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S W O TΑ Ν Α Λ Υ Σ Η

Η ενηµερότητα του προφίλ των εταιρειών αφορά την περίοδο έκδοσης της αντίστοιχης µελέτης.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τον κλάδο στην αναλυτική µελέτη, 
µέσω του www.findbiz.gr

Κορυφαίες Επιχειρήσεις

l Η διατήρηση της δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης σε χαµηλά επίπεδα.
l Οι συνεχείς ανατιµολογήσεις φαρµάκων µε επιπτώσεις στη διαθεσιµότητά τους.
l Η επιβολή υψηλών εκπτώσεων/κλιµακωτών εισφορών (rebate/clawback). 
l Η χαµηλή εγχώρια ερευνητική δραστηριότητα (µικρός αριθµός κλινικών µελετών κ.ά.).

Αδ
ύν

ατ
α 

Ση
µε

ία
Δυ

να
τά

 Σ
ηµ

εί
α

Ευ
κα

ιρ
ίε

ς
Απ

ει
λέ

ς

l Η εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και η προώθηση νέων φαρµακευτικών σκευασµάτων.
l Η διεύρυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
l Η υψηλότερη διείσδυση των γενοσήµων φαρµάκων στην εγχώρια αγορά.
l Η διεύρυνση της λίστας των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. 
l Η λήξη της πατέντας φαρµάκων ευρείας κατανάλωσης.

l Ελεγχόµενο κέρδος και ύπαρξη θεσµοθετηµένα προκαθορισµένης τιµής.
l  Καθυστερήσεις πληρωµών και συσσωρευµένες οφειλές από πλευράς Δηµοσίου Τοµέα (νοσοκοµεία, ασφαλιστικά ταµεία, κλπ).
l Συνεχείς εναλλαγές στη νοµοθεσία (αδράνεια στη λήψη αποφάσεων και εφαρµογή νέων διατάξεων, κλπ).
l Καθυστέρηση στην έγκριση νέων φαρµάκων.

l Η “φύση” των εξεταζόµενων προϊόντων, εφόσον το φάρµακο είναι αναντικατάστατο αγαθό µε σταθερή ζήτηση.
l Η βιοµηχανία φαρµάκων περιλαµβάνει ισχυρά επιχειρηµατικά σχήµατα που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D).
l Η συνεργασία µε ανεπτυγµένα και εδραιωµένα δίκτυα διανοµής (φαρµακαποθήκες) µε ευρεία γεωγραφική κάλυψη.
l Οι αυξανόµενοι δείκτες δηµογραφικής γήρανσης της χώρας.

Επωνυµία επιχείρησης Κύκλος εργασιών Κέρδη EBITDA Προσωπικό 
 2018 2018  

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. €325.922.365 €16.119.930 335

NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. €310.566.097 €11.446.723 430

ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. €226.980.853 €19.273.183 300

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. €219.155.646 €6.564.150 1.100

MERCK SHARP & DOHME "MSD" Α.Φ.Β.Ε.Ε. €191.742.308 €8.594.657 210

ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. €178.809.351 €45.314.904 680

SANOFI AVENTIS Α.E.B.Ε. €148.817.377 €2.737.914 240

BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.E.E. €148.436.461 €8.425.811 290

ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. €135.475.458 €429.535 140

GLAXOSMITHKLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Ε.Β.Ε.  €132.069.800 €4.560.307 210
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Διάκριση “True Leaders 2018”
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Πηγή: ICAP A.E.

Διάγραµµα 1
Δείκτης εξέλιξης της εγχώριας αγοράς

(σε αξία, 2014-2019)
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Χρηµατοοικονοµική Επίδοση του Κλάδου
Από τον οµαδοποιηµένο ισολογισµό 23 παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου προκύπτουν τα εξής: Αξιόλογη αύξηση εµφάνισαν οι συνολικές 
πωλήσεις (10,8%), τα δε µικτά κέρδη παρουσίασαν µικρή (θετική) µεταβολή (1,7%). Αύξηση κατέγραψαν τόσο τα λειτουργικά (32,3%) όσο και τα 
καθαρά (προ φόρου) κέρδη (40,4%), λόγω και της µείωσης των λοιπών λειτουργικών εξόδων το 2018/2017.  
Από τον οµαδοποιηµένο ισολογισµό 52 εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου διαπιστώνεται ότι: Οριακή αύξηση (κατά 0,1%) κατέγραψε ο κύκλος 
εργασιών τους το 2018/2017, τα δε µικτά κέρδη διευρύνθηκαν µε ελαφρώς υψηλότερο ρυθµό (1,7%). Τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη διευρύνθηκαν 
κατά 14,7% την ίδια περίοδο.

Ο Κλάδος στην Ελληνική Αγορά
Ο φαρµακευτικός κλάδος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους στυλοβάτες της ελληνικής οικονοµίας. Στην αγορά δραστηριοποιείται αξιόλογος 
αριθµός φαρµακευτικών επιχειρήσεων (παραγωγικών και εισαγωγικών).  

Οι πολυεθνικοί φαρµακευτικοί όµιλοι συνεχίζουν να στηρίζουν την παρουσία των θυγατρικών τους εταιρειών στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα η εγχώρια 
φαρµακοβιοµηχανία υλοποιεί σηµαντικές επενδύσεις εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης. 

Την τελευταία δεκαετία η Πολιτεία προχώρησε σε συνεχείς µειώσεις στις τιµές φαρµάκων, στα πλαίσια της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, οι οποίες 
συρρίκνωσαν την εµπορική δραστηριότητα, επέφεραν πτώση πωλήσεων και επηρέασαν την κερδοφορία των εταιρειών του κλάδου.

Η αξία της εγχώριας παραγωγής φαρµάκων έχει αυξηθεί την τελευταία πενταετία. Το εµπορικό ισοζύγιο φαρµάκων ήταν ελλειµµατικό την περίοδο 2011-
2018, δεδοµένου ότι η αξία των εισαγωγών υπερκάλυψε την αξία των εξαγωγών.

Κύριο πρόβληµα παραµένει η επιβολή σηµαντικών εκπτώσεων/κλιµακωτών εισφορών (rebate/clawback) στις εταιρείες του κλάδου, το ύψος των 
οποίων διευρύνεται συνεχώς. 

Η πορεία της ελληνικής οικονοµίας (περίοδος ύφεσης) και οι αλλεπάλληλες µειώσεις στις τιµές των φαρµάκων είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της αξίας 
της αγοράς από το 2010 και έπειτα. Τα τελευταία χρόνια η συνολική αγορά παρουσιάζεται ενισχυµένη, ως αποτέλεσµα και της διαχρονικά αυξανόµενης 
νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης. Από τις συνολικές πωλήσεις φαρµάκων (σε αξία) το 44% περίπου εκτιµάται ότι αφορά προϊόντα που 
διατέθηκαν απευθείας σε νοσοκοµεία και το υπόλοιπο 56% πωλήσεις προς φαρµακεία.

Ο Κλάδος στην Ευρωπαϊκή – Διεθνή Αγορά
Οι συνολικές πωλήσεις φαρµάκων, σε παγκόσµιο επίπεδο, διαµορφώθηκαν σε $1.260 δισ. το 2019, καταγράφοντας ετήσια αύξηση κατά 4,6%, ενώ 
αναµένεται να κυµανθούν σε $1.505 δισ. το 2023. Σύµφωνα µε τον κλαδικό φορέα European Federation Of Pharmaceutical Industries & Associations 
(EFPIA), η ευρωπαϊκή αγορά φαρµάκου (σε τιµές χονδρικής) εκτιµάται σε €220 δισ. το 2018, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 5,3%. Η απασχόληση στον 
κλάδο υπολογίζεται σε 765 χιλ. άτοµα, το δε εµπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει σηµαντικό πλεόνασµα. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη εκτιµώνται σε 
€36,5 δισ. το ίδιο έτος. Τέλος, η αξία της ευρωπαϊκής αγοράς φαρµάκων (σε τιµές λιανικής) εκτιµάται σε €328 δισ. το 2018.

 Πηγή: ICAP Α..Ε.                                   

117

Διάγραµµα 2
Διάρθρωση (%) των πωλήσεων φαρµάκων

(2014-2019)
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Ποσά σε € Πηγή: ICAP Databank

Λογαριασµός 2018 2017       

Καθαρά Πάγια 637.781.667 593.197.870 7,5

Αποθέµατα 413.979.147 343.595.482 20,5

Απαιτήσεις 529.216.642 500.974.801 5,6

Ταµείο - Τράπεζες 172.118.526 156.501.218 10,0

Σύνολο Ενεργητικού 1.753.095.983 1.594.269.371 10,0

Ίδια Κεφάλαια 503.762.294 469.876.571 7,2

Μέσο.& Μακρο. Υποχ. & Προβλέψεις 261.058.928 265.334.104 -1,6

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 988.274.764 859.058.697 15,0

Σύνολο Παθητικού 1.753.095.983 1.594.269.371 10,0

Αποτελέσµατα Χρήσεως

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 1.252.871.774 1.130.930.358 10,8

Μικτό Κέρδος 373.884.130 367.581.490 1,7

Λειτουργικά Αποτελέσµατα 77.336.474 58.438.011 32,3

Κέρδος Προ Φόρου Εισοδήµατος 71.924.474 51.237.011 40,4

EBITDA 125.594.286 104.181.370 20,6

Λογαριασµός 2018 2017       

Καθαρά Πάγια 310.401.477 316.702.957 -2,0

Αποθέµατα 543.721.826 574.520.241 -5,4

Απαιτήσεις 1.333.570.839 1.206.168.741 10,6

Ταµείο - Τράπεζες 772.931.223 694.787.852 11,2

Σύνολο Ενεργητικού 2.960.625.372 2.792.179.788 6,0

Ίδια Κεφάλαια 1.135.233.804 1.100.333.887 3,2

Μέσο.& Μακρο. Υποχ. & Προβλέψεις 202.288.188 197.365.797 2,5

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1.623.103.373 1.494.480.102 8,6

Σύνολο Παθητικού 2.960.625.372 2.792.179.788 6,0

Αποτελέσµατα Χρήσεως

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 2.944.188.653 2.942.242.135 0,1

Μικτό Κέρδος 878.979.321 864.351.873 1,7

Λειτουργικά Αποτελέσµατα 126.318.275 110.203.581 14,6

Κέρδος Προ Φόρου Εισοδήµατος 124.498.455 108.533.586 14,7

EBITDA 148.291.589 133.051.274 11,5

Μεταβολή(%) Μεταβολή(%)

Πίνακας 1
Συνοπτικός Οµαδοποιηµένος  Ισολογισµός Παραγωγικών

Επιχειρήσεων του Κλάδου (2018-2017) 

Πίνακας 2
Συνοπτικός Οµαδοποιηµένος Ισολογισµός Εισαγωγικών

Επιχειρήσεων του Κλάδου (2018-2017) 

 2018 2017

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)  29,8 32,5

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)  5,7 4,5

Περιθώριο EBITDA (%) 10,0 9,2

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) 14,3 10,9

Γενική Ρευστότητα 1,13 1,17

Σχέση Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια 2,48 2,39

Δείγµα Εταιρειών 23 23

 2018 2017

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)  29,9 29,4

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)  4,2 3,7

Περιθώριο EBITDA (%) 5,0 4,5

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) 11,0 9,9

Γενική Ρευστότητα 1,63 1,66

Σχέση Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια 1,61 1,54

Δείγµα Εταιρειών 52 52

Αριθµοδείκτες Αριθµοδείκτες

Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε.

Η φαρµακευτική εταιρία Boehringer Ingelheim ιδρύθηκε το 1885, και συγκαταλέγεται ανάµεσα στις 20 
µεγαλύτερες φαρµακευτικές επιχειρήσεις διεθνώς. Πρόσφατα ανακηρύχθηκε µια από τις 100 πιο καινοτόµες 
εταιρείες παγκοσµίως. Στην Ελλάδα συµπληρώνει µισό αιώνα παρουσίας και 45 χρόνια από την έναρξη 
λειτουργίας της βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής στο Κορωπί. Η Boehringer Ingelheim αποτελεί έναν από τους 
κυριότερους εξαγωγείς της χώρας, χάρις το εργοστάσιό της, το οποίο αποτελεί εξειδικευµένο hub παραγωγής των 
αντιδιαβητικών της φαρµάκων εξάγοντας σε 70 χώρες. Η εταιρεία, µε όραµα την αξία µέσω καινοτοµίας (value 
through Innovation), έχει θέσει σαν στόχο των ερευνητικών της προσπαθειών την επικέντρωσή της σε ασθένειες, 
η αντιµετώπιση των οποίων µε βάση τις σηµερινές µας επιστηµονικές γνώσεις, αποτελεί πρόκληση για την Ιατρική 
του σήµερα. 


