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Πτώχευση Palmer & Harvey, ενός εκ των σημαντικότερων διανομέων χονδρικής 
στο ΗΒ και επιπτώσεις αυτής σε αλυσίδες εφοδιασμού 

 
Ανακοινώθηκε, χθες, ότι η εταιρεία Palmer & Harvey (P&H), ο 

σημαντικότερος, βάσει κύκλου εργασιών, διανομέας χονδρικής τροφίμων και 
καπνού στο ΗΒ, εισήλθε σε διαδικασία πτώχευσης. Παρότι ήταν γνωστή η 
χρηματοοικονομική αδυναμία και η έλλειψη ρευστότητας της εταιρείας τα 
τελευταία χρόνια, αναμένεται ότι η πτώχευση θα δημιουργήσει προβλήματα 
στην τροφοδοσία των καταστημάτων λιανικής, καθώς η εν λόγω εταιρεία 
εξυπηρετούσε περίπου 90.000 σημεία πώλησης και μεγάλο μέρος των αλυσίδων 
σουπερμάρκετ Tesco και Sainsbury’s.  

Η υπερχρεωμένη εταιρεία αντιμετώπιζε επιπλέον πιέσεις από τον 
αυξανόμενο πληθωρισμό, τις αλλαγές στη νομοθεσία που επηρέασαν τις 
πωλήσεις τσιγάρων, καθώς και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στη λιανική, που 
διοχέτευε την πίεση σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Με την ανακοίνωση της 
διαδικασίας πτώχευσης, ανακοινώθηκε, επίσης, ότι 2.500 εκ των 3.400 υπαλλήλων 
της εταιρείας απολύονται με άμεση ισχύ. 

Η εταιρεία βρισκόταν, το τελευταίο διάστημα, σε συζητήσεις με το 
χρηματοοικονομικό όμιλο Carlyle Group για εξαγορά της, υπό τον όρο της 
επιμήκυνσης της εξόφλησης των υποχρεώσεων της έναντι των κολοσσών της 
καπνοβιομηχανίας Japan Tobacco  και Imperial Brands. Καθότι η Palmer & 
Harvey ήταν ο σημαντικότερος διανομέας προϊόντων καπνού στο ΗΒ, οι δύο 
πολυεθνικές ήταν διατεθειμένες να προβούν σε χρηματοοικονομικές 
διευκολύνσεις. Εκ του λογιστικού ελέγχου, όμως, αποδείχθηκε ότι θα 
απαιτούνταν επιπλέον κεφάλαια, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να αποβούν 
ατελέσφορες. 

Είναι ενδεικτικό ότι η Imperial Brands δήλωσε ότι αναμένεται να 
αντιμετωπίσει απώλειες ύψους £ 160 εκατ. στα λειτουργικά της κέρδη από την 
κατάρρευση της P&H, δηλώνοντας παράλληλα ότι έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλίσει την προμήθεια των εμπορικών της 
σημάτων στα καταστήματα λιανικής. Αντίστοιχα προβλήματα προμήθειας 
αναμένονται για χιλιάδες εμπόρους λιανικής που βασίζονται στο στόλο των 
φορτηγών παραδόσεων της P&H.  

Πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι η πρόσφατη εξαγορά του κύριου 
ανταγωνιστή της στη διανομή χονδρικής, Booker, από την Tesco ενήργησε ως 
καταλύτης για την πτώση της P & H. Περίπου το 40% των πωλήσεων της P&H 
κατευθύνονταν στην Tesco και υπήρχαν αμφιβολίες κατά πόσον αυτή θα 



συνέχιζε, μετά την εξαγορά της Booker, τη συνεργασία της με την P&H.  Η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) πριν δύο εβδομάδες απέρριψε 
αυτές τις αιτιάσεις και ενέκρινε, προσωρινά, την εξαγορά, κρίνοντας ο 
ανταγωνισμός θα ήταν επαρκής και ισχυρός. Η κατάρρευση της P&H θα σημάνει 
ότι η Booker και η Tesco, μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα καταστούν ακόμη 
πιο κυρίαρχοι στον τομέα χονδρικής πώλησης. Αναμένεται, πάντως, με 
ενδιαφέρον η τελική απόφαση της CMA, μέχρι τα Χριστούγεννα, καθώς η πίεση 
των αντιδρώντων στην εν λόγω συμφωνία θα ενταθεί με ένα επιπλέον 
επιχείρημα που τους προσφέρει η ανακοίνωση της πτώχευσης. 


