέγραψε σημαντική άνοδο 26%, διενεργώντας φασόν παραγωγή για λογαριασμό πολυεθνικών και έχοντας παρουσία και στον τομέα των γενόσημων σκευασμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαλείο συγκράτησης των φαρμακευτικών δαπανών.
Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots
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Κλάδος Κατεψυγμένων Προϊόντων - Εξέλιξη Ζήτησης
Η κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων στη χώρα μας διαχρονικά έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς ο κλάδος έχει ευνοηθεί από ένα πλέγμα θετικών παραμέτρων που σχετίζονται
με το επίπεδο τιμολόγησης, τον τρόπο ζωής και συνήθειες των καταναλωτών, αλλά και
τη στρατηγική προσέγγιση των επιχειρήσεων ως προς τις ανάγκες του κοινού.

Αναλυτικά:
• Οι καταναλωτές λόγω του σύγχρονου ρυθμού ζωής και του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, επιδιώκουν λύσεις που δεν είναι χρονοβόρες για την προετοιμασία ενός γεύματος.
• Μεγάλο μέρος του κοινού υιοθετεί σταδιακά υγιεινά διατροφολογικά πρότυπα, τάση στην οποία ανταποκρίθηκαν οι εταιρείες εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό τους κωδικούς που εμπεριέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά.
• Πολλές επιχειρήσεις τροφίμων τα προηγούμενα χρόνια επέκτειναν την προϊοντική τους βάση με ολοένα και
περισσότερους κωδικούς σε διάφορες κατηγορίες της αγοράς, καλύπτοντας έτσι μεγάλο μέρος των καταναλωτικών αναγκών και απαιτήσεων.
Εξάλλου, κομβικό στοιχείο για την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού καταναλωτών είναι η μεγάλη ποικιλία των
προσφερομένων ειδών ανεξαρτήτως εποχής, με αποτέλεσμα η κατανάλωση να μην επηρεάζεται από τάσεις εποχικότητας που παρατηρούνται στα νωπά τρόφιμα. Επίσης, η αυξημένη διείσδυση των κατεψυγμένων κωδικών
στους επαγγελματίες πελάτες του κλάδου, κυρίως στην αγορά της μαζικής εστίασης, σχετίζεται κυρίως με τον
περιορισμό του κόστους λειτουργίας. Τα εν λόγω τρόφιμα μαγειρεύονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα,
ενώ ο χρόνος αλλοίωσής τους είναι ιδιαίτερα αργός, επομένως οι πιο συχνές αγορές φρέσκων τροφίμων περιορίζονται.
Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots
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Κλάδος Ταχυμεταφορών
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την
είσοδο νέων εταιρειών, αφού η αγορά είναι πλέον αρκετά απελευθερωμένη. Τα ουσιαστικά εμπόδια εισόδου συνίστανται:
• στις επενδύσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία δικτύου και κτιριακών εγκαταστάσεων (πολλά σημεία διακίνησης μικρής έκτασης),

• στο υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης μεταφορικών μέσων,
• στην υποχώρηση των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,
• στο μεγάλο αριθμό ανταγωνιστών που δραστηριοποιούνται στην αγορά και επομένως στην ένταση του αντα-

γωνισμού.
Ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας, αφού οι αμοιβές του προσωπικού αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα
διαμόρφωσης κόστους, ενώ ακολουθούν τα μεταφορικά έξοδα (συντήρηση και κίνηση).
Οι εταιρικοί πελάτες μεγάλου μεγέθους (σε αντίθεση με τους ιδιώτες) διαθέτουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη στον καθορισμό των τιμολογίων λόγω του υψηλού όγκου διακινούμενων αντικειμένων και της υψηλής
συχνότητας χρήσης των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Στην αγορά επισημαίνονται περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από συγκεκριμένους πελάτες, με αποτέλεσμα να μειώνουν τις τιμές τους ώστε
να τους διατηρήσουν.
Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του κλάδου (19% το 2016) προέρχεται από το ηλεκτρονικό εμπόριο, γεγονός
που υποδεικνύει τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον ο εν λόγω τομέας στη βιωσιμότητα των εταιρειών
courier, αλλά και την αυξανόμενη διαπραγματευτική δύναμη των εμπόρων.
Επίσης, οι πελάτες με σύμβαση απέφεραν το 89% των εσόδων της αγοράς ταχυμεταφορών, ενώ το 11% προήλθε από συναλλαγές τοις μετρητοίς.
Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots
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Κλάδος Τουριστικών Υπηρεσιών
Σε ανοδική τροχιά ο κλάδος
Σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat A.E. αναλύεται ο εγχώριος κλάδος των Τουριστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη Μαρία Θεοδοσοπούλου, Sectorial Studies Consultant, το 2018 ήταν μία πολύ καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, δεδομένου ότι τα
έσοδα και οι αφίξεις του εισερχόμενου τουρισμού κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά
επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2018 οι αφίξεις των ξένων τουριστών
στη χώρα αυξήθηκαν κατά 10,7%, φτάνοντας τους €30,1 εκ. τουρίστες, από €27,2 εκ. το προηγούμενο έτος.
Επίσης, τα έσοδα του εισερχόμενου τουρισμού ενισχύθηκαν κατά 10,2%, αγγίζοντας τα €15,65 δισ., από €14,2
δισ. το 2017.
Μάλιστα, αν συνυπολογίσει κανείς και τα στοιχεία της κρουαζιέρας, τα παραπάνω ποσά διαμορφώνονται σε
αρκετά υψηλότερα επίπεδα. Πιο αναλυτικά, οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών μαζί με τους επιβάτες της
κρουαζιέρας ανήλθαν σε 33,07 εκ. τουρίστες, από 30,16 εκ. το προηγούμενο έτος. Ακόμη, όσον αφορά τις συνολικές εισπράξεις άγγιξαν περίπου τα €16,1 δισ., καθώς παρουσίασαν αύξηση κατά 10%.
Αναμφίβολα, η πορεία του ελληνικού τουρισμού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αγορά των τουριστικών πρακτορείων. Όσο αυξάνεται η επισκεψιμότητα της χώρας από αλλοδαπούς τουρίστες, τόσο περισσότερο ενισχύεται ο κλάδος των γραφείων τουρισμού. Μάλιστα, το ίδιο συμβαίνει και με την αύξηση του εσωτερικού τουρισμού, ο οποίος τελευταία έχει γνωρίσει άνθηση μετά την οικονομική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα.
Όλα τα παραπάνω, έχουν ευνοήσει σημαντικά τα περισσότερα τουριστικά γραφεία, καθώς παρουσιάζουν
βελτίωση του κύκλου εργασιών τους. Ακόμη, το νέο νομοσχέδιο για τον τουρισμό που ψηφίστηκε πρόσφατα,
αποσαφηνίζει πολλά θέματα που ταλάνιζαν τα τουριστικά γραφεία τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να δημιουργούνται προσδοκίες για πιο διαφανή και εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής αγοράς τα
επόμενα χρόνια.
Στη μελέτη της IB.HS αναλύονται οι οικονομικές κατάστάσεις 386 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:
•
•

Ο Κύκλος Εργασιών το 2017 αυξήθηκε αυξήθηκε περαιτέρω κατά 21,7%, στα €1.504,16 εκ.
Τα ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν κατά 62,1%, στα €58,97 εκ. Ση-μαντική άνοδο σημείωσαν και τα ΚΠΦ στα €42,2 εκ.,
έναντι €19,71 εκ. το 2016.
• Τα περιθώρια EBITDA και EBT αυξήθηκαν σε 4,2% και 3,6% αντίστοιχα.

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots
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Συνοπτική Παρουσίαση του Κλάδου: Μεσίτες & Πράκτορες Ασφαλειών
Προοπτικές ανέλιξης για την ιδιωτική ασφάλιση
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 συνδετικό κρίκο μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και του καταναλωτικού κοινού.
Πρόσφατα μάλιστα, ψηφίστηκε ο Ν. 4583/2018 που ενσωμά- Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου:
τωσε την Οδηγία IDD, η οποία αναφέρεται στη διανομή α- Στη μελέτη της IBHS υπάρχει ξεχωριστή χρηματοοικονο-μική
ανάλυση για τους Μεσίτες Ασφαλειών και τους Πράκτορες Ασφαλιστικών προϊόντων, στο ρόλο αλλά και στην ευθύνη που σφαλειών. Συγκεκριμένα:
φέρουν όλα τα κανάλια διανομής. Στόχος της συγκεκριμένης Στη μελέτη αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 77 μεσιτινομοθεσίας είναι κυρίως η προστασία του καταναλωτή, κα- κών επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται ως
θώς και η έγκυρη ενημέρωσή του.
εξής:
Είναι αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης,  Ο Κύκλος Εργασιών το 2017 αυξήθηκε κατά 2,5%, στα
€131,40 εκ. από €128,16 εκ. το 2016.
υπήρξε μία κάμψη στη ζήτηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων. 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 ασφαλιστικής αγοράς αποτυπώθηκε και στην αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων.
Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η
παραγωγή ασφαλίστρων των εγγεγραμμένων μελών της ανήλθε περίπου στα €3,78 δισ. το 2016, από €3,58 δισ. το  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.,
2015, που μεταφράστηκε σε αύξηση 5,7%. Το 2017, η παραέναντι €17,99 εκ. το 2016.
γωγή κινήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο
 Τα περιθώρια EBITDA και EBT μειώθηκαν σε 9,4% και 5,9%
έτος, ενώ το 2018 τονώθηκε περαιτέρω κατά 3,5% στα €3,92
αντίστοιχα.
δισ.
Τέλος, εκτιμάται ότι με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσει να κινεί- Στη μελέτη αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 66 πρακτόρων ασφαλειών. Τα βασικά συμπεράσματα συ-νοψίζονται ως
ται η ιδιωτική ασφάλιση και τα επόμενα χρόνια, μιας και το εξής:
συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα της χώρας εξακο-  Ο Κύκλος Εργασιών το 2017 μειώθηκε κατά 15,2%, στα €47,89
λουθεί να δημιουργεί ανασφάλειες, ωθώντας τους καταναεκ. από €56,49 εκ. το 2016.
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.
Το σχόλιο του κυρίου Γκουζέλου:

Νικόλας Γκουζέλος

«Είναι γεγονός ότι τα προβλήματα του
συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού
συστήματος της χώρας δημιουργούν
ανασφάλεια και αβεβαιότητα στο καταναλωτικό κοινό. Αυτό και μόνο, προλειαίνει το έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη του ιδιωτικού ασφαλιστικού
κλάδου τα επόμενα χρόνια».

 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.

CEO της Infobank Hellastat
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