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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 

«ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ  

 

Σημαντικές εξελίξεις παρουσίασε η αγορά των φαρμακαποθηκών (ιδιωτικές εταιρείες και συνεταιρισμοί) 

την τελευταία 7ετία καθώς κυρίως η μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης μέχρι το 2014 στο 

πλαίσιο της διαρθρωτικής προσαρμογής των δαπανών υγείας και οι θεσμικές παρεμβάσεις που επέφεραν 

μείωση στις τιμές των φαρμάκων και συρρίκνωση του περιθωρίου κέρδους είχαν ως αποτέλεσμα τη 

σημαντική μείωση κατά 42% του συνολικού μεγέθους της. Η γενική αυτή διαπίστωση προκύπτει από την 

πρόσφατη κλαδική μελέτη για τις «Φαρμακαποθήκες», που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων ΑΕ (www.stochasis.com), στο πλαίσιο της σειράς μελετών αγοράς που φέρουν τη διακριτική 

ονομασία «Κλαδικές Στοχεύσεις». 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΟΧΑΣΙΣ κ. Βασίλη Ρεγκούζα, το συνολικό 

μέγεθος της εγχώριας αγοράς των φαρμακαποθηκών (ιδιωτικές εταιρείες και συνεταιρισμοί) 

υπολογίζεται σε €3.020 εκ. το 2015 με Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) -8,6%, την περίοδο 2009-

2015. 

Ειδικότερα, οι ιδιωτικές εταιρείες φαρμακαποθηκών εκτιμάται ότι κάλυψαν το 59% της συνολικής αγοράς 

το 2015, ενώ το υπόλοιπο 41% αφορά την αγορά των συνεταιρισμών φαρμακοποιών. Σημειώνεται ότι, η 

αγορά του κυριότερου πελάτη των φαρμακαποθηκών, δηλαδή η αγορά των φαρμακείων, μειώθηκε κατά 

37% την τελευταία 7ετία. 

Όσον αφορά στο 2016, προβλέπεται ότι συνολικά η αγορά των φαρμακαποθηκών θα παρουσιάσει μικρή 

αύξηση σε σχέση με το 2015.   

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται 145 επιχειρήσεις περίπου, από τις οποίες οι 100 περίπου είναι ιδιωτικές 

εταιρείες φαρμακαποθηκών και οι υπόλοιπες συνεταιρισμοί φαρμακοποιών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου είναι έντονος, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο μεγάλο αριθμό τους και 

εστιάζεται στο βαθμό εξυπηρέτησης και στην πιστωτική πολιτική προς τα φαρμακεία, καθώς η 

τιμολογιακή πολιτική είναι «ρυθμισμένη».  

http://www.stochasis.com/
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Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου, σύμφωνα με την 

Υπεύθυνη του τμήματος Κλαδικών Στοχεύσεων κυρία Παναγιώτα Κόκκα, βελτίωση παρουσιάζει η 

κεφαλαιακή διάρθρωση τόσο των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών όσο και των συνεταιρισμών την περίοδο 

2012-2015, με τους δεύτερους να εμφανίζουν σχετικά ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση. 

 

Οι τιμές του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών του κλάδου την τριετία 2013-2015 δείχνουν 

την «ανθεκτικότητα» του, με τους συνεταιρισμούς να κινούνται σε σταθερά και «ελαφρώς» υψηλότερα 

επίπεδα έναντι των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών. 
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Διαπιστώνεται επίσης ότι, η οικονομική κατάσταση των συνεταιρισμών χαρακτηρίζεται από 

ικανοποιητικές συνθήκες άμεσης και ταμειακής ρευστότητας την περίοδο 2012-2015, λαμβανομένων 

υπόψη των «ασφυκτικών» συνθηκών ρευστότητας. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες 

εμφανίζουν τους εν λόγω δείκτες συγκριτικά χαμηλότερους την αντίστοιχη περίοδο. 

 

Η σχετική σταθερότητα του περιθωρίου μικτού κέρδους την εξεταζόμενη περίοδο, αναδεικνύει τη διαρκή 

προσπάθεια προσαρμογής των επιχειρήσεων στο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών. 

Σημειώνεται ότι, οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες «επανέρχονται» σε θετικά λειτουργικά και καθαρά 

αποτελέσματα την τελευταία εξεταζόμενη τριετία.  
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Όσον αφορά στην παγκόσμια αγορά, σημειώνεται ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην 

Ευρώπη σε πλήθος χονδρεμπόρων ανά κάτοικο.  

 

Πηγή: GIRP (Τα στοιχεία αφορούν στις χώρες της ΕΕ, εκτός της Κύπρου και της Μάλτας).   

 


