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Πανεπισπιιιιο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕανωνών ωαοαακεττακών προϊόντων’

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να σκιαγραφηθεί το θεωρητικό 

πλαίσιο το οποίο διέπει τις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων 

(περιβάλλον διεθνών αγορών, διεθνείς διαδικασίες μάρκετινγκ κ.τ.λ.) και να 

μελετηθούν και να αναλυθούν όλα τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία των 

τελευταίων χρόνων, που αφορούν τις εξαγωγές ελληνικών φαρμακευτικών 

προϊόντων. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων 

Βορείου Ελλάδος.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται θέματα που αφορούν τον κλάδο 

των φαρμακευτικών προϊόντων, την κατάταξή τους, αναλύονται οι 

κοινωνικές τάσεις που επικρατούν σήμερα και που επηρεάζουν την πορεία 

του κλάδου καθώς και το ισχύον νομικό και οικονομικό καθεστώς στο οποίο 

είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν οι φαρμακευτικές εταιρίες.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες του 

περιβάλλοντος οικονομικοί, πολιτιστικοί, νομικοί, πολιτικοί, που είναι 

καθοριστικής σημασίας για τη φαρμακευτική βιομηχανία και τους οποίους 

πρέπει να γνωρίζουν τα στελέχη του διεθνούς μάρκετινγκ. Επίσης γίνεται 

αναφορά σε κάποιες νέες παραμέτρους του διεθνούς περιβάλλοντος που 

διανοίγουν νέες προοπτικές για τον κλάδο.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται εκτενώς όλες οι διαδικασίες που 

προηγούνται της κυκλοφορίας ενός φαρμάκου καθώς και αυτές που 

διαφοροποιούνται όταν πρόκειται για εξαγωγή του προϊόντος. Στη συνέχεια 

αναλύεται το μίγμα μάρκετινγκ - μίγμα προϊόντων, διεθνής τιμολόγηση, 

διεθνής διαφήμιση, διεθνής διανομή - για προϊόντα που προορίζονται για 

εξαγωγή.
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Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται όλα εκείνα τα ποσοτικά 

στοιχεία που αφορούν τις ετήσιες ποσότητες εξαγωγής των ελληνικών 

φαρμάκων ανά χώρα και περιοχή προορισμού καθώς και τις αντίστοιχες 

αξίες τους , τις ποσότητες εισαγωγής φαρμάκων για κάθε χώρα όπως και 

τις αντίστοιχες αξίες τους, τα μερίδια αγοράς των ελληνικών φαρμάκων 

στις χώρες όπου εξάγονται καθώς και διαγράμματα που παρουσιάζουν την 

εξέλιξή τους ανά έτος. Ο τελικός στόχος είναι να διαπιστωθεί σε ποιες 

χώρες υπάρχουν καλές προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές, ώστε οι 

ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες να εντείνουν τις εξαγωγικές τους 

δραστηριότητες. Επίσης να διαπιστωθεί σε ποιες χώρες οι αγορές για τις 

ελληνικές εξαγωγές τείνουν να κορεσθούν καθώς και αν υπάρχουν χώρες 

των οποίων τις αγορές οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες αγνοούν, ενώ 

θα μπορούσαν να παρέχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον κλάδο.

Πανεπισττίιηο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εξαγωγών ωαοαακευτικών προϊόντων”
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Πανεπισττί mo Μακεδονίαν. MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕανωνών οαοαακευτικών προϊόντων”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

1.1 Εισαγωγή

Περίπου 10.000 εταιρίες παγκόσμια ανταγωνίζονται στη φαρμακευτική 

βιομηχανία των $180 δισεκατομμυρίων. Οι πωλήσεις της βιομηχανίας 

φαρμάκων συγκεντρώνονται στη Βόρεια Αμερική, Δυτική Ευρώπη και 

Ιαπωνία, με τις 100 μεγαλύτερες εταιρίες σ’αυτές τις περιοχές να κατέχουν 

περίπου το 80% όλων των εσόδων. Η Δυτική Ευρώπη μόνο κατέχει το 25% 

περίπου του συνολικού όγκου (Kashani, 1992).

Η βιομηχανία κατατάσσει τα φαρμακευτικά προϊόντα ανάλογα με το 

πώς πωλούνται και τη θεραπευτική ομάδα στην οποία ανήκουν. Στην πρώτη 

περίπτωση, τα προϊόντα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, συνήθη 

φάρμακα και παραφαρμακευτικά ή OTC όπως λέγονται (Over the Counter). 

Τα συνήθη φάρμακα, με τα 4/5 των πωλήσεων όλων των φαρμακευτικών 

προϊόντων κι ένα ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 10%, μπορούν να αγοραστούν 

μόνο με τη συνταγή γιατρού (Kashani, 1992). Αυτά τα φάρμακα είτε 

βρίσκονται στην αγορά με την αυθεντική ονομασία τους είτε πωλούνται ως 

αντίγραφα όταν οι αρχικές πατέντες έχουν λήξει. Τα παραφαρμακευτικά 

προϊόντα αγοράζονται χωρίς συνταγή, περιλαμβάνουν και αυθεντικά και 

αντίγραφα φαρμάκων όπως ασπιρίνη, αντιβηχικά σιρόπια και αντιόξινα.

Τα συνήθη φάρμακα κατατάσσονται στις εξής κύριες θεραπευτικές 

κατηγορίες: αντιβιοτικά, μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη, αντιυπερτασικά, 

γαστρεντερολογικά, ψυχιατρικά, φάρμακα για τη στεφανιαία νόσο, ορμόνες 

και υποκατάστατά τους και αντικαρκινικά.
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Πανεπιστήαιο Μακεδονία;. MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕανωνών ωαοιιακευτχκών ποοιόντων”

1.2 Επικρατούσες τάσεις σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο

Παράλληλα με τις παγκόσμιες τάσεις, αρκετοί παράγοντες 

αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της 

φαρμακευτικής βιομηχανίας. Μεταξύ αυτών είναι η γήρανση του πληθυσμού, 

αυξανόμενα κόστη για R&D και μάρκετινγκ, μεγαλύτερος ανταγωνισμός από 

τα αντίγραφα και κυβερνητικοί έλεγχοι του κόστους. Αυτοί οι παράγοντες 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδίασμά του μίγματος προϊόντων 

προς εξαγωγή καθώς και στις αποφάσεις για τη διατήρηση ή μη του 

υπάρχοντος μίγματος προϊόντων που εξάγονται.

1.2.1 Γήρανση πληθυσμού

Ο στάσιμος πληθυσμός της Ευρώπης σταδιακά γηράσκει. Το τμήμα 

του πληθυσμού πάνω από 55 ετών προβλέπεται να αυξηθεί και να αποτελεί 

το 33% ως 40% του συνολικού ως το 2025, πολύ περισσότερο από το 25% 

που ήταν στη δεκαετία του 1980. Στην ίδια περίοδο το τμήμα κάτω από 30 

ετών προβλέπεται να μειωθεί από περίπου 40% στο 30% (Kashani, 1992). Το 

«γκριζάρισμα» της Ευρώπης αναμένεται να έχει δύο διαρκείς επιπτώσεις 

στην κατανάλωση φαρμάκων. Πρώτον, μικρή αύξηση προβλέπεται για τις 

πωλήσεις των φαρμάκων που κανονικά χρησιμοποιούνται για παιδιά και 

νεαρούς ενήλικες. Δεύτερον οι φαρμακευτικές βιομηχανίες που διακινούν 

προϊόντα για νοσήματα σχετιζόμενα με την ηλικία, όπως καρκίνος, 

υπέρταση και καρδιακές παθήσεις μπορούν να περιμένουν αυξανόμενη 

ζήτηση. Έτσι όταν πρόκειται για χώρες στις οποίες επικρατεί το φαινόμενο, 

το μίγμα των προϊόντων πρέπει να εμπλουτίζεται με φάρμακα για νοσήματα 

που σχετίζονται με την ηλικία και να ελαττώνει αυτά που απευθύνονται σε 

νεαρότερες ηλικίες, ενώ όταν πρόκειται για χώρες στις οποίες υπάρχει
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πληθυσμιακή αύξηση, το μίγμα προϊόντων πρέπει να εμπλουτίζεται με 

φάρμακα που απευθύνονται σε νεαρότερες ηλικίες.

1.2.2 Αυξανόμενα κόστη R&D και μάρκετινγκ

Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (Research & Development) 

περιλαμβάνουν το κόστος ταυτοποίησης ενός νέου προϊόντος και όλων των 

απαιτούμενων δοκιμασιών για να τοποθετηθεί το προϊόν στην αγορά. Γενικά, 

για κάθε 10.000 προϊόντα που συνθέτονται και δοκιμάζονται, μόνο ένα 

περνάει όλες τις κλινικές δοκιμασίες ώστε να τοποθετηθεί στην αγορά 

(Kashani, 1992). Το κόστος ανάπτυξης ενός προϊόντος έχει εκτιμηθεί πως 

είναι κατά μέσο όρο $120 εκατομμύρια ανά φάρμακο, από την προκλινική 

έρευνα μέχρι την εισαγωγή στην αγορά. Η βιομηχανία εκτιμά πως τα έξοδα 

για έρευνα και ανάπτυξη διπλασιάζονται κάθε πέντε χρόνια, από το 1970 και 

μετά, κάτι που οφείλεται εν μέρει στα αυξανόμενα κόστη των αιτήσεων για 

έγκριση και ισοδυναμούσαν κατά μέσο όρο με το 15% των πωλήσεων στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980, ενώ κάποιες εταιρίες έχουν φτάσει να 

ξοδεύουν ως και το 20% των πωλήσεων τους για τα καινούρια φάρμακα 

(Smith C., Quelch J., 1989, in Kashani, 1992). Η έρευνα για περισσότερο 

πολύπλοκες ασθένειες όπως ο καρκίνος, καθώς επίσης οι μακροχρόνιες 

κλινικές δοκιμές και η διαδικασία αίτησης για κρατική έγκριση ενός νέου 

φαρμάκου, έχουν αυξήσει αυτά τα κόστη τελευταία. Αυτό είναι ένα από τα 

πιο "ακανθώδη” ζητήματα που αφορούν τη φαρμακευτική βιομηχανία και 

επηρεάζει άμεσα τις εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων γιατί είναι 

καθοριστικός παράγοντας στην τιμολόγησή τους. Όταν λοιπόν μια δραστική 

ουσία και κατ’επέκταση ένα φαρμακευτικό προϊόν έχει προκύψει μετά από 

πολυδάπανη έρευνα εκατό έως και χιλίων δραστικών ουσιών, επιβαρύνεται 

όπως είναι αναμενόμενο, με όλα αυτά τα κόστη, η δε ύπαρξη ανταγωνιστικού
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Πανεπιστήιηο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εξαγωγών ωαοαακευτικών προϊόντων’

φαρμάκου χαμηλότερης τιμής στη χώρα προορισμού είναι δυνατόν να 

συνιστά απαγορευτικό παράγοντα για την εξαγωγή του.

1.2.3 Ανάπτυξη των αντιγράφων

Τα αντίγραφα των φαρμάκων (γνωστά και ως generics) είναι ακριβή 

αντίγραφα των υπαρχόντων πρωτότυπων προϊόντων για τα οποία η αρχική 

πατέντα έχει λήξει. Τα αντίγραφα φάρμακα τιμολογούνται σημαντικά 

χαμηλότερα από τα πρωτότυπά τους - όπως είναι αναμενόμενο αφού δεν 

έχουν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης - και συνήθως τα εμπορεύεται 

διαφορετική εταιρία από αυτήν που έχει ανακαλύψει το πρωτότυπο. Οι 

διαφορές τιμών μεταξύ των πρωτότυπων και των αντιγράφων φαρμάκων 

μπορεί να φθάσουν και σε 10 προς 1.

Ανάλογα με την κατηγορία φαρμάκων, τα αντίγραφα

αντιπροσωπεύουν μεταξύ 5% και 25% της αξίας της συνολικής αγοράς 

φαρμάκων, που αγοράζεται με συνταγή στην Ευρώπη, και το μερίδιό τους 

αναμένεται να αυξηθεί. Σε μια προσπάθεια των κυβερνήσεων να μειώσουν το 

κόστος θεραπείας, σε πολλά σημεία της Ευρώπης ασκείται αυξημένη πίεση 

στους γιατρούς να χορηγήσουν αντίγραφα αντί των ακριβότερων 

πρωτότυπων φαρμάκων (Kashani, 1992). Η ύπαρξη λοιπόν αντιγράφων 

φαρμάκων σε μια αγορά του εξωτερικού, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν 

πρόκειται να εξαχθούν φάρμακα που είναι ανταγωνιστικά και ενδεχομένως 

ακριβότερα από τα ήδη υπάρχοντα ώστε να προσαρμόζεται κατάλληλα η 

τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας.

1.2.4 Ο ρόλος των Κυβερνήσεων

Οι κυβερνήσεις είναι μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις που 

επηρεάζουν τη φαρμακευτική βιομηχανία στην Ευρώπη, όπου, σε συνδυασμό

6



Πανεπιστήmo Μακεδονίας. MBA: “Μελέτη των ελληνικών ε£ανω·νών φαοαακευτικών προϊόντων’

με τους δημόσιους και ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς, πληρώνουν κατά 

μέσο όρο τα δύο τρίτα του κόστους των υπηρεσιών υγείας (Kashani, 1992).

Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν δύο αντίθετες πιέσεις: να 

διατηρήσουν υψηλά επίπεδα ιατρικών υπηρεσιών ενώ θα προσπαθούν να 

μειώσουν τη μεγάλη επιβάρυνση του προϋπολογισμού για τέτοιες δαπάνες. 

Η επίδραση στην τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με 

τους ειδικούς του κλάδου, έχει γίνει αυξανόμενα πολιτικό καθώς και 

οικονομικό θέμα.

Όπως αναμενόταν, οι κυβερνητικοί φορείς προσπαθώντας να 

μειώσουν τις δαπάνες υγείας ασκούν αυστηρότερους ελέγχους στις τιμές, 

περιορίζουν την εισαγωγή νέων φαρμάκων, περιορίζουν την ελευθερία των 

γιατρών να συνταγογραφήσουν και τέλος ενθαρρύνουν όλο και περισσότερο 

τη χρήση αντιγράφων (Smith C., Quelch J., 1989). Στην πραγματικότητα, πριν 

την επικράτηση των αντιγράφων και τις επίσημες παρεμβάσεις, διάσημα 

φάρμακα που είχαν χάσει τις πατέντες τους στη δεκαετία του 1970, όπως 

π.χ. το Valium, συχνά διατηρούσαν περισσότερο από το 80% των πωλήσεων 

τους για αρκετά χρόνια. Αντίθετα στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ήταν 

πιθανότερο πως ένα φάρμακο θα έχανε σχεδόν το 50% των πωλήσεων του 

σε δύο χρόνια μετά τη λήξη της πατέντας του.

1.2.5 Τιμολόγηση φαρμάκων

Η τιμολόγηση φαρμάκων είναι μια διαδικασία διαπραγματεύσεων στις 

περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Κάθε μια από τις χώρες μέλη έχει δικό της 

φορέα που ρυθμίζει τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων και τα 

ποσοστά κάλυψης τη δημόσιας ασφάλισης. Από την πλευρά των 

κυβερνήσεων, τα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να τιμολογούνται με βάση 

το όφελος που παρέχουν. Παρόλο που τα κριτήρια τιμολόγησης που
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χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι η αποτελεσματικότητα, η ποιότητα του 

προϊόντος, η ασφάλεια και η άνεση του ασθενή, οι Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις 

δίνουν όλο και περισσότερη σημασία στη σχέση μεταξύ τιμής και 

θεραπευτικών πλεονεκτημάτων. Μεταξύ των διαφόρων κριτηρίων που 

χρησιμοποιούνται, η τοπική παραγωγή ενός προϊόντος είναι σημαντικός 

παράγοντας για τις περισσότερες Κυβερνήσεις, οι οποίες προσπαθώντας να 

την ενθαρρύνουν, “πριμοδοτούν" τα εγχώρια φάρμακα με την τιμολογιακή 

πολιτική που εφαρμόζουν (Kashani, 1992). Έτσι σε αρκετές χώρες οι τιμές 

που δίνονται στα εγχώρια φάρμακα καθώς και το ποσοστό κάλυψης τους 

από τους ασφαλιστικούς φορείς είναι ευνοϊκότερα από τα αντίστοιχα για τα 

εισαγόμενα. Αποτέλεσμα των μεμονωμένων για κάθε χώρα τιμολογιακών 

διαπραγματεύσεων, είναι αναπόφευκτα οι μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές 

του ίδιου προϊόντος ανά την Ευρώπη (Kaynak Ε., Ghauri Ρ., 1994).

Για τα νέα προϊόντα, οι τιμολογιακές διαπραγματεύσεις με τους 

κρατικούς φορείς ξεκινούν μετά την αίτηση για έγκριση του φαρμάκου στις 

εθνικές υπηρεσίες υγείας. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διαρκέσουν 

αρκετά χρόνια, καταλήγοντας τελικά στα εξής: καμιά συμφωνία τιμής, τιμή 

που τμήμα της καλύπτεται επιστρέφεται, ή τιμή που καλύπτεται όλη. Στην 

περίπτωση μη συμφωνίας, στις περισσότερες χώρες η εταιρία είναι 

ελεύθερη να εισάγει το προϊόν στην αγορά και να θέσει τιμή, όμως το 

κόστος για την αγορά αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος δεν καλύπτεται. 

Οπως είναι λογικό, στις περισσότερες χώρες, ένα φάρμακο που δεν 

καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς φορείς δεν προτιμάται. Η ίδια 

διαδικασία ακολουθείται όταν πρόκειται για αναπροσαρμογή της τιμής ενός 

φαρμάκου που ήδη κυκλοφορεί στην αγορά.

Όταν επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη ή μερική ασφαλιστική 

κάλυψη του φαρμάκου αυτό μπαίνει σε μια λίστα φαρμάκων την οποία οι

Πανεπισπίιαο Μακεδονία:. MBA: “Μελέτη των ελληνικών ε£αγωνών (ραοαακευτικών ποοιόντων”
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γιατροί συμβουλεύονται κατά τη συνταγογράφηση, ώστε να μην 

επιβαρύνονται οι ασθενείς.

1.3 Συμπέρασμα

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω επιβεβαιώνουν το γεγονός πως ο 

φαρμακευτικός κλάδος είναι ιδιαίτερα δυναμικός και αβέβαιος ταυτόχρονα. 

Μια φαρμακευτική εταιρία που επιδιώκει μια επιτυχημένη πορεία, οφείλει να 

παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις που συμβαίνουν, τόσο σε κοινωνικό όσο 

και σε οικονομικό επίπεδο, ώστε να προσαρμόζει κατάλληλα την πολιτική 

της (όσον αφορά την τιμολόγηση προϊόντων, τις δαπάνες για έρευνα και 

ανάπτυξη, τις δαπάνες για την προώθηση πωλήσεων) αλλά και να διατηρεί 

ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων πάντα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και 

τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αγοράς.

9



Πανεπισττίιιιο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εξαγωγών ωαοιιακευτικών προϊόντων”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

2.1 Εισαγωγή

Στις αποφάσεις μιας φαρμακευτικής εταιρίας για την επιλογή αγορών 

του εξωτερικού και την ανάληψη δραστηριοτήτων του διεθνούς Μάρκετινγκ, 

παίζουν ρόλο οι πληροφορίες που έχει και που πρέπει να συλλέγει και να 

επεξεργάζεται, σχετικά με τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τις 

δραστηριότητες του Μάρκετινγκ σε ξένες αγορές και τις κάνουν να 

διαφέρουν από το Μάρκετινγκ στην εγχώρια αγορά (Πατρινός, 1993). 

Παρακάτω αναφέρονται εκείνες οι παράμετροι του περιβάλλοντος που 

αφορούν και επηρεάζουν το φαρμακευτικό κλάδο.

2.2 Πολιτιστικό Περιβάλλον

Το κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον σχετίζεται με το σύνολο των 

αξιών, πεποιθήσεων και συμβολικών εννοιών που μεταβιβάζονται από τη μια 

γενιά στην άλλη και μπορούν να μεταβληθούν με πολύ αργό ρυθμό με την 

πάροδο του χρόνου. Παρακάτω θα αναφερθούν τα ιδιαίτερα στοιχεία που 

συνιστούν το Πολιτιστικό Περιβάλλον.

2.2.1 Θρησκεία

Η θρησκεία είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

σχεδίασμά του μάρκετινγκ εξαγωγών γιατί έχει σημαντική επίδραση στο 

ρόλο που διαδραματίζουν τα μέλη μιας κοινωνίας στο σύστημα εξουσίας και 

μπορεί να προκαλέσει σημαντικές πολιτικές πιέσεις ή μεταβολές. Οι 

επιδράσεις αυτές γίνονται φανερές στο εκπαιδευτικό και πολιτικό σύστημα
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της χώρας, ορίζοντας κοινωνικά θέματα όπως ο ρόλος και η σημασία της 

οικογένειας, ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία κ.τ.λ. (Πανηγυράκης, 

1992).

Τα στοιχεία εκείνα που σχετίζονται με τη θρησκεία και ταυτόχρονα 

μπορούν να επηρεάσουν τις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων και 

κατ’επέκταση το εξαγωγικό τους μάρκετινγκ είναι τα εξής:

• Σύμφωνα με τον Ινδουισμό οι αγελάδες θεωρούνται ιερά ζώα, κατά 

συνέπεια φαρμακευτικά προϊόντα που προέρχονται απ’αυτά τα ζώα είναι 

αδύνατο να διακινηθούν σε χώρες όπου επικρατεί ο Ινδουισμός.

• Σύμφωνα με τη Μουσουλμανική θρησκεία απαγορεύεται η κατανάλωση 

κρέατος αλλά και οποιουδήποτε προϊόντος που προέρχεται από χοίρους, 

συνεπώς τα φαρμακευτικά προϊόντα που προέρχονται από χοίρους δεν 

πρόκειται να διακινηθούν σε μουσουλμανικές χώρες.

2.2.2 Κοινωνική οργάνωση

Η κοινωνική οργάνωση μιας χώρας καθορίζει τους ρόλους των 

προϊσταμένων και υφισταμένων καθώς και τον τύπο της ιεραρχικής σχέσης 

μεταξύ τους (Czinkota Μ., Ronkainen I., 1995). Έτσι σε χώρες που υπάρχει 

σαφής διάκριση μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων, τα καθήκοντα - 

αρμοδιότητες των ειδικευομένων γιατρών είναι τελείως διαχωρισμένα από 

αυτά των ειδικών γιατρών στα νοσοκομεία. Κατά συνέπεια οι γιατροί που 

είναι υπεύθυνοι για τη συνταγογράφηση κάποιου φαρμάκου είναι 

συγκεκριμένοι και η αγορά-στόχος εντοπίζεται σε αυτούς. Όταν δεν υπάρχει 

σαφής διάκριση η αγορά-στόχος δεν είναι τελείως εντοπισμένη, αφού δεν 

υπάρχουν γιατροί που να είναι αμιγώς υπεύθυνοι για τη συνταγογράφηση, 

έτσι οι προσωπικές πωλήσεις πρέπει να απευθύνονται σε όλους 

ανεξαιρέτως τους γιατρούς.

11



Πανεπισττίαιο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εϋανωγών ωαοιιακευτικών προϊόντων’

Η θέση που έχουν οι ίδιοι οι γιατροί στην κοινωνία μιας χώρας, είναι 

επίσης σημαντικός παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη από τις 

φαρμακευτικές εταιρίες. Αν λοιπόν οι γιατροί είναι λιγοστοί και χωρίς 

ιδιαίτερο κύρος, κατά πάσα πιθανότητα η πλειονότητα των ασθενειών θα 

αντιμετωπίζεται μέσω άλλων οδών (π.χ. βότανα), τέτοιες καταστάσεις 

χαρακτηρίζουν τις κοινωνίες σε κάποιες χώρες της Αφρικής.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής οργάνωσης μιας χώρας 

που ενδιαφέρει τις φαρμακευτικές εταιρίες, είναι οι ομάδες αναφοράς. 

Αυτές οι ομάδες παρέχουν αξίες και συμπεριφορές που είναι καθοριστικές 

στη διαμόρφωση τάσεων (Czinkota Μ., Ronkainen I., 1995) και μπορούν να 

επηρεάσουν αυτούς που συνταγογραφούν ώστε να προτιμήσουν πρωτότυπο 

ή αντίγραφο φάρμακο, ισχυρό ή όχι, ακόμη και να το αποφύγουν τελείως 

όταν αυτό είναι εφικτό. Αυτές οι ομάδες αναφοράς στο χώρο που 

εξετάζουμε είναι γιατροί που έχουν υψηλές θέσεις είτε στο Πανεπιστήμιο 

είτε σε ερευνητικά ιδρύματα. Το μάρκετινγκ οφείλει να προσεγγίζει αυτούς 

τους γιατρούς και να διατηρεί στενές σχέσεις μαζί τους. Μόνο έτσι μπορεί 

να ενημερώνεται έγκαιρα για τις όποιες εξελίξεις στον κλάδο αλλά και να 

τις επηρεάζει όταν αυτό είναι δυνατό.

Βέβαια η κοινωνική οργάνωση είναι πολυσύνθετη και η ανάλυσή της 

δεν εξαντλείται στα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, απλώς αυτά 

είναι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για μια φαρμακευτική βιομηχανία.

2.2.3 Αισθητικές αντιλήψεις

Οι αισθητικές αντιλήψεις στο σύνολο ορίζουν τι είναι ωραίο και τι 

είναι αισθητικά αποδεκτό, διαφέρουν όμως σημαντικά από μια χώρα σε 

άλλη επηρεάζοντας την αποδοχή σχημάτων, χρωμάτων, συμβόλων και 

κινήσεων. Αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί από το πρόγραμμα μάρκετινγκ αφού
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επηρεάζει την τελική αποδοχή και την αποτελεσματικότητα της 

συσκευασίας, της φόρμας, του χρώματος του φαρμακευτικού προϊόντος και 

τη γενικότερη επικοινωνία που η εταιρία χρησιμοποιεί (Πανηγυράκης, 1992).

Το χρώμα είναι σημαντικό στοιχείο επικοινωνίας της επιχείρησης, έχει 

ιδιαίτερες συμβολικές ερμηνείες και προτιμάται διαφορετικά σε 

διαφορετικές χώρες. Το γεγονός ότι τα διαφορετικά χρώματα φέρουν ένα 

σύνολο συμβολικών εννοιών που διαφέρουν, σημαίνει ότι με τη χρήση του 

κατάλληλου χρώματος μπορούμε να διακινούμε σύνθετες πληροφορίες με 

αρκετά αποτελεσματικό τρόπο (Czinkota Μ., Ronkainen I., 1995). Έτσι ενώ 

το μαύρο είναι το χρώμα του πένθους στις Ευρωπαϊκές χώρες, το 

αντίστοιχο χρώμα στην Κίνα και την Ιαπωνία είναι το λευκό. Το πράσινο, που 

συμβολίζει το Ισλάμ, είναι ιδιαίτερα αποδεκτό στις μουσουλμανικές χώρες, 

ενώ στην Άπω Ανατολή ταυτίζεται με τις τροπικές ασθένειες και την κακή 

τύχη. Το κόκκινο είναι το πλέον δημοφιλές χρώμα στην αγορά της Κίνας, 

ενώ το κίτρινο και το πράσινο έχουν τη μεγαλύτερη προτίμηση στις 

περισσότερες αφρικανικές χώρες (Meloan Τ., Graham J., 1995). Τέτοιου 

είδους συμβολισμοί και προτιμήσεις απαιτούν ορισμένη τροποποίηση στη 

συσκευασία και το διαφημιστικό έντυπο του φαρμακευτικού προϊόντος μιας 

εξαγωγικής επιχείρησης. Ένας πρακτικός κανόνας επιλογής χρώματος σε 

μια χώρα είναι η επιλογή ενός από αυτά που περιλαμβάνονται στη σημαία 

της χώρας, αφού συνήθως τα χρώματα αυτά εμπεριέχουν θετικούς 

συμβολισμούς στο δεδομένο πολιτιστικό περιβάλλον (Πανηγυράκης, 1992).

2.2.4 Γλώσσα

Η γλώσσα είναι ένα σημαντικό στοιχείο του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος μιας χώρας και με την ευρεία έννοια δεν περιλαμβάνει μόνο 

ένα σύνολο λέξεων και φράσεων, αλλά και το σύνολο όλων των συμβόλων
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επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της επικοινωνίας. Η 

γνώση της γλώσσας της αγοράς στόχου του εξωτερικού δε διευκολύνει μόνο 

την εμπορική διαδικασία αλλά και την καλύτερη κατανόηση του συστήματος 

πολιτιστικών αξιών και νοοτροπίας της αγοράς του εξωτερικού 

(Πανηγυράκης, 1992). Η ύπαρξη πολλών γλωσσών και διαλέκτων στον 

πλανήτη μας καθιστά αδύνατη την ακριβή μετάφραση όλων των λέξεων και 

των φράσεων από τη μία γλώσσα στην άλλη.

Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια επιχείρηση που 

βασίζει τη στρατηγική της σε μια πολιτική μη διαφοροποίησης σε ότι αφορά 

το φαρμακευτικό προϊόν και την υποστήριξη μάρκετινγκ σε όλες τις χώρες 

που λειτουργεί. Η πρόσληψη λοιπόν ντόπιων διοικητικών στελεχών είναι 

πολύ σημαντική καθώς επίσης και η συστηματική εκπαίδευση των στελεχών 

της επιχείρησης σε γλώσσες που χρησιμοποιούνται στις αγορές που των 

ενδιαφέρουν.

Αναμενόμενη και λογική συνέπεια της γλωσσικής ποικιλίας και 

πολυμορφίας στην υφήλιο, είναι η αναγκαιότητα της ύπαρξης διαφορετικών 

ονομάτων για το ίδιο φαρμακευτικό προϊόν σε διάφορες χώρες. Επίσης είναι 

πολύ σημαντική η ορθή και προσεκτική μετάφραση των εντύπων, του 

φακέλου που θα υποβληθεί για έγκριση καθώς και του φύλλου οδηγιών που 

εσωκλείεται στη συσκευασία του φαρμάκου. Λάθη που τυχόν συμβούν ίσως 

είναι μοιραία για τους ασθενείς αλλά και για τις πωλήσεις του φαρμάκου, 

αφού θα δημιουργήσουν εσφαλμένη εικόνα είτε για τις ενδείξεις του είτε για 

τη χορήγησή του είτε για τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Πανεπισττί mo Μακεδονία;. MBA: “Μελέτη των ελληνικών εξαγωγών (οαοαακευτχκών προϊόντων”
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2.2.5 Συμβολική επικοινωνία

Η συμβολική επικοινωνία περιλαμβάνει κινήσεις και χειρονομίες που 

μεταφέρουν συμβολικές εικόνες, όπως και τον τρόπο της κοινωνικά 

αποδεκτής φυσικής επαφής, που διαφέρει από τη μια χώρα στην άλλη. Έτσι:

■ Σε πολλές χώρες η Ευρωπαϊκή χειραψία δεν είναι μια αποδεκτή 

χειρονομία, ιδιαίτερα από τις γυναίκες.

■ Στην Τάίλάνδη και στη Σιγκαπούρη θεωρείται σαν εξαιρετικά κακή πράξη 

να χαϊδέψει κάποιος το κεφάλι ενός μικρού παιδιού, μια που εκεί 

θεωρείται ότι υπάρχει η ψυχή του.

■ Σε όλες τις ανατολικές ασιατικές χώρες θεωρείται αγένεια το άγγιγμα 

ενός άλλου ατόμου, ενώ λαμβάνεται σα δείγμα φιλίας στις Αραβικές και 

Μεσογειακές χώρες (Πανηγυράκης, 1992).

Αφού τα διαφημιστικά έντυπα όπως θα αναλυθεί παρακάτω συνιστούν 

σημαντικό επικουρικό στοιχείο των προσωπικών πωλήσεων, είναι σημαντικό 

να λαμβάνονται υπόψη, κατά την κατάρτισή τους, εκτός από τα υπόλοιπα 

στοιχεία του κοινωνικο-πολιτιστικού περιβάλλοντος και αυτές οι 

ιδιαιτερότητες που αφορούν τη συμβολική επικοινωνία, ανάλογα με τη χώρα 

προορισμού των φαρμακευτικών προϊόντων.

2.2.6 Έθιμα και παραδόσεις

Τα έθιμα και οι παραδόσεις μιας κοινωνίας αποτελούν ένα σύνολο 

κανόνων που επηρεάζει τη συμπεριφορά των μελών της και πρέπει να 

μελετηθεί (Πανηγυράκης, 1992). Ένα στοιχείο που είναι σημαντικό να 

γνωρίζει μια εξαγωγική φαρμακευτική εταιρία, είναι οι διατροφικές 

συνήθειες των κατοίκων της χώρας στην αγορά της οποίας πρόκειται να 

εισέλθει, γιατί αποτελούν ένδειξη ανάγκης ή μη συγκεκριμένων 

φαρμακευτικών ουσιών. Έτσι σε χώρες όπου υφίσταται αυξημένη
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κατανάλωση λιπαρών ουσιών, η εμφάνιση της χοληστερίνης θα’ναι αυξημένη 

και κατά συνέπεια είναι απαραίτητα τα υπολιπιδαιμικά φάρμακα. Επίσης θα 

εμφανίζεται συχνότερα παχυσαρκία όπως και σε χώρες με υψηλή 

κατανάλωση γλυκών, με αποτέλεσμα συχνότερη εμφάνιση ασθενειών που 

προκαλεί η παχυσαρκία όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, προβλήματα στο 

κυκλοφορικό και κατά συνέπεια αυξημένες ανάγκες στα φάρμακα που 

απευθύνονται σε αυτές τις παθήσεις.

Συνοψίζοντας λοιπόν διαπιστώνουμε πως οι πολιτιστικές διαφορές 

έχουν σημαντική επίδραση στις αποφάσεις μάρκετινγκ επηρεάζοντας την 

πολιτική προϊόντος, διανομή, προώθηση και τιμολογιακή πολιτική, και για το 

λόγο αυτό απαιτείται η εμπειρία του στελέχους του διεθνούς μάρκετινγκ για 

να προσδιορίσει κοινά σημεία μεταξύ των αγορών που ενδιαφέρουν, 

αποφεύγοντας τη σύγχυση που δημιουργεί η πολυπλοκότητα της διεθνούς 

αγοράς (Πατρινός, 1993).

2.3 Το Οικονομικό Περιβάλλον

Το Οικονομικό Περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου 

πραγματοποιούνται οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες 

χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη ρευστότητα και μια δυναμική που 

καθιστούν τις εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων αρκετά αβέβαιες ως 

προς την απόδοσή τους. Τις τελευταίες δεκαετίες λαμβάνουν χώρα ποικίλες 

ζυμώσεις και αλλαγές.

Από τη δεκαετία του 1950 η καθοριστική οικονομική δύναμη που 

επηρεάζει κάθε είδους διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως τις 

εξαγωγές και τις επενδύσεις στο εξωτερικό, είναι η επίτευξη συμφωνιών 

τοπικής οικονομικής ολοκλήρωσης. Με την ευρεία της έννοια οικονομική 

ολοκλήρωση είναι η ενοποίηση ξεχωριστών οικονομιών σε μία μεγαλύτερη

16



Πανεπιστήmo Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕανωνών ωαοιιακευτικών ποοιόντων’

οικονομία. Αυτές οι συμφωνίες σχεδιάστηκαν για να προωθήσουν 

στενότερους οικονομικούς δεσμούς σε περιοχές που απαρτίζονται από 

πολλές πολιτικά ανεξάρτητες χώρες, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 

οικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών και ίσως πολιτιστικών συνόρων 

ανάμεσά τους (Albaum G., Strandskov J., 1994).

Είναι πολύ σημαντικό να αναλυθούν αυτές οι ομαδοποιημένες 

οικονομίες. Γνωρίζοντας μια φαρμακευτική εταιρία το οικονομικό κυρίως 

καθεστώς που επικρατεί σε μια χώρα που ανήκει σε έναν ευρύτερο 

οικονομικό σχηματισμό, είναι σε θέση να προβλέπει το αντίστοιχο καθεστώς 

σε άλλη χώρα του ίδιου σχηματισμού στην οποία πρόκειται να αναπτύξει 

εξαγωγική δραστηριότητα και προετοιμάζει κατάλληλα τις στρατηγικές 

εισόδου της.

Η Ομάδα των Πέντε, που περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, τη Μ. Βρετανία, τη 

Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιαπωνία, αποτελείται ουσιαστικά από τις 

ισχυρότερες βιομηχανικές χώρες του κόσμου. Αυτή η ομάδα επεκτείνεται 

μερικές φορές στην Ομάδα των Επτά (προσθέτοντας την Ιταλία και τον 

Καναδά) και στη Ομάδα των Δέκα (προσθέτοντας τη Σουηδία, την Ολλανδία 

και το Βέλγιο). Μπορεί επίσης να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει τις χώρες 

του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΟΣΑ (που 

αποτελείται από 24 χώρες: Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, 

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία).

Σημαντικές ανάμεσα στις μεσαίου εισοδήματος αναπτυσσόμενες 

χώρες είναι οι νέες βιομηχανοποιημένες χώρες, που περιλαμβάνουν τη 

Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν, την Κορέα, το Χονγκ Κονγκ, τη Βραζιλία και το 

Μεξικό (κάποιοι προτείνουν να προστεθούν στη λίστα η Μαλαισία και οι 

Φιλιππίνες). Κάποιες από αυτές τις χώρες ανήκουν και σε μια νέα 

κατηγορία, τις γρήγορα βιομηχανοποιούμενες ή αναδυόμενες χώρες.
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Τα κύρια οικονομικά χαρακτηριστικά μιας αγοράς μπορούν να 

αναλυθούν λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές που σχετίζονται με τον 

πληθυσμό και τα διάφορα χαρακτηριστικά του, τη δομή, τα γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και την ξένη (εξωτερική) συμμετοχή στην 

οικονομία.

Ο αριθμός των ανθρώπων σε μια συγκεκριμένη αγορά παρέχει έναν 

από τους βασικότερους δείκτες του μεγέθους της αγοράς και είναι μόνος 

του ενδεικτικός της δυναμικότητας της ζήτησης για προϊόντα με παγκόσμιο 

ενδιαφέρον όπως τα φαρμακευτικά. Ο πληθυσμός της γης δεν είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένος στις μεγάλες περιοχές του πλανήτη. Η Ασία 

λόγου χάρη έχει περισσότερο από το μισό πληθυσμό της γης. Κατά τις 

εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών θα υπάρξει στο μέλλον μια πληθυσμιακή 

έκρηξη, κυρίως όμως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Βόρεια Ευρώπη θα έχει 

σχεδόν μηδενική αύξηση πληθυσμού για τα επόμενα 30 χρόνια, ενώ ο 

πληθυσμός της Αφρικής θα τριπλασιαστεί. Ωστόσο ακόμη και για τις αγορές 

με μηδενική αύξηση οι προοπτικές δε διαγράφονται απαραίτητα άσχημες. 

Αυτοί που είναι μεταξύ 25 και 45 χρόνων θα αυξηθούν και είναι από τους 

πολλά υποσχόμενους καταναλωτές, οι οποίοι έχοντας δημιουργήσει 

οικογένεια αναμένεται ότι γύρω στο 2000 θα ξοδεύουν περισσότερα για 

δαπάνες υγείας.

Για να είναι όμως κάποια αγορά ελκυστική, δε χρειάζεται μόνο 

ικανοποιητικό αριθμό ανθρώπων αλλά και αγοραστική δύναμη. Η αγοραστική 

δύναμη είναι συνάρτηση του εισοδήματος, των τιμών, της αποταμίευσης και 

της δυνατότητας πίστωσης. Αν λοιπόν κάποιος πληθυσμός διαθέτει μικρή 

έως ανύπαρκτη αγοραστική δύναμη, είτε λόγω υψηλής ανεργίας, είτε λόγω 

χαμηλών αμοιβών, είτε λόγω υψηλών τιμών, τότε καθιστά ανελκυστική την 

αγορά στην οποία εντάσσεται.

18



Πανεπισττίιιιο McnceSoviac. MBA: “Μελέτη των ελληνικών ε£ανωνών ωαοαακεντακών προϊόντων”

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα μιας αγοράς, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά στοιχεία στην αξιολόγηση των διαδικασιών του μάρκετινγκ στο 

εξωτερικό, και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρέχονται από την τοπική 

αγορά για μεταφορά, επικοινωνία και ενέργεια (Czinkota Μ., Ronkainen I., 

1994). Για να ευνοεί δηλαδή κάποια αγορά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

από μια φαρμακευτική εταιρία, χρειάζεται να παρέχει προσιτά και ασφαλή 

μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας, αλλά και φθηνή ενέργεια. Με αυτό τον 

τρόπο διασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας, όσον 

αφορά τουλάχιστον την εσωτερική λειτουργία της αγοράς.

2.4 Το Διεθνές Πολιτικό Περιβάλλον.

Το διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο που επικρατεί στις χώρες του 

πλανήτη μας, εκφράζεται με μια ποικιλία από νομοθεσίες και ρυθμίσεις, που 

επηρεάζουν τη διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών, χρηματικών πόρων 

τεχνολογιών και ανθρώπινου δυναμικού.

Οι επιδράσεις που δέχεται η διεθνής επιχείρηση από το πολιτικό 

περιβάλλον μιας χώρας μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

α) στην επιλογή του καθεστώτος ιδιοκτησίας της θυγατρικής επιχείρησης, 

β) στον τρόπο ανάπτυξης της θυγατρικής επιχείρησης, 

γ) στη ροή πληροφοριών, τεχνολογίας, πρώτων υλών και στελεχιακού 

δυναμικού από τη μητρική προς τη θυγατρική επιχείρηση (Πανηγυράκης, 

1992).

Τα στοιχεία του πολιτικού περιβάλλοντος της προς εξαγωγή χώρας, 

που είναι σκόπιμο να αναλυθούν από τον εξαγωγέα είναι το πολιτικό 

σύστημα διακυβέρνησης της χώρας, η σταθερότητα της κυβερνητικής 

πολιτικής και ο προσδιορισμός του βαθμού κινδύνου λειτουργίας ξένων 

επιχειρήσεων στη δεδομένη χώρα (Czinkota Μ., Ronkainen I., 1995).
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Όσον αφορά το πολιτικό σύστημα μιας χώρας, εάν υπάρχουν κόμματα 

που παρουσιάζουν τη δυνατότητα ανόδου στην εξουσία, η εξαγωγική 

επιχείρηση ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα τους και τις πιθανές επιπτώσεις 

στη λειτουργία της, στη συγκεκριμένη χώρα. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται 

στην περίπτωση κυβερνήσεων συνασπισμού ή μονοκομματικών καθεστώτων.

Η διαφορετική πολιτική φιλοσοφία των διαφόρων εθνικών κρατών 

εκφράζεται με τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίζουν τις διεθνείς 

επιχειρήσεις και δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν να είναι γνωστή η 

κατεύθυνση της κυβερνητικής υποστήριξης σε κάθε χώρα, αν δηλαδή 

υποστηρίζεται η εγχώρια βιομηχανία και οι εξαγωγές με παράλληλη 

δημιουργία εμποδίων σε ξένες επιχειρήσεις, ή αν υποστηρίζονται κοινές 

επενδυτικές προσπάθειες (joint vertures), ή τέλος αν υποστηρίζεται η 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων για παραγωγικές δραστηριότητες 

(Πανηγυράκης, 1992).

Όσον αφορά τη σταθερότητα της Κυβερνητικής Πολιτικής είναι ίσως ο 

κυριότερος παράγοντας για την τελική απόφαση εισόδου σε μια αγορά του 

εξωτερικού. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξακρίβωση της 

πιθανότητας ριζικών αλλαγών στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, που 

φιλοξενείται η εξαγωγική επιχείρηση. Πολλές φορές πριν την 

πραγματοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της επιχείρησης και της ξένης 

κυβέρνησης, επιβάλλεται η επιβεβαίωση ότι η τελευταία θα βρίσκεται στην 

εξουσία στην περίοδο εφαρμογής της συμφωνίας ή ότι οι εναλλακτικοί 

αντικαταστάτες της κυβέρνησης δεν θα αμφισβητήσουν, ακυρώσουν ή 

διαφοροποιήσουν τη συμφωνία αυτή.

Παράγοντες που προσδίδουν εν μέρει κάποια σιγουριά στις 

εξαγωγικές δραστηριότητες μιας φαρμακευτικής εταιρίας είναι η ανοικτή
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εξωτερική πολιτική, πολιτική δηλαδή που σέβεται τις αρχές του διεθνούς 

δικαίου, καθώς και η ευνοϊκή προδιάθεση προς τις ξένες επενδύσεις.

Επιπλέον η ύπαρξη πολιτικού κινδύνου σημαίνει ότι η ξένη επιχείρηση 

είναι δυνατό να χάσει μέρος ή και όλες τις επενδύσεις της σε μια άλλη 

χώρα, λόγω μιας σημαντικής πολιτικής αλλαγής του πολιτικού σκηνικού της 

χώρας που την φιλοξενεί. Γι’αυτό το λόγο πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις 

υιοθετούν συστηματική μεθοδολογία καθορισμού του βαθμού του πολιτικού 

κινδύνου, στις διάφορες χώρες του εξωτερικού που τις ενδιαφέρουν 

(Πανηγυράκης, 1992). Είναι λοιπόν σκόπιμο να αναπτυχθούν σενάρια που θα 

βοηθήσουν την επιχείρηση να αντιμετωπίσει με επιτυχία ή έστω με τις 

λιγότερες δυνατές απώλειες, τις επικείμενες αλλαγές.

Κατά την ανάλυση του πολιτικού περιβάλλοντος είναι σημαντικό να 

προσδιορίσουμε το βαθμό κινδύνου που αντιμετωπίζει η ξένη επιχείρηση, 

δηλαδή να προσδιορίσουμε το βαθμό πολιτικής ευαισθησίας που 

επιδεικνύουν οι εθνικές κυβερνήσεις απέναντι στα φαρμακευτικά προϊόντα. 

Έχει προταθεί λοιπόν από τον Robinson (1961) μια ανάλυση που θα απαντάει 

μεταξύ άλλων στα εξής ερωτήματα:

Ιον: Εγκυμονεί το προϊόν ένα πιθανό κίνδυνο για τον καταναλωτή;

2ον: Υπάρχει εγχώριος ανταγωνισμός για το προϊόν ή πιθανότητα 

ανταγωνισμού στο άμεσο μέλλον;

3ον: Θεωρείται το προϊόν οικονομικά και κοινωνικά απαραίτητο;

Προσαρμόζοντας λοιπόν αυτά τα ερωτήματα στον κλάδο των 

φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να διερευνηθούν τα εξής:

Ιον: Εγκυμονεί το φαρμακευτικό προϊόν ένα πιθανό κίνδυνο για τον 

καταναλωτή;

Το συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της ιδιαιτερότητας 

των φαρμακευτικών προϊόντων, γιατί ένα φάρμακο μπορεί πολύ εύκολα να
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μετατραπεί σε δηλητήριο αν αυξηθεί αισθητά η λαμβανόμενη ποσότητα ή αν 

υπάρχει αλληλεπίδραση με άλλη ουσία. Αφού λοιπόν η ασφαλής χορήγηση 

του φαρμάκου είναι πολύ σημαντική, το προϊόν και κατ’ επέκταση οι εταιρίες 

που το διακινούν ενδιαφέρουν την εκάστοτε εθνική κυβέρνηση, η οποία 

μπορεί να επεμβαίνει στη λειτουργία της εταιρίας.

2ον: Υπάρχει εγχώριος ανταγωνισμός για το φαρμακευτικό προϊόν ή 

πιθανότητα ανταγωνισμού στο μέλλον;

Αυτό εξαρτάται από την τεχνολογική υποδομή της χώρας. Αν δεν υπάρχει η 

όμοια φαρμακευτική ουσία που να παράγεται εγχώρια αλλά και αν γενικά 

δεν υπάρχει παραγωγή φαρμάκων στη συγκεκριμένη χώρα, είναι πολύ μικρό 

το ενδεχόμενο να υπάρξει μελλοντικά ανταγωνισμός για το συγκεκριμένο 

φάρμακο. Συνεπώς η κυβέρνηση δε θα δημιουργήσει εμπόδια στην ξένη 

εταιρία, αφού δε θα χρειάζεται να προστατέψει κάποια εγχώρια εταιρία.

3ον: Θεωρείται το φαρμακευτικό προϊόν οικονομικά και κοινωνικά 

απαραίτητο;

Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα και η απάντηση στο παραπάνω 

ερώτημα είναι σαφώς θετική. Όσον αφορά την οικονομική διάσταση του 

θέματος, η χρήση φαρμάκων θεραπεύει τον πληθυσμό, μειώνει τις μέρες 

αδείας όταν πρόκειται για εργαζομένους και αυξάνει αντίστοιχα τις 

παραγωγικές τους ημέρες. Όσον αφορά την κοινωνική διάσταση του 

θέματος, η θεραπεία χρόνιων κυρίως ασθενειών με τη λήψη φαρμάκων είναι 

σημαντικός παράγοντας ευημερίας και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου σε 

μια χώρα.

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως όσο πιο αδιάφορη αφήνει την κυβέρνηση 

κάποιο φάρμακο και άρα η εταιρία που το διακινεί, τόσο λιγότερες θα είναι 

οι κυβερνητικές παρεμβάσεις και κατά συνέπεια τόσο λιγότερους 

πολιτικούς κινδύνους θα συναντήσει η εκάστοτε φαρμακευτική εταιρία.
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Βέβαια όσον αφορά τον παράγοντα ασφάλεια, τα φάρμακα πάντα θα 

ενδιαφέρουν τις εθνικές κυβερνήσεις, πέρα όμως από αυτό όταν θίγονται 

εγχώριες εταιρίες από αντίστοιχες ξένες, η κυβέρνηση προσπαθώντας να 

τις προστατεύσει θα δημιουργήσει εμπόδια στις ξένες εταιρίες.

Συνήθεις κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει μια εξαγωγική 

φαρμακευτική εταιρία από το πολιτικό περιβάλλον είναι ο εθνικός έλεγχος 

της επιχείρησης, οι συναλλαγματικοί έλεγχοι, οι περιορισμοί εξαγωγών- 

εισαγωγών, και τα δυσμενή φορολογικά μέτρα (Πατρινός, 1993). Για να 

δυσχεραίνει λοιπόν τη λειτουργία κάποιας εταιρίας η κυβέρνηση μπορεί να 

επιβάλλει εθνικό έλεγχο δηλαδή να υποχρεώσει την εταιρία να λογοδοτεί για 

κάθε της ενέργεια σε κάποιο κρατικό φορέα, μπορεί επίσης να ασκεί 

συναλλαγματικό έλεγχο δηλαδή να περιορίζει την εξαγωγή συναλλάγματος ή 

να επιβάλλει όρους, μπορεί επίσης να περιορίσει τις εξαγωγές ή τις 

εισαγωγές οπότε περιορίζει τις δραστηριότητες της εταιρίας, τέλος μπορεί 

να επιβάλλει σκληρή φορολογία ώστε να περιορίσει και πάλι τις 

δραστηριότητες της.

2.5 Το Διεθνές Νομικό Περιβάλλον

Το νομικό περιβάλλον μιας χώρας είναι άλλη παράμετρος μετά το 

πολιτικό περιβάλλον που πρέπει να εξεταστεί. Απ’τη στιγμή λοιπόν που 

μια φαρμακευτική εταιρία θέλει να διεισδύσει σε μια ξένη αγορά πρέπει να 

αναλύσει το νομικό πλαίσιο σχετικά με τη ρύθμιση / νομοθεσία των 

εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων, να καθορίσει αν η προς εξαγωγή 

χώρα ανήκει σε μια γενικότερη οικονομική κοινότητα με ειδική νομοθεσία και 

πολιτική, και τέλος να γνωρίζει τους διεθνείς κανόνες, τους εθνικούς και 

τοπικούς νόμους που ρυθμίζουν την εμπορία των φαρμακευτικών προϊόντων 

στη χώρα προορισμού τους (Πανηγυράκης, 1992).
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Η ανάλυση του νομικού περιβάλλοντος μιας χώρας, αποβλέπει 

συνήθως στον προσδιορισμό του βαθμού παρέμβασης που επιχειρεί η χώρα 

στην οποία κατευθύνονται τα προς εξαγωγή προϊόντα με στόχο των 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων μέσω της νομοθεσίας. Οι παρεμβάσεις 

αυτές εμφανίζονται σε διάφορες μορφές: ΐ)εργατική νομοθεσία, ϋ) έκδοση 

αδειών, ϋήδασμοί, ΐν) περιορισμοί στην εξαγωγή κερδών, ν) περιορισμοί 

επενδύσεων, νΐ) περιορισμοί τιμών (Albaum, Strandskov, et.al.1994) .

2.6 Το Φυσικό και Γεωγραφικό Περιβάλλον

Το περιβάλλον μιας χώρας που μπορεί σαφέστερα να οριστεί είναι το 

φυσικό και γεωγραφικό περιβάλλον, με τα φυσικά και ανθρώπινα στοιχεία 

του. Το κλίμα και οι καιρικές συνθήκες μιας χώρας καθορίζουν και 

επηρεάζουν τις ανάγκες των κατοίκων της για ορισμένα φαρμακευτικά 

προϊόντα (Πατρινός, 1995). Σε μια χώρα λόγου χάρη όπου το κλίμα είναι 

ξηρό και θερμό οι ανάγκες για αντιβιοτικά είναι περιορισμένες. Η 

γεωγραφική κατανομή μιας χώρας και η ύπαρξη ή όχι φορέων διανομής 

καθορίζει τους τρόπους και τα μέσα διακίνησης των φαρμακευτικών 

προϊόντων. Το κλίμα, τα μέσα και ο τρόπος μεταφορών σε μια χώρα 

επηρεάζουν τη συσκευασία και προετοιμασία των προϊόντων, ώστε να είναι 

ασφαλής η διακίνησή τους, η αποθήκευση και στη συνέχεια η χρήση από τους 

καταναλωτές, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η αλλοίωση ενός 

φαρμακευτικού προϊόντος τις περισσότερες φορές το μετατρέπει σε 

δηλητήριο μ’όλα τα δυσάρεστα αποτελέσματα που αυτό συνεπάγεται.

2.7 Αναδυόμενες χώρες

Αναδυόμενες είναι οι χώρες που ξεφεύγουν από την κατάσταση 

(στάδιο) μειωμένης ανάπτυξης και συχνά κάνουν γρήγορη πρόοδο προς το
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επίπεδο βιο μηχανοποιημένου κράτους. Οι αναδυόμενες χώρες μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνουν την Ινδία, την Κίνα, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, τη 

Μαλαισία, τη Βραζιλία και το Μεξικό. Το κατά κεφαλήν εισόδημα των χωρών 

αυτών ήταν λιγότερο από $2.000, αλλά ανέπτυξαν υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης που μερικές φορές έφταναν το 10% στα τέλη της δεκαετίας του 

80 και τις αρχές της δεκαετίας του 90. Σε πολλές στατιστικές οι χώρες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και οι άλλες χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης θεωρούνται επίσης μέρος αυτής της ομάδας κρατών (Jeannet, Gale 

et.al.,1995). Αυτές οι χώρες συνιστούν πολύ ενδιαφέρουσες αγορές για τις 

ελληνικές φαρμακευτικές βιομηχανίες γιατί μπορούν να απορροφήσουν 

σημαντικές ποσότητες φαρμάκων, λόγω του μεγάλου πληθυσμού τους αλλά 

και για λόγους που θα αναλυθούν παρακάτω.

2.7.1 Τα χαρακτηριστικά τους

Χαρακτηρίζονται από υψηλό, πάνω από το μέσο όρο ρυθμό ανάπτυξης. 

Αυτός για πολλές χώρες είναι πάνω από 5%, συγκρινόμενος με τις 

περισσότερο βιομηχανοποιημένες χώρες με ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ 2 και 

3%. Αυτή η σημαντική ανάπτυξη έχει προσελκύσει πολλές διεθνείς εταιρίες. 

Η Ινδία, μια αγορά με σχεδόν 1 δισεκατομμύριο κατοίκους, έχει γίνει 

σημαντική αγορά αφού ο συνδυασμός πληθυσμού και ανάπτυξης προσφέρει 

πολλά υποσχόμενη μακροπρόθεσμα δυναμική.

Παρόλο που αυτές οι χώρες ακόμη έχουν κατά κεφαλή εισόδημα κάτω 

από $2.000 κι έτσι έχουν μικρές οικονομίες σε πραγματικούς όρους, ακόμη 

κι ένα μικρό κέρδος στο κατά κεφαλή εισόδημα ισοδυναμεί με σημαντική 

οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο παρόλο που είναι μικρές ως προς τις 

δυνατότητές τους, η πραγματική δυναμική τους είναι ο μεγάλος τους
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πληθυσμός. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μερικές από τις 

πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου.

2.7.2 Ευκαιρίες

Αυτές οι χώρες εμφανίζουν αρκετές δυσκολίες για είσοδο των 

προϊόντων στις αγορές τους. Οι περιορισμοί του ισοζυγίου πληρωμών έχουν 

κάνει τις περισσότερες απ’αυτές να καθιερώσουν προγράμματα 

υποκατάστασης των εισαγωγών προς όφελος των τοπικών προμηθειών. 

Αρκετές λοιπόν διεθνείς εταιρίες αποφεύγουν να επενδύσουν σ’αυτές, 

Ωστόσο από αρκετές χρησιμοποιείται το licensing ως στρατηγική μέθοδος 

διείσδυσης. Το χαμηλό κατά κεφαλή επίπεδο ζήτησης έχει κατατάξει αυτές 

τις χώρες σε δεύτερη κατηγορία. Με τις πρόσφατες παγκόσμιες 

στρατηγικές μάρκετινγκ αρκετών εταιριών, αυτές οι χώρες ξαφνικά 

απέκτησαν διαφορετικό ρόλο. Για αρκετά προϊόντα μεταξύ των οποίων και 

τα φαρμακευτικά, οι μεγάλοι πληθυσμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

αλλαγή των προτεραιοτήτων της παγκόσμιας αγοράς. Έτσι αρκετές 

εταιρίες διακινδυνεύουν περισσότερο εγκαθιστάμενες νωρίς σ’αυτές τις 

αγορές, χρησιμοποιώντας αυτή τη βάση για μελλοντική ανάπτυξη.

Έτσι τα στελέχη του διεθνούς μάρκετινγκ έχουν ισχυρό κίνητρο ώστε 

να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες διαφορές και προκλήσεις 

αυτών των αγορών. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των αγορών είναι 

τα χαμηλά επίπεδα του κατά κεφαλή εισοδήματος που είναι κλάσμα των 

αντιστοίχων στις ανεπτυγμένες χώρες. Τυπικά αυτές οι αγορές 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερα επίπεδα ελαστικότητας των τιμών. Ό,τι 

είναι αναγκαίο σε μια ανεπτυγμένη χώρα μπορεί να είναι προαιρετικό για μια 

χαμηλού εισοδήματος χώρα- συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων όταν δεν 

πρόκειται για σοβαρές ασθένειες.
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η κατανομή του εισοδήματος στις 

αναδυόμενες αγορές είναι συνήθως περισσότερο επιλεκτική από ότι στις 

ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής. Παρόλο που το μέσο 

κατά κεφαλή εισόδημα μπορεί να υπαγορεύει λίγες ευκαιρίες, υπάρχουν 

πάντα κατηγορίες εισοδημάτων που μπορούν να πληρώσουν το καλύτερο και 

πλησιάζουν οικονομικά τις αντίστοιχες κατηγορίες υψηλών εισοδημάτων 

στις ανεπτυγμένες χώρες. Παρόλο που αυτές οι κατηγορίες είναι μικρές 

αναλογικά για κάθε χώρα, εφαρμοζόμενες στη μεγάλη πληθυσμιακή βάση 

ίσως είναι σημαντικές για εκμετάλλευση. Παρόλο λοιπόν που αποτελούν το 

20% ίσως και 30% του πληθυσμού, η αγοραστική τους δύναμη είναι 

παρόμοια με αυτή πολύ μικρότερων ανεπτυγμένων χωρών όπως το Βέλγιο, η 

Δανία κ.τ.λ. (Jeannet, Gale, et.al.,1995).

Οι συγκρίσεις των κανονικών επιπέδων εισοδήματος προσαρμοσμένων 

στις τρέχουσες τιμές συναλλάγματος δε δίνουν την αληθινή εικόνα. Οταν το 

κατά κεφαλή εισόδημα μιας χώρας μετατρέπεται σε δολάρια, πρέπει να’ναι 

σαφές στο μελετητή πως ό,τι μπορεί να αγοράσει κανείς με το τοπικό 

νόμισμα στην εκάστοτε χώρα είναι περισσότερο από αυτό που μπορεί να 

αγοράσει με το αντίστοιχο ποσό σε δολάρια στις ΗΠΑ. Αυτό οφείλεται στο 

ότι στις οικονομίες με χαμηλά επίπεδα εισοδήματος είναι εξίσου χαμηλοί οι 

μισθοί αλλά και όλες γενικά όλες οι δραστηριότητες που στηρίζονται σε 

οοικονομικές συναλλαγές, επενδύσεις, αγοραστική δύναμη κ.τ.λ..

Αν το ύψος του εισοδήματος αυτών των οικονομιών μετατρέπονταν 

σε αγοραστική δύναμη, η κατάταξη μεταξύ των 7 ισχυρών κρατών του 

κόσμου (ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Καναδάς) 

θα άλλαζε και θα’πρεπε να περιλαμβάνει την Κίνα ως την τρίτη οικονομία 

του κόσμου καθώς και την Ινδία (Jeannet, Gale, et.al.,1995).
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2.7.3 Πολιτικό σκηνικό

Οι πολιτικές των κυβερνήσεων στο πολιτικό και οικονομικό πεδίο, 

έχουν σημαντική επίδραση στην κατεύθυνση ανάπτυξης των αναδυόμενων 

κρατών. Σε πολλές περιπτώσεις οι εξάρσεις οικονομικής ανάπτυξης είναι 

αποτέλεσμα μεταβολών στην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική. Ένα 

ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτών των οικονομιών είναι η πιο συχνή και πιο 

δραστική αλλαγή στην πολιτική και οικονομική κατεύθυνση σε σχέση με το 

βιομηχανοποιημένο κόσμο. Η ανάπτυξη στην Κίνα ήταν αποτέλεσμα της 

απελευθέρωσης και του ανοίγματος στις δυνάμεις της αγοράς που ξεκίνησε 

το 1980. Η Κινεζική οικονομική δύναμη ουσιαστικά διαμορφώθηκε από τις 

πολιτικές εισαγωγών της κυβέρνησης και από το βαθμό στον οποίο οι ξένες 

εταιρίες είχαν τη δυνατότητα - τους επιτρεπόταν - να ξεκινήσουν τις δικές 

τους λειτουργίες.

Οι άλλες χώρες, έχουν επίσης υποστεί αλλαγές στις πολιτικές των 

κυβερνήσεων που επηρεάζουν την ανάπτυξη. Η οικονομία της Ινδίας άρχισε 

να αναπτύσσεται ακολουθώντας τη γρήγορη απελευθέρωση των εισαγωγών 

στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η Βραζιλία άλλαξε από το σχεδόν πλήρη 

έλεγχο των εισαγωγών στο ελεύθερο εμπόριο, αλλάζοντας έτσι τη δυναμική 

της οικονομίας. Ομοίως το Μεξικό άλλαξε τελείως την οικονομική πολιτική 

του στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και μαζί με τη Χιλή και την Αργεντινή, 

άρχισαν να αναπτύσσονται γρήγορα οικονομικά. Ωστόσο, ο κίνδυνος 

ξαφνικών πολιτικών αλλαγών παραμένει και μπορεί να μετατρέψει μια 

αναδυόμενη χώρα στο αντίθετο (Jeannet, Gale, et.al.,1995).

2.8 Οι Αγορές της Ανατολικής Ευρώπης

Καμιά άλλη περιοχή δεν υπέστη τέτοια ολοκληρωτική αλλαγή τα 

τελευταία έξι χρόνια όσο οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Με την
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απελευθέρωση των πρώην κομμουνιστικών χωρών το 1989 και τη διάλυση 

της Σοβιετικής Ένωσης στις μεμονωμένες δημοκρατίες της το 1991, μια 

αγορά που αποτελείται από 400 εκατομμύρια ανθρώπους έχει ανοίξει 

ξαφνικά στα διεθνή στελέχη μάρκετινγκ. Για δεκαετίες όλη η οικονομική 

δραστηριότητα ελεγχόταν από την κυβέρνηση. Αν κάποια διεθνής εταιρία 

ήθελε να προωθήσει τα προϊόντα της εκεί, έπρεπε να ναυλώσει άπειρα 

κυβερνητικά πρακτορεία. Το αποτέλεσμα ήταν η Ανατολική Ευρώπη να είναι 

μια αγορά κυρίως βιομηχανικών προϊόντων, με λίγες ευκαιρίες για άλλα 

αγαθά.

Η τεράστια μεταβολή είναι εν μέρει πολιτική και εν μέρει οικονομική. 

Από την πολιτική πλευρά, η πρώην δομή της Σοβιετικής Ένωσης και των 

άλλων επτά χωρών της Ανατολικής Ευρώπης έχουν εξαφανιστεί. Στη θέση 

τους έχουν εμφανιστεί 27 ανεξάρτητα κράτη. Η πλειονότητά τους 

αποτελείται από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, αλλά άλλες χώρες 

όπως η Τσεχοσλοβακία και η Γιουγκοσλαβία έχουν κατατμηθεί σε έναν 

αριθμό ανεξάρτητων κρατών (Jeannet, Gale, et.al.,1995).

Το περιβάλλον μάρκετινγκ αυτών των χωρών είναι πολύ ευρύ και 

δυναμικό και υπόκειται σε μεγάλες αλλαγές. Όλες αυτές οι χώρες 

προχωρούν με διαφορετικούς ρυθμούς από τον κρατικό έλεγχο των 

οικονομιών τους σε οικονομίες αγοράς χρησιμοποιώντας κυρίως τις 

ιδιωτικοποιήσεις. Οι ηγέτιδες χώρες είναι η Ουγγαρία, η Δημοκρατία της 

Τσεχίας και η Πολωνία. Αυτές οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και 

μόνο τώρα αυτές οι χώρες αρχίζουν να δείχνουν σημεία βελτίωσης. Η 

διαδικασία για την πλήρη ανάκαμψη αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια, 

λιγότερα για την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας και 

περισσότερα για τις υπόλοιπες χώρες (Meloan Τ., Graham J., 1995). Αυτές οι 

χώρες εξετάζονται γιατί λόγω των συνθηκών που διαμορφώνονται και που
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αναφέρθηκαν παραπάνω, παρουσιάζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις 

φαρμακευτικές εταιρίες που διευρύνουν τις εξαγωγικές τους 

δραστηριότητες.

2.9 Συμπέρασμα

Είναι αυτονόητο πως οι ξένες αγορές είναι απαραίτητο να μελετώνται 

από όλες τις πλευρές συγχρόνως κι όχι μεμονωμένα, δηλαδή ο διαχωρισμός 

των πολιτιστικών, οικονομικών, πολιτικών, νομικών και φυσικών 

παραγόντων είναι μόνο ενδεικτικός. Για να’ναι αποτελεσματική αυτή η 

μελέτη πρέπει να εξετάζονται οι αλληλεπιδράσεις αυτών των παραγόντων 

μεταξύ τους. (Πατρινός, 1995). Επίσης το στέλεχος του διεθνούς μάρκετινγκ 

οφείλει να διαβλέπει τις όποιες πιθανές αλλαγές σε όλα αυτά τα πεδία. Η 

ίδια η εταιρία οφείλει να προσαρμόζεται σε αυτές τις αλλαγές κατά το 

συντομότερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, αφού μπορούν να 

θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο τα κέρδη της αλλά και την ίδια την ύπαρξή της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

3.1 Στάδια παραγωγής και κυκλοφορίας του φαρμάκου

Οι απαιτούμενες ενέργειες που προηγούνται της κυκλοφορίας ενός 

φαρμακευτικού προϊόντος στην αγορά και πραγματοποιούνται σε παγκόσμια 

κλίμακα είναι οι εξής:

Το πρώτο και βασικότερο στάδιο είναι η έρευνα η οποία παρέχει τις 

νέες φαρμακευτικές ουσίες και ακολουθούν τα κλινικά στάδια ή 

δοκιμές. Συγκεκριμένα έχουμε το προκλινικό στάδιο, στο οποίο γίνονται 

δοκιμές των ουσιών μόνο στα ζώα και στο οποίο απορρίπτεται το 90% των 

ουσιών. Ακολουθούν τρία κλινικά στάδια, όπου το Ιο περιλαμβάνει μελέτες 

φαρμακοκινητικής σε υγιείς εθελοντές (10-20) σε αυστηρότατα επιλεγμένο 

κέντρο, το 2ο περιλαμβάνει χορήγηση και μελέτες σε περιορισμένο αριθμό 

πασχόντων (100-300) σε επιλεγμένα κέντρα και το 3ο περιλαμβάνει 

χορήγηση σε μεγάλο αριθμό πασχόντων (έως και 10.000) (πολυκεντρικές 

μελέτες). Σ’αυτά τα τρία στάδια απορρίπτεται άλλο ένα 9% των προς 

δοκιμή ουσιών. Το υπόλοιπο 1% είναι αυτό που μπορεί πλέον να 

κυκλοφορήσει ως σκεύασμα.

Το φαρμακευτικό προϊόν παρασκευάζεται, συσκευάζεται και αυτό που 

έπεται είναι η υποβολή (registration) στον αρμόδιο οργανισμό του πλήρους 

φακέλου του φαρμάκου με όλα τα στοιχεία για τις δοκιμές, τις 

προφυλάξεις, τις παρενέργειες, τις ενδείξεις, ώστε να δοθεί η έγκριση για 

την κυκλοφορία του.

Στη συνέχεια γίνεται τμηματοποίηση της αγοράς ώστε να 

εντοπισθούν οι αγορές-στόχος και ο τρόπος προσέγγισής τους, και να
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διαπιστωθεί σε ποιους πρέπει να απευθυνθεί το μάρκετινγκ για την έρευνα 

αγοράς. Ακολουθεί λοιπόν η έρευνα αγοράς και αφού δοθεί η έγκριση για το 

προϊόν, γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού στις πωλήσεις και η κατάρτιση 

των εντύπων για την προώθηση των πωλήσεων. Αφού ολοκληρωθούν αυτές 

οι διαδικασίες το προϊόν είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στην αγορά.

Όταν πρόκειται για φαρμακευτικό προϊόν που προορίζεται για 

οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού, από όποια χώρα και αν προέρχεται, 

ισχύουν τα εξής:Το προκλινικό στάδιο που έχει γίνει ισχύει για όλες τις 

χώρες, ανεξάρτητα από το ισχύον νομικό καθεστώς. Όμως τα τρία κλινικά 

στάδια που έπονται (Ιο, 2ο, 3ο), ίσως να μην πληρούν τις προϋποθέσεις που 

έχει θέσει ο αρμόδιος οργανισμός της χώρας προορισμού και το φάρμακο να 

μην μπορεί να πάρει έγκριση κυκλοφορίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν 

κριθεί σκόπιμο και συμφέρον, γίνονται νέες μελέτες στη συγκεκριμένη 

χώρα ή τροποποιούνται οι ενδείξεις εφ’όσον οι μελέτες που αναφέρονται 

στις τροποποιημένες πια ενδείξεις είναι ικανοποιητικές και μετά απ’αυτές 

τις αλλαγές κατατίθεται ο πλήρης φάκελος για έγκριση.

Στη συνέχεια γίνεται νέα έρευνα αγοράς όσον αφορά τα εξωτερικά 

στοιχεία του φαρμάκου (συσκευασία, χρώμα, όνομα), νέα τμηματοποίηση 

της αγοράς στη χώρα εξαγωγής, νέα έρευνα αγοράς όσον αφορά τα στοιχεία 

του φαρμάκου που αφορούν τους γιατρούς, εκπαίδευση προσωπικού και 

κατάρτιση νέων εντύπων στη συγκεκριμένη γλώσσα, προσαρμοσμένων στις 

πολιτιστικές ιδιαιτερότητες του τοπικού πληθυσμού και χρησιμοποιώντας 

όσα η νέα έρευνα αγοράς έχει αποκαλύψει.

3.1.1 Έρευνα αγοράς (καταναλωτές)

Η έρευνα αγοράς που απευθύνεται στους καταναλωτές, έχει σκοπό να 

αναδείξει εκείνα τα χαρακτηριστικά της χώρας προορισμού του φαρμάκου,
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που τη διαφοροποιούν από την εγχώρια αγορά και υπαγορεύουν την ανάγκη 

για διαφοροποίηση του προϊόντος. Είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια 

που απαιτούνται για την εξαγωγή ενός φαρμακευτικού προϊόντος και τα 

αποτελέσματά της πρέπει να μελετώνται με προσοχή. Μια σωστή έρευνα 

αγοράς μπορεί να προλάβει μια εξαγωγική φαρμακευτική εταιρία από 

σημαντικά λάθη που οφείλονται σε άγνοια των χαρακτηριστικών της αγοράς 

προορισμού, αλλά και να δώσει ώθηση στην πορεία ενός φαρμάκου με την 

εκμετάλλευση κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της χώρας προορισμού. 

Η έρευνα αγοράς οφείλει να απαντά στα εξής ερωτήματα:

- Ποιες είναι οι κύριες οικονομικές, πολιτικές, νομικές, κοινωνικές και άλλες 

περιβαλλοντικές συνθήκες σε μια ξένη χώρα;

- Τι επίδραση έχουν αυτές οι συνθήκες στη συγκεκριμένη ξένη αγορά για το 

προϊόν της εταιρίας;

- Ποιοι είναι οι τωρινοί και ποιοι οι δυνητικοί πελάτες της εταιρίας;

- Ποιες είναι οι επιθυμίες τους;

- Ποια είναι τα δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά τους -διαθέ

σιμο εισόδημα, ηλικία, φύλο, απασχόληση, αξίες, ο τρόπος ζωής τους;

- Πού αγοράζονται τα φαρμακευτικά προϊόντα;

- Ποια είναι η φύση του ανταγωνισμού στην ξένη αγορά;

- Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προκατάληψη όσον αφορά τη χρήση κάποιου 

φαρμάκου;

- Ποιο προϊόν πρέπει η εταιρία να εξάγει;

- Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - σχεδίασμά, χρώμα, μέγεθος, ονομασία 

κ.τ.λ. - πρέπει το προϊόν να έχει;

- Ποιες ανάγκες της ξένης αγοράς καλύπτει το προϊόν;

- Πόση νομική προστασία έχει η εταιρία όσον αφορά πατέντες και σήματα;
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3.1.2 Τμηματοποίηση αγοράς

Η τμηματοποίηση αγοράς ενός φαρμακευτικού προϊόντος έχει 

σημαντικές ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες σε σχέση με την αντίστοιχη 

διαδικασία για οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Συνήθως γίνεται ταυτόχρονα ή 

προηγείται της έρευνας αγοράς, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιοι γιατροί μας 

ενδιαφέρουν για την έρευνα αγοράς, η οποία αναπτύσσεται παρακάτω. Η 

ιδιομορφία της είναι πως πρέπει να λαμβάνει υπόψη αφ’ενός τα 

χαρακτηριστικά της αγοράς-στόχου δηλαδή των γιατρών, αφ’ετέρου τα 

χαρακτηριστικά των χρηστών δηλαδή των ασθενών.

Όσον αφορά λοιπόν τους γιατρούς τα κριτήρια τμηματοποίησης είναι 

η ειδικότητά τους (γαστρεντερολόγος, καρδιολόγος, χειρουργός κ.τ.λ.) και η 

θέση τους (νοσοκομειακός, ιδιώτης, και τα δύο κ.τ.λ.). Η ειδικότητα τους 

καθορίζει την κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιούν ( καρδιολογικά, 

γαστρεντερολογικά κ.τ.λ.), ενώ η θέση τους καθορίζει την ποιοτική και 

ποσοτική σύσταση της συνταγογραφίας τους (π.χ. ένας ιδιώτης γιατρός με 

περιορισμένο αριθμό ασθενών έχει αντίστοιχα μικρή δυνατότητα να 

συνταγογραφήσει πολλά κουτιά ενός φαρμάκου).

Όσον αφορά τώρα τους ασθενείς, τα κριτήρια τμηματοποίησης, είναι 

η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού, η γεωγραφική κατανομή, οι 

επικρατούσες συνθήκες υγιεινής, η συχνότητα επαγγελματικών ασθενειών 

και η οικονομική του κατάσταση. Αυτά αναπτύσσονται παρακάτω στο 

κεφάλαιο του μίγματος προϊόντων, όπου και φαίνεται με ποιο τρόπο 

καθορίζουν το μίγμα προϊόντων για κάθε περίπτωση.

Η επιτυχία αυτής της διαδικασίας έγκειται στον αποτελεσματικό 

συνδυασμό των αναγκών των γιατρών σε φάρμακα και των διαφόρων 

χαρακτηριστικών των ασθενών τους. Έτσι το να προωθηθεί για παράδειγμα

34



Πανεπιστήmo Μακεδονία. MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕανωγών φαοαακευτχκών προϊόντων”

μια πανάκριβη ορμόνη σ’έναν ενδοκρινολόγο μια φτωχής περιοχής είναι 

λάθος και δεν θα’χει καμιά απολύτως επίδραση στις πωλήσεις της.

3.1.3 Έρευνα αγοράς (γιατροί)

Η έρευνα αγοράς, όπως και τα άλλα στάδια που προηγούνται της 

κυκλοφορίας ενός φαρμακευτικού προϊόντος (launch), είναι αρκετά 

διαφορετική από την αντίστοιχη διαδικασία για άλλα προϊόντα. Τα πρόσωπα 

που είναι σημαντικά σ’αυτή τη διαδικασία και των οποίων η άποψη έχει 

βαρύνουσα σημασία για το μάρκετινγκ του προϊόντος, είναι γιατροί και 

συγκεκριμένα καθοδηγητές γνώμης (opinion leaders), συνταγογράφοι και 

ερευνητές. Όσον αφορά λοιπόν τους γιατρούς που ερωτώνται: Οι opinion 

leaders είναι γιατροί καταξιωμένοι στον τομέα τους, που κατέχουν υψηλές 

θέσεις σε οργανισμούς, ιδρύματα, νοσοκομεία κ.τ.λ. και η γνώμη τους 

αποτελεί σημείο αναφοράς. Οι συνταγογράφοι είναι γιατροί που λόγω της 

θέσης τους αντιμετωπίζουν πολλά περιστατικά ημερησίως και συνεπώς η 

άποψή τους ενδιαφέρει. Οι ερευνητές τέλος είναι γιατροί που δεν ασκούν το 

επάγγελμα, αλλά εργάζονται στο χώρο της έρευνας, είτε στο Πανεπιστήμιο, 

είτε σε ερευνητικά κέντρα, είτε σε κρατικά νοσοκομεία.

Οι απαιτούμενες επαφές λοιπόν δε γίνονται με τους ασθενείς- 

χρήστες του φαρμάκου, αλλά με γιατρούς και ο σκοπός τους δεν είναι η 

διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος-όπως συμβαίνει με τα 

άλλα προϊόντα-αυτά άλλωστε είναι δεδομένα, αλλά η εύρεση των δυνατών 

του σημείων, των σημείων πώλησης.

Συγκεκριμένα αυτό που αναμένεται από την έρευνα αγοράς, είναι να 

τονισθούν οι ενδείξεις του φαρμάκου, που έχουν εφαρμογή και ενδιαφέρον 

για τον πληθυσμό της χώρας που ενδιαφέρει, και να διαπιστωθεί ποια 

χαρακτηριστικά του φαρμάκου είναι σημαντικά για τους γιατρούς, ώστε να
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χρησιμοποιούνται ως επιχειρήματα από τις προσωπικές πωλήσεις και να 

τονισθούν στα διαφημιστικά έντυπα για την προώθησή του.

3.2 Διεθνής Πολιτική Προϊόντος

Το φαρμακευτικό προϊόν, που αποτελεί τον κύριο πυρήνα εξαγωγικής 

δραστηριότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας, μπορεί να οριστεί ως το 

προϊόν μαζικής και τυποποιημένης παρασκευής φαρμακευτικού είδους, το 

οποίο φέρεται στην κυκλοφορία χαρακτηριζόμενο ως «σκεύασμα», όταν η 

παρασκευή και η ονομασία του είναι επίσημη και «φαρμακευτικό 

ιδιοσκεύασμα», όταν το φάρμακο παρασκευασμένο εκ των προτέρων τίθεται 

στην κυκλοφορία σε ειδική συσκευασία και υπό ειδική ονομασία (σήμα), που 

όμως δεν είναι παραπλανητική και έχει αναγνωρισθεί από τους αρμόδιους 

φορείς ότι ανήκει στον παρασκευαστή, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει το 

δικαίωμα να το χρησιμοποιεί.

Η τελική επιτυχία μιας εξαγωγικής φαρμακευτικής εταιρίας εξαρτάται 

από την ποιότητα του φαρμακευτικού προϊόντος, την ικανότητά της να το 

διαφοροποιήσει από το αντίστοιχο προϊόν των ανταγωνιστών και τη 

δυνατότητα προσαρμογής του στις συνθήκες αγοράς της χώρας 

προορισμού, κυρίως νομικές και οικονομικές (Czinkota Μ., Ronkainen I., 

1995).

3.2.1 Το μίγμα προϊόντων

Το μίγμα προϊόντων καθορίζεται μετά από προσεκτική μελέτη της 

έρευνας αγοράς και αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες που 

σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού (δημογραφικοί, κοινωνικοί, 

ψυχογραφικοί κ.τ.λ.).

• Η ηλικιακή κατανομή ενός πληθυσμού είναι σημαντικός παράγοντας για
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τον καθορισμό του μίγματος προϊόντων. Σε χώρες λοιπόν που υπάρχει 

έντονη πληθυσμιακή αύξηση και συνεπώς ο πληθυσμός νεαρών και ιδίως 

παιδικών ηλικιών είναι μεγαλύτερος από τον πληθυσμό μέσων και 

περασμένων ηλικιών, το μίγμα προϊόντων θα πρέπει να αποτελείται κυρίως 

από φαρμακευτικά προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά και νέους (π.χ. 

εμβόλια, αντιβιοτικά σε μορφές για παιδιά κ.τ.λ.), ενώ αντίθετα σε χώρες 

όπου είναι ελάχιστη η αύξηση του πληθυσμού, επέρχεται δηλαδή γήρανση 

του πληθυσμού, στο μίγμα των προϊόντων πρέπει να υπερισχύουν 

φαρμακευτικά προϊόντα που απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες (π.χ. 

φάρμακα για καρδιαγγειακές παθήσεις, ψυχιατρικά φάρμακα κ.τ.λ.), και τα 

φαρμακευτικά προϊόντα για παιδιά να είναι σε μικρότερη αναλογία 

συγκριτικά.

• Η κατανομή του πληθυσμού στις διάφορες περιοχές μιας χώρας (αστικές, 

αγροτικές κ.τ.λ.) είναι σημαντικό ρυθμιστικό στοιχείο του μίγματος 

προϊόντων. Όταν ο πληθυσμός μιας χώρας είναι κύρια αγροτικός, υποφέρει 

περισσότερο από λοιμώδη νοσήματα και συνεπώς χρειάζεται φάρμακα 

γι’αυτά (π.χ. αντιβιοτικά, αντιπυρετικά, εμβόλια κ.τ.λ.), αντίθετα όταν 

υπερισχύει ο αστικός πληθυσμός, τότε συναντώνται περισσότερο 

εκφυλιστικές ασθένειες (π.χ. αγγειοπάθειες, καρκίνος, ψυχώσεις, κ.τ.λ.) και 

συνεπώς τα φάρμακα που θεραπεύουν αυτές τις ασθένειες έχουν σημαντικά 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε σχέση με τα άλλα.

• Οι συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στην εν λόγω χώρα, είναι σημαντικό 

στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδίασμά του μίγματος προϊόντων 

για δύο λόγους. Αφ’ενός όσο χαμηλότερες είναι οι συνθήκες υγιεινής τόσο 

πιο συχνή είναι η εμφάνιση μολυσματικών ασθενειών (π.χ. χολέρα, ελονοσία, 

τύφο, ηπατίτιδα κ.τ.λ.), και κατά συνέπεια οι ανάγκες για αντίστοιχα 

φαρμακευτικά προϊόντα είναι αυξημένες, ενώ αντίθετα όταν οι επικρατούσες
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συνθήκες υγιεινής είναι πολύ υψηλού επιπέδου, τέτοιου είδους φαρμακευτικά 

προϊόντα έχουν μηδαμινό αν όχι μηδενικό μερίδιο αγοράς. Αφ’ετέρου οι 

πλημμελείς συνθήκες υγιεινής συνεπάγονται κακή συντήρηση των 

φαρμακευτικών προϊόντων και καθιστούν επικίνδυνα τα προϊόντα εκείνα που 

έχουν αυστηρές προδιαγραφές συντήρησης και φύλαξης. Αντίθετα δεν 

επηρεάζουν τα προϊόντα που δεν απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες 

συντήρησης και φύλαξης,. Έτσι από το χαρτοφυλάκιο προϊόντων που 

προορίζεται για μια τέτοια χώρα αποκλείονται τα φαρμακευτικά προϊόντα 

που απαιτούν ειδικές συνθήκες συντήρησης και φύλαξης.

• Η ποσοστιαία κατανομή ανδρών-γυναικών σε έναν πληθυσμό πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδίασμά του μίγματος προϊόντων. Όταν 

λοιπόν πρόκειται για πληθυσμό στον οποίο υπερισχύουν οι γυναίκες, στο 

μίγμα προϊόντων δίνεται έμφαση σε προϊόντα που απευθύνονται κυρίως στις 

γυναίκες (π.χ. φάρμακα κατά της οστεοπόρωσης, κολπικά υπόθετα κ.τ.λ.), 

ενώ αντίθετα όταν πρόκειται για πληθυσμό στον οποίο υπερισχύουν οι 

άνδρες, τέτοια φαρμακευτικά προϊόντα δεν προτιμούνται στο μίγμα 

προϊόντων.

• Η συχνότητα επαγγελματικών ασθενειών στον πληθυσμό μιας χώρας 

είναι στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδίασμά του μίγματος 

προϊόντων, έτσι αν κάποια επαγγελματική ασθένεια είναι συνήθης σε 

κάποιον πληθυσμό, το φαρμακευτικό προϊόν για την καταπολέμησή της 

πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο μίγμα προϊόντων προς εξαγωγή.

• Το κατά πόσο κάποια χώρα έχει στατιστικά παράδοση σε επιδημίες 

(π.χ. η Ασία στη γρίπη, η Αίγυπτος στη χολέρα κ.τ.λ.) ή όχι είναι σημαντικό 

να’ναι γνωστό στα στελέχη ώστε να συμπεριλάβουν ή όχι τα κατάλληλα 

φάρμακα στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων.
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• Είναι επίσης απαραίτητο να παρακολουθείται ο 1 επιπολασμός 

διαφόρων νοσημάτων σε χώρες άμεσου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε όταν 

παρουσιάζει σημαντική αύξηση για συγκεκριμένη νόσο να προωθείται και το 

ανάλογο φαρμακευτικό προϊόν.,

3.3 Διαφοροποίηση Προϊόντος

Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι από τους λίγους κλάδους που 

διαφοροποιούν τα προϊόντα τους σχεδόν πάντα, όταν πρόκειται να 

εξαχθούν. Αυτό οφείλεται σε κάποιους παράγοντες του περιβάλλοντος που 

καθιστούν μη προσοδοφόρα έως και αδύνατη την κυκλοφορία ενός 

φαρμάκου με όλα τα αρχικά του χαρακτηριστικά, σε μια ξένη αγορά.

Οι παράγοντες που καθορίζουν εάν και πόσο θα διαφοροποιηθεί 

κάποιο φαρμακευτικό προϊόν είναι το περιβάλλον της αγοράς, τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι στόχοι της εταιρίας.

3.3.1 Το περιβάλλον της αγοράς

Τα μη δασμολογικά εμπόδια, τα χαρακτηριστικά, οι προσδοκίες και οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών, η κουλτούρα, οι κλιματολογικές συνθήκες 

και η γεωγραφία συνιστούν το περιβάλλον της αγοράς που μπορεί να 

επηρεάσει τη διαφοροποίηση του προϊόντος (Czinkota Μ., Ronkainen I., 

1995). Τα στοιχεία λοιπόν του φαρμακευτικού προϊόντος που

διαφοροποιούνται είναι τα εξής:

α. Οι ενδείξεις του που εξαρτώνται από το πόσο αυστηρός είναι ο αρμόδιος 

οργανισμός κάθε χώρας όσον αφορά τις συνθήκες κλινικών δοκιμών για 

κάθε ένδειξη. Για να εγκρίνει π.χ. ο αντίστοιχος οργανισμός της Ιαπωνίας

Πανεπιστήιηο Μακεδονία. MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕανωνών ιραοιιακευτικών προϊόντων”

1 Επιπολασικχ mac νόσου: ο αριθμός των νέων περιστατικών της νόσου ανά 100,000 κατοίκους ανά έτος
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κάποιο φάρμακο, πρέπει οι κλινικές δοκιμές να έχουν γίνει σε Ιαπωνικά 

εργαστήρια, με τη δικαιολογία ότι οι Ιάπωνες μπορεί να είναι ψυχολογικά 

διαφορετικοί από τους άλλους λαούς (Czinkota Μ., Ronkainen I., 1995). 

Διαφορετικά όσο πολυπληθείς κι αν είναι οι δοκιμές το φάρμακο δεν 

εγκρίνεται.

β. Το αν θα κυκλοφορήσει ως φάρμακο ή Ο. T.C. (Over the Counter), κάτι που 

εξαρτάται από τη νομοθεσία της χώρας προορισμού.

γ. Το χρώμα του φαρμάκου και της συσκευασίας του, κάτι που εξαρτάται 

από τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και την κουλτούρα του κάθε λαού (π.χ. 

το πράσινο χρώμα στη συσκευασία αποφεύγεται σε χώρες που ταυτίζεται 

με τροπικές ασθένειες).

δ. Η συσκευασία, που εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες της 

χώρας προορισμού.

3.3.2. Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος

Η δραστική ουσία, που είναι και το κύριο στοιχείο ενός φαρμακευτικού 

προϊόντος, σαφώς δεν αλλάζει. Ωστόσο τα χαρακτηριστικά που 

υπαγορεύουν το βαθμό διαφοροποίησης είναι η προέλευση και τα συστατικά 

του, η ονομασία του, η εμφάνιση του φαρμακευτικού προϊόντος και η 

συσκευασία του. Τα στοιχεία του προϊόντος λοιπόν που υφίστανται 

διαφοροποίηση είναι τα εξής:

α. Η γεύση του εκδόχου ( έκδοχο είναι όλο το φαρμακευτικό σκεύασμα πλην 

της δραστικής ουσίας), όταν οι γευστικές συνήθειες κάποιου λαού είναι 

ιδιόρρυθμες.

β. Η ονομασία του, που εξαρτάται από την ομιλούμενη γλώσσα.

γ. Η συσκευασία του, που εξαρτάται από τις ημέρες θεραπείας και

κατ’επέκταση από τις ενδείξεις του φαρμάκου.
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3.3.3 Οι στόχοι της εταιρίας

Οι στόχοι της εταιρίας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις 

αποφάσεις για διαφοροποίηση του προϊόντος κυρίως όσον αφορά την τιμή 

του, έτσι η τιμολόγηση ενός φαρμακευτικού προϊόντος προς εξαγωγή 

εξαρτάται από την επιθυμία της εταιρίας να διατηρήσει τα κέρδη της σε ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο αλλά και το μερίδιο αγοράς που επιδιώκει να 

αποκτήσει κατά την είσοδό της σε μια νέα αγορά.

3.4 Διεθνής Τιμολογιακή Πολιτική

Η διεθνής τιμολογιακή πολιτική μιας φαρμακευτικής εταιρίας επιδρά 

στον καθορισμό τών κερδών της αλλά και στη δυνατότητα παραμονής των 

προϊόντων της στη διεθνή αγορά και γι’αυτό αποτελεί σημαντικό χώρο 

λήψης αποφάσεων (Πανηγυράκης, 1992). Στην κατάρτιση της τιμολογιακής 

πολιτικής, λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της διεθνούς αγοράς, οι 

ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά της αλλοδαπής και ο 

ανταγωνισμός.

Συγκεκριμένα ο καθορισμός της τιμής ενός φαρμακευτικού προϊόντος 

εξαρτάται από το κόστος της πρώτης ύλης, από το κατά πόσο χρειάζεται 

ειδικές συνθήκες φύλαξης άρα και μεταφοράς, από το προτεινόμενο 

θεραπευτικό σχήμα, το κέρδος της εταιρίας, τους φόρους, το κέρδος του 

φαρμακοποιού και τον ανταγωνισμό.

Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται κατά κανόνα από τις 

φαρμακευτικές εταιρίες είναι επιλεκτική. Όσον αφορά τους παράγοντες που 

είναι κοινοί σ’όλες τις χώρες ακολουθείται ομοιογενής τιμολογιακή πολιτική, 

δηλαδή το κόστος πρώτης ύλης, το προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα - 

ημέρες θεραπείας-και το κέρδος της εταιρίας δεν αλλάζουν από χώρα σε 

χώρα κι επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο την τιμή. Το κόστος της πρώτης
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ύλης και το κέρδος της εταιρίας είναι ανάλογα με το ύψος της τιμής (όσο 

αυξάνονται αυξάνεται και η τιμή του φαρμάκου). Υπάρχει ωστόσο μια 

αξιοσημείωτη ιδιομορφία όσον αφορά το κόστος πρώτης ύλης των 

φαρμακευτικών προϊόντων, η οποία είναι το ότι σ’αυτό το κόστος 

ενσωματώνονται τα κόστη R & D όλων των ουσιών που δεν έφτασαν τελικά 

στην κυκλοφορία γι’αυτό και είναι ιδιαίτερα υψηλό παρ’όλο που το κατ’εξοχή 

κόστος της πρώτης ύλης μπορεί να είναι χαμηλό.

Οι ημέρες θεραπείας επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο το ύψος της 

τιμής. Κατά κανόνα όσο περισσότερο μακροχρόνια είναι η θεραπεία τόσο 

μικρότερη είναι η τιμή του αντίστοιχου φαρμάκου - τα φάρμακα δηλαδή σε 

χρόνιες ασθένειες έχουν χαμηλές τιμές - ενώ όταν η θεραπεία είναι 

βραχυχρόνια συνήθως η τιμή είναι ψηλότερη.

Όσον αφορά τώρα τους παράγοντες που διαφέρουν από χώρα σε 

χώρα ακολουθείται διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική. Ανάλογα δηλαδή 

με τις συνθήκες περιβάλλοντος κάθε χώρας γίνεται και η τιμολόγηση των 

φαρμακευτικών προϊόντων. Έτσι όταν το φαρμακευτικό προϊόν απαιτεί 

ειδικές συνθήκες φύλαξης και μεταφοράς - αυτό μπορεί να οφείλεται είτε 

στην ευαισθησία του προϊόντος είτε στις κλιματολογικές συνθήκες της κάθε 

χώρας- τα συγκεκριμένα κόστη αυξάνονται και αυξάνουν την τιμή του 

προϊόντος. Οι φόροι επίσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα με την 

κυβερνητική πολιτική και διαμορφώνουν διαφορετικά την τιμή του 

φαρμακευτικού προϊόντος. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

φαρμακευτικές εταιρίες προσπαθούν να αμβλύνουν αυτές τις διαφορές από 

χώρα σε χώρα ώστε να αποφεύγονται τεράστιες διαφορές στις τιμές του 

ίδιου φαρμακευτικού προϊόντος. Το κέρδος του φαρμακοποιού είναι 

κυμαινόμενο στις διάφορες χώρες κι επηρεάζει καθοριστικά την τελική τιμή
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με την οποία το φαρμακευτικό προϊόν φθάνει στον καταναλωτή, γι’αυτό και 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό της τιμής του φαρμάκου.

Ο ανταγωνισμός πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση 

της τιμής. Ένα φαρμακευτικό προϊόν που τιμολογείται πολύ υψηλότερα από 

τα ανταγωνιστικά του δεν έχει ελπίδες να προχωρήσει εκτός κι αν 

εντοπιστεί σε πολύ ισχυρά σημεία πώλησης, δηλαδή σε κάποια στοιχεία στα 

οποία υπερέχει σημαντικά έναντι των ανταγωνιστικών του, αυτά μπορεί να 

είναι μικρός χρόνος θεραπείας, χορήγηση άπαξ την ημέρα, λιγότερες 

παρενέργειες κ.τ.λ..

Τέλος ένας παράγοντας, που επηρεάζει δραματικά τα κέρδη της 

εξαγωγικής εταιρίας, είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες. Επειδή είναι 

απρόβλεπτες και ρευστές δεν μπορούν να επηρεάσουν την τιμολογιακή 

πολιτική της εκάστοτε φαρμακευτικής εταιρίας αλλά ούτε και τις τιμές των 

φαρμάκων εκ των υστέρων. Η τιμή ενός φαρμακευτικού προϊόντος από τη 

στιγμή που θα καθορισθεί από τον αρμόδιο οργανισμό- πάντα μετά από 

εισήγηση της εταιρίας-δεν μπορεί να τροποποιηθεί για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, γι’αυτό οι διακυμάνσεις του εγχώριου νομίσματος έναντι αυτού 

της χώρας προέλευσης των φαρμάκων αυξομειώνουν απλώς τα κέρδη της 

εταιρίας.

3.5 Διεθνής Διαφήμιση και Επικοινωνία

Η διαφήμιση των φαρμακευτικών προϊόντων ισοδυναμεί με την 

προώθηση πωλήσεων τους και είναι οποιαδήποτε μορφή παροχής 

πληροφοριών για την προώθηση συνταγογράφησης. Η διαφήμιση αποσκοπεί 

στην προώθηση της χορήγησης συνταγών, της προμήθειας, της πώλησης ή 

της κατανάλωσης φαρμακευτικών προϊόντων.
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Η διαφήμιση είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό στοιχείο της 

πολιτικής προώθησης της επιχείρησης, ειδικά για τα φαρμακευτικά 

προϊόντα, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους. Τα φαρμακευτικά προϊόντα σε 

αντίθεση με όλα τα άλλα καταναλωτικά αγαθά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

(να συνταγογραφηθούν) από τους γιατρούς μόνο εφ’όσον είναι ενημερωμένοι 

γι’αυτά. Η διαφήμιση επιτελεί αυτόν ακριβώς το σκοπό, ενημερώνει το 

γιατρό σ’ότι αφορά τις ενδείξεις του φαρμάκου και τα πλεονεκτήματα του 

έναντι κάποιων άλλων. Έτσι η επιλογή της διαφήμισης είναι ουσιαστικά 

μονόδρομος για μια εξαγωγική φαρμακευτική εταιρία.

Οι στόχοι της διαφημιστικής εκστρατείας στην αγορά του εξωτερικού 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψην τις ειδικές ανάγκες της αγοράς και τις 

γενικότερες αρχές της πολιτικής μάρκετινγκ, όπως καθορίζονται από τη 

μητρική επιχείρηση.

Για να μπορέσει το στέλεχος του διεθνούς μάρκετινγκ να οργανώσει 

μια αποτελεσματική διαφημιστική εκστρατεία, είναι απαραίτητο να γνωρίζει 

το νομικό πλαίσιο με το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται κάθε μορφής 

διαφήμιση. Οφείλει επίσης να γνωρίζει τα μαζικά μέσα επικοινωνίας που 

έχει στη διάθεσή του. Παρακάτω αναλύονται αυτοί οι παράγοντες, καθώς 

επίσης και εκείνες οι μορφές διαφήμισης που κυρίως χρησιμοποιούνται από 

τις φαρμακευτικές εταιρίες δηλαδή προσωπικές πωλήσεις και δημόσιες 

σχέσεις.

3.5.1 Νομικό πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις περισσότερες χώρες του κόσμου με 

μικρές αποκλίσεις, είναι το εξής:
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• Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση φαρμακευτικού προϊόντος για το οποίο 

δεν έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας.

• Όλα τα στοιχεία της διαφήμισης ενός φαρμακευτικού προϊόντος πρέπει 

να ανταποκρίνονται στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη 

συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

• Η διαφήμιση ενός φαρμακευτικού προϊόντος αφ’ενός πρέπει να προάγει 

την ορθολογική χρήση του φαρμακευτικού προϊόντος παρουσιάζοντάς το 

με τρόπο αντικειμενικό, χωρίς να υπερβάλλονται οι ιδιότητές του και 

αφ’ετέρου δεν πρέπει να είναι παραπλανητική.

Η διαφημιστική εκστρατεία λοιπόν μιας εξαγωγικής φαρμακευτικής 

επιχείρησης οφείλει να συμμορφώνεται σε όλα τα παραπάνω και να 

τροποποιείται ανάλογα.

3.5.2 Τα Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας

Τα μαζικά μέσα επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή της μια επιχείρηση 

που εξάγει φαρμακευτικά προϊόντα είναι τα περιοδικά και οι εφημερίδες που 

απευθύνονται στο ευρύ κοινό, τα εξειδικευμένα περιοδικά, τα περιοδικά των 

επιχειρήσεων, η χορηγία συναντήσεων εμπορικής προώθησης και η χορηγία 

επιστημονικών συνεδρίων.

Τα περιοδικά και οι εφημερίδες ενδείκνυνται όταν πρόκειται για 

διαφήμιση στο ευρύ κοινό φαρμακευτικών προϊόντων που δε χρειάζονται 

ιατρική συνταγή. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η διαφήμιση να προσαρμόζεται 

στις τοπικές πολιτιστικές και άλλες ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου λαού, 

διαφορετικά δεν θα μπορεί να τον προσεγγίσει.

Τα εξειδικευμένα περιοδικά, και συγκεκριμένα τα ιατρικά, 

χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων που 

απευθύνονται στα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να χορηγούν συνταγές ή
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να προμηθεύουν τα φαρμακευτικά προϊόντα (γιατροί, φαρμακοποιοί). Τα 

περιοδικά των επιχειρήσεων είναι μια νέα μορφή διαφήμισης, απευθύνονται 

κυρίως σε γιατρούς, καλύπτουν ιατρικά θέματα, παρουσιάζουν άρθρα κι 

εργασίες που είναι ευνοϊκά για τα δικά τους προϊόντα και βέβαια έχουν και 

κατ’εξοχή διαφημίσεις φαρμακευτικών προϊόντων.

Η χορηγία συναντήσεων εμπορικής προώθησης στις οποίες 

παρίστανται άτομα εξουσιοδοτημένα να παρέχουν φάρμακα ή να χορηγούν 

τις σχετικές συνταγές είναι επίσης μια μορφή διαφήμισης.

Τέλος η σημαντικότερη ίσως μορφή διαφήμισης αυτής της κατηγορίας 

είναι η χορηγία επιστημονικών συνεδρίων, στα οποία συμμετέχουν πρόσωπα 

τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να χορηγούν συνταγές ή να προμηθεύουν 

φαρμακευτικά προϊόντα καθώς και η συμμετοχή και η κάλυψη των εξόδων 

ταξιδιού και διαμονής των συμμετεχόντων. Στις περιπτώσεις των χορηγιών 

χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της τμηματοποίησης της αγοράς, έτσι ώστε 

αυτές να πραγματοποιούνται όταν υπάρχει αγορά-στόχος σ’ένα συνέδριο. 

Για παράδειγμα είναι ανώφελο και επιζήμιο για μια εταιρία να είναι χορηγός 

σ’ένα καρδιολογικό συνέδριο αν το χαρτοφυλάκιό της δεν περιλαμβάνει 

καρδιολογικά προϊόντα.

3.5.3 Προσωπικές Πωλήσεις

Η διαφήμιση χρησιμοποιείται γενικά από τις διεθνείς επιχειρήσεις για 

την προώθηση των πωλήσεων τους, ωστόσο οι προσωπικές πωλήσεις 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, ίσως το σημαντικότερο, στη διακίνηση των 

φαρμακευτικών προϊόντων. Προσωπική πώληση για τα φαρμακευτικά 

προϊόντα είναι η επίσκεψη ιατρικών επισκεπτών σε άτομα που είναι 

εξουσιοδοτημένα να χορηγούν συνταγές ή να προμηθεύουν φαρμακευτικά 

προϊόντα. Οι ιατρικοί επισκέπτες πέρα από την προφορική ενημέρωση
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δίνουν στον ενδιαφερόμενο κάποια ενημερωτικά έντυπα, η κατάρτιση των 

οποίων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες του τμήματος 

μάρκετινγκ.

Οι ιατρικοί επισκέπτες αποτελούν ίσως το σημαντικότερο παράγοντα 

για την επιτυχία ενός φαρμακευτικού προϊόντος, με δεδομένη βέβαια τη 

χρησιμότητα αλλά και την ποιότητά του. Είναι ουσιαστικά ο αντιπρόσωπος 

της εταιρίας στο γιατρό, κατά συνέπεια η εικόνα που εκπέμπει ο επισκέπτης 

αντανακλά την εικόνα της εταιρίας, γι’αυτό οφείλει να είναι κατά το δυνατό 

άψογη. Οφείλει να γνωρίζει άριστα οτιδήποτε έχει σχέση με το φάρμακο 

που προωθεί και να είναι προετοιμασμένος να δώσει στο γιατρό όσες 

πληροφορίες για το φάρμακο χρειάζεται. Είναι λοιπόν σαφές μετά από όλα 

όσα αναφέρθηκαν πως κατά πρώτο λόγο η επιλογή των ανθρώπων που θα 

πληρώσουν αυτές τις θέσεις και κατά δεύτερο λόγο η εκπαίδευσή είναι 

καθοριστικής σημασίας για την πορεία των προϊόντων της εταιρίας και 

πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή. Η εκπαίδευση λοιπόν πρέπει να 

είναι προσεκτικά οργανωμένη, να τους παρέχει σφαιρικές γνώσεις, να μη 

φείδεται χρόνου και βέβαια να γίνεται από έμπειρους ανθρώπους που πέρα 

από τις γνώσεις που θα προσφέρουν θα εισάγουν τους νέους ιατρικούς 

επισκέπτες στο κλίμα της φαρμακευτικής αγοράς.

Σ'αυτό το σημείο υπεισέρχεται η διαφοροποίηση της διαφημιστικής 

εκστρατείας, οι πολιτιστικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες του κάθε λαού 

καθορίζουν αφ’ένός τον τρόπο προσέγγισης του γιατρού και αφ’ετέρου τη 

διάρθρωση των εντύπων. Οι πληροφορίες που θα δοθούν είναι ίδιες αλλά ο 

τρόπος με τον οποίο θα δοθούν είναι η ειδοποιός διαφορά.
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3.5.4 Δημόσιες Σχέσεις

Η εξαγωγική επιχείρηση με τις δημόσιες σχέσεις αποβλέπει στο να 

βελτιώσει την εικόνα που να προβάλλεται προς τα έξω και να αντιμετωπίσει 

την αρνητική κριτική που ενδεχόμενα προκαλεί η παρουσία της σε μια αγορά 

του εξωτερικού.

Ένα από τα σημαντικότερα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι ειδικά 

προγράμματα δημοσίων σχέσεων που αποβλέπουν σε κοινό ειδικής σημασίας 

για τη φαρμακευτική εταιρία όπως είναι οι καθοδηγητές γνώμης που 

αναφέρθηκαν και σε προηγούμενο κεφάλαιο και των οποίων η άποψη έχει 

ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν συνήθως 

συγκεντρώσεις μικρού αριθμού γιατρών κάθε φορά, με εκπαιδευτικό και 

ταυτόχρονα ψυχαγωγικό χαρακτήρα, στη διάρκεια των οποίων 

ενημερώνονται για τις δραστηριότητες της εταιρίας, τυχόν νέες εισαγωγές 

φαρμάκων κ.τ.λ..

3.6 Διεθνής Διανομή

Η δυνατότητα διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού είναι στενά 

συνδεδεμένη με την αποτελεσματική επιλογή και διοίκηση του καναλιού 

διανομής. Τα κανάλια διανομής διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τη μια χώρα 

στην άλλη. Παράγοντες όπως η παράδοση, το σύστημα παραδοσιακών αξιών 

και το νομικό πλαίσιο, επηρεάζουν τη δομή του καναλιού και τις λειτουργίες 

των μελών του. Παρ’όλες αυτές τις διαφορές υπάρχουν μερικά κοινά 

χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στα συμμετέχοντα μέλη ενός καναλιού 

διανομής. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από τις φαρμακευτικές εταιρίες στην 

εξασφάλιση εκείνων των καναλιών που τους εγγυώνται αποτελεσματική 

πραγματοποίηση των στόχων τους (Πανηγυράκης, 1992).
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Λόγω της ιδιαιτερότητας των φαρμακευτικών προϊόντων δεν 

υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες μεταξύ της φαρμακευτικής επιχείρησης και 

του καταναλωτή στη χώρα του εξωτερικού. Αυτά που μεσολαβούν συνήθως 

είναι η αντίστοιχη εταιρία στη χώρα προορισμού, οι φαρμακαποθήκες -όχι 

πάντα- και οι φαρμακοποιοί (ιδιώτες ή νοσοκομειακοί). Ο τρόπος μεταφοράς 

εξαρτάται από το είδος του φαρμακευτικού προϊόντος και την ανάγκη του ή 

όχι για συγκεκριμένες συνθήκες διατήρησης και φύλαξης.

Η αποτελεσματικότητα ενός διεθνούς καναλιού διανομής εκτιμάται με 

βάση τα εξής: τη γεωγραφική κάλυψη που είναι η δυνατότητα του καναλιού 

να φτάσει με επιτυχία τους ξένους καταναλωτές, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του καναλιού και το κατά πόσο το συγκεκριμένο κανάλι 

επιτρέπει στην επιχείρηση να αποστέλλει τις επιθυμητές ποσότητες στη 

συγκεκριμένη αγορά του εξωτερικού, στον ακριβή χρόνο (Czinkota Μ., 

Ronkainen I., 1995).

3.7 Συμπέρασμα

Οι διεθνείς διαδικασίες μάρκετινγκ καθορίζουν σημαντικά την πορεία 

της εξαγωγικής φαρμακευτικής εταιρίας στο διεθνή χώρο και είναι 

αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία της. Οπως αναφέρθηκε 

εκτενέστερα παραπάνω, για να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό το 

μίγμα προϊόντων πρέπει να καθορίζεται αφού συνυπολογισθούν όλοι οι 

παράγοντες του περιβάλλοντος, το ίδιο ισχύει βέβαια και για την 

τιμολογιακή πολιτική αλλά και τη διανομή και προώθηση. Είναι εμφανές 

λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του στελέχους του διεθνούς 

μάρκετινγκ, πόση βαρύτητα έχουν οι επιλογές του αλλά και πόσο σημαντική 

είναι η σε βάθος γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.1 Δομή και διάρθρωση της ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας

Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν 100 περίπου καταγεγραμμένες 

εταιρίες που ασχολούνται με τα φάρμακα. Αξιόλογη παρουσία στην αγορά 

έχουν 50 περίπου επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως 

ακολούθως:

• Εταιρίες που δρουν σα θυγατρικές πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι εταιρίες 

αυτές αναλαμβάνουν να διαθέσουν τα προϊόντα στην αγορά των μητρικών 

τους εταιριών.

• Ελληνικές εταιρίες οι οποίες συνεργάζονται, με διάφορους τρόπους, με 

φαρμακευτικές βιομηχανίες του εξωτερικού. Οι επιχειρήσεις αυτές 

ακολουθούν τις εξής στρατηγικές:

α) Αποκτούν με ειδική σύμβαση και δική τους ευθύνη το δικαίωμα της 

πλήρους εκμετάλλευσης στην Ελλάδα, φαρμάκων που ανήκουν σε 

αλλοδαπές εταιρίες. Τα φάρμακα αυτά έχουν την ίδια ή διαφορετική 

ονομασία που τους έχει αποδοθεί από τη μητρική εταιρία. Για την απόκτηση 

του δικαιώματος αυτού καταβάλουν στις μητρικές εταιρίες κάποιες 

συμφωνημένες αμοιβές. β)Αναλαμβάνουν την παραγωγή, την ιατρική 

ενημέρωση και τη διανομή προϊόντων αλλοδαπών επιχειρήσεων που 

κυκλοφορούν στην Ελλάδα με ξένα σήματα και κάτω από την άμεση 

εποπτεία των ξένων επιχειρήσεων, στο όνομα των οποίων εκδίδονται οι 

άδειες κυκλοφορίας. Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των συνεργαζομένων 

εταιριών καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες, γ) Αναλαμβάνουν μόνο την 

παραγωγή σε φασόν προϊόντων αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι
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θυγατρικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν στη συνέχεια την ιατρική ενημέρωση 

και τη διανομή. Η αμοιβή των ελληνικών επιχειρήσεων καθορίζεται συνήθως 

κατά τεμάχιο παραγόμενου προϊόντος. δ)Αναλαμβάνουν την παραγωγή και 

διανομή προϊόντων αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων ειδικά γραφεία 

που ιδρύονται στην Ελλάδα αναλαμβάνουν την ιατρική ενημέρωση και στην 

περίπτωση αυτή ο τρόπος αμοιβής καθορίζεται με ειδικές συμφωνίες, ε) 

Αναλαμβάνουν την αντιπροσώπευση ξένων εργοστασίων, των οποίων τα 

προϊόντα εισάγουν και τα διαθέτουν στην ελληνική αγορά.

• Ελληνικές εταιρίες που εργάζονται αυτοτελώς, οι οποίες κυκλοφορούν 

προϊόντα που παρασκευάζονται από παραδοσιακές ουσίες, που είναι 

γνωστές από χρόνια και συνεπώς δεν προστατεύονται από διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας.

Η ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία εντάσσεται φυσικά στο 

ευρύτερο πλαίσιο του διεθνούς φαρμακευτικού κλάδου και υπακούει στους 

νόμους που το διέπουν. Ο κλάδος αυτός παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική 

τα τελευταία χρόνια, που προκαλεί ποικίλες ανακατατάξεις στο χώρο. 

Συνήθης πολιτική και τακτική των πολυεθνικών εταιριών που δεσπόζουν 

στον κλάδο, είναι οι συγχωνεύσεις δύο ή και τριών εταιριών ανά περίπτωση, 

με αποτέλεσμα τη δημιουργία πραγματικών κολοσσών. Αυτοί οι κολοσσοί 

ενώνουν τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης που έχουν, εκμεταλλεύονται το 

πλήθος των καναλιών διανομής τους, τις ποικίλες διαφημιστικές τους 

δυνατότητες, τις δημόσιες σχέσεις τους καθώς και τα τμήματα πωλήσεων 

τους που παύουν πια να είναι ανταγωνιστικά. Κατ’αυτόν τον τρόπο μειώνουν 

τα λειτουργικά τους έξοδα, αφού ελαττώνονται οι ανάγκες τους σε κτίρια, 

προσωπικό κυρίως των πωλήσεων και βελτιώνουν την οικονομική τους 

κατάσταση, και έτσι εκτοπίζουν αργά αλλά σταθερά τις μικρές εταιρίες του 

κλάδου.
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Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει επίσης και το εξής:, η μείωση των 

εμποδίων στην παγκόσμια διακίνηση προϊόντων οδήγησε τις εταιρίες να 

εγκαταστήσουν εργοστάσια παραγωγής τους σε χώρες όπου τα εργατικά 

κόστη είναι χαμηλότερα. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής ήταν κάποιες 

εταιρίες να σταματήσουν την παραγωγή των φαρμακευτικών προϊόντων 

τους στην Ελλάδα και να διατηρήσουν μόνο τη συσκευασία τους.

4.2 Η εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων κατά 

περιοχή και χώρα προορισμού

Σε αυτό το σημείο εξετάζεται η εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών, με 

βάση τις απόλυτες ποσότητές τους αλλά και με βάση το ποσοστό εξαγωγών 

προς κάθε περιοχή έναντι του συνόλου. Οι ποσότητες εξαγωγής σε κάθε 

χώρα και περιοχή προορισμού καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής τους στο 

σύνολο των εξαγωγών για κάθε χρονιά δίνονται παρακάτω στον Πίνακα 1.

4.3 Οι ελληνικές εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Από τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι, στη διάρκεια της υπό εξέταση δεκαετίας 

1988-1996, η εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων 

προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάθε άλλο παρά σταθερή. 

Συγκεκριμένα μέχρι το 1990 οι απόλυτες ποσότητες αλλά και τα μερίδια 

αγοράς των ελληνικών εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούσαν 

πτωτική πορεία, όπως φαίνεται και στα σχήματα 1 και 2, είναι 

χαρακτηριστικό πως από το 45,9% του συνόλου των εξαγωγών που 

αντιπροσώπευαν το 1988, μέσα σε δύο χρόνια, μόλις το 1990 έπεσαν στο 

16,2% του συνόλου των εξαγωγών. Αντίθετα από το 1991 άρχισε η ανάκαμψη 

τους μέχρι το 1995, που παρατηρείται η πιο αξιοσημείωτη εξέλιξή τους,
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οπότε και ξεπέρασαν τα επίπεδα του 1988 κυρίως ως προς τις απόλυτες 

ποσότητες, ενώ το 1988 εξήχθησαν 712 τόνοι, το 1995 εξήχθησαν 1131 τόνοι. 

Το 1996 όμως μειώθηκαν και πάλι σημαντικά στους 704 τόνους, ενώ το 

μερίδιο αγοράς, που το 1995 κάλυπτε το ήμισυ του συνόλου των εξαγωγών, 

πέφτει στο 31% του συνόλου των εξαγωγών.

Από τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 

διαπιστώνεται ότι στη διάρκεια της υπό εξέταση δεκαετίας 1988-1996, η 

εξέλιξη της αξίας των ελληνικών εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων προς 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αρκετά σταθερή. Συγκεκριμένα 

μέχρι και το 1991 η αξία των ελληνικών εξαγωγών παρουσίαζε κάποιες 

αυξομειώσεις και κυμαίνονταν μεταξύ 27 και 33 εκατ. ecu όπως φαίνεται και 

στο Σχήμα 1Δ. Το 1992 όμως παρουσιάστηκε πολύ σημαντική κάμψη, από 33 

εκατ. ecu το 1991 η αξία των ελληνικών εξαγωγών μειώθηκε σχεδόν στο 

ήμισυ και έφτασε στα 17 εκατ. ecu το 1992. Το 1993 όμως σημειώθηκε 

πλήρης ανάκαμψη, η αξία των ελληνικών εξαγωγών έφτασε τα 36,5 εκατ. 

ecu και μέχρι το 1996 δε μεταβλήθηκε ιδιαίτερα. Όσον αφορά τώρα τα 

μερίδια αγοράς τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών αυτά ήταν αρκετά 

σταθερά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2Δ. Συγκεκριμένα η αξία των ελληνικών 

εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσώπευε το 53% ως το 64% των 

συνολικών ελληνικών εξαγωγών.

Συγκρίνοντας την πορεία των μεριδίων αγοράς ως προς τις 

ποσότητες και ως προς την αξία των ελληνικών εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, διαπιστώνονται τα εξής: Πρώτον τα μερίδια αγοράς της ποσότητας 

των ελληνικών εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζουν μεγάλες 

διακυμάνσεις, ενώ τα αντίστοιχα μερίδια της αξίας των ελληνικών εξαγωγών 

είναι σημαντικά σταθερότερα. Δεύτερον τα μερίδια αγοράς της αξίας των 

ελληνικών εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ υψηλότερα από τα
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αντίστοιχα της ποσότητας των εξαγωγών. Συγκεκριμένα το μέσο μερίδιο 

αγοράς της ποσότητας των ελληνικών εξαγωγών δεν ξεπερνά το 35%, ενώ 

το μέσο μερίδιο αγοράς της αξίας των ελληνικών εξαγωγών βρίσκεται στο 

58% περίπου.

Αυτή η διαπίστωση είναι πολύ σημαντική και ερμηνεύεται από το 

γεγονός πως η αξία των φαρμάκων είναι υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

σε σχέση με τις άλλες περιοχές προορισμού των ελληνικών φαρμάκων. Έτσι 

όμοιες ποσότητες φαρμάκων αξίζουν περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

από ότι στις άλλες περιοχές προορισμού.

Εξετάζοντας κάθε χώρα χωριστά διαπιστώνονται τα εξής: Η Δανία, η 

Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Αυστρία είναι 

τελείως ασήμαντες αγορές για τα ελληνικά φαρμακευτικά προϊόντα, αφού 

τα μερίδια αγοράς που κατέχουν στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών δεν 

ξεπερνούν το 1,5% με 2%. Η Ισπανία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο δεν 

αποτελούν σημαντικές αγορές αφού κατέχουν μερίδια αγοράς που κινούνται 

μεταξύ 1% και 4% (4,8% είναι μόλις το μερίδιο αγοράς της Ισπανίας το 

1996). Αντίθετα η Γαλλία, η Ολλανδία και περισσότερο η Μ.Βρετανία και η 

Γερμανία είναι πολύ αξιόλογες αγορές για τα ελληνικά φαρμακευτικά 

προϊόντα.

Η Γερμανία φθάνει να κατέχει μέχρι και το 32% του συνόλου των 

εξαγωγών και περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των εξαγωγών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 1988 και το 1995 - που είναι οι χρονιές που και οι 

αντίστοιχες συνολικές εξαγωγές της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

αγγίζουν τις ψηλότερες τιμές. Ωστόσο η πορεία της Γερμανίας παρουσιάζει 

μεγάλες διακυμάνσεις (Σχήμα 3), έτσι ενώ το 1988 κατείχε το 32,1% του 

συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, το 1989 το ποσοστό της έπεσε μόλις στο 

3,1% και διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα μέχρι το 1993. Το 1994 οι εξαγωγές
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αυξήθηκαν στους 225 τόνους και μαζί το ποσοστό τους στο σύνολο των 

εξαγωγών που έφθασε το 11,1%, το 1995 ήταν χρονιά καμπής αφού οι 

εξαγωγές έφθασαν στους 641 τόνους και το 29,1% των συνολικών εξαγωγών, 

ενώ το 1996 έπεσαν και πάλι στο 4,1%.

Η πορεία της Μ.Βρετανίας είναι σημαντικά σταθερότερη από αυτήν 

της Γερμανίας. Μεγάλη αυξομείωση παρατηρήθηκε μόνο μεταξύ του 1988 και 

1990, οπότε το ποσοστό της από 6,5% το 1988 αυξήθηκε στο 20,2% το 1989 

και έπεσε και πάλι στο 7,5% το 1990. Οι ποσότητες εξαγωγής μετά το 1991 

κυμαίνονταν σε σχετικά σταθερά επίπεδα μεταξύ 81 και 126 τόνων. Ωστόσο 

τα ποσοστά της Μ. Βρετανίας στο σύνολο των εξαγωγών μειώνονται, 

προφανώς επειδή αυξάνονται οι εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι το 

1996 με 126 τόνους κατείχε μόλις το 5,5% του συνόλου των εξαγωγών.

Η Ολλανδία παρουσίαζε μικρές αυξομειώσεις στις ποσότητες 

φαρμάκων που εισήγαγε από την Ελλάδα (Σχήμα 3) και μεγαλύτερες στο 

ποσοστό τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών. Οι ποσότητες που 

εισήγαγε κυμαίνονταν μεταξύ 25 και 45 τόνων, εκτός από το 1993 που 

έφτασαν τους 89 τόνους και το 1994 τους 127 τόνους. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών κυμαίνονταν μεταξύ 2% 

και 3%, ενώ το 1993 ήταν 6% και το 1994 ήταν 6,3%.

Η Γαλλία κυμαίνονταν σε παρόμοια ή και λίγο καλύτερα επίπεδα από 

την Ολλανδία (Σχήμα 3). Οι ποσότητες εξαγωγής ελληνικών φαρμάκων 

καθώς και τα ποσοστά τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών ήταν 

χαμηλά ως το 1991, δεν ξεπερνούσαν τους 28 τόνους και το 2,3% του 

συνόλου των εξαγωγών. Από το 1992 όμως παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση 

με υψηλότερη αυτή του 1992 και του 1996. Συγκεκριμένα το 1992 εξήχθησαν 

στη Γ αλλία 124 τόνοι ελληνικών φαρμάκων κατέχοντας το 9,1% του συνόλου 

των ελληνικών εξαγωγών και το 1996 εξήχθησαν 157 τόνοι κατέχοντας το
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6,8% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Στην τριετία 1993-95 εξάγονταν 

κατά μέσο όρο 95 τόνοι ελληνικών φαρμάκων ετησίως, κατέχοντας περίπου 

το 5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Διαπιστώνεται λοιπόν πως η Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η 

Μ.Βρετανία αποτελούν σημαντικές αγορές για τα ελληνικά φαρμακευτικά 

προϊόντα, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη τα μερίδια αγοράς των ελληνικών 

φαρμάκων στο σύνολο των φαρμάκων που εισάγουν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση οι χώρες αυτές, τα οποία δεν ξεπερνούν το 1%. Οι χώρες αυτές 

λοιπόν αποτελούν πολλά υποσχόμενες αγορές για τα ελληνικά 

φαρμακευτικά προϊόντα, αρκεί να ακολουθηθεί η κατάλληλη πολιτική για την 

προώθηση των εξαγωγών.

4.4 Οι ελληνικές εξαγωγές στην Ανατολική Ευρώπη

Οι πιο αξιοσημείωτες μεταβολές στην εξέλιξη των εξαγωγών 

ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων συμβαίνουν στην Ανατολική Ευρώπη. Η 

τετραετία 1988-1991 είναι μια περίοδος, στη διάρκεια της οποίας, οι 

ελληνικές εξαγωγές ήταν αξιοσημείωτα χαμηλές, με βάση τα στοιχεία τού 

Πίνακα 1, ως απόλυτες ποσότητες (το 1991 έφθαναν μόλις τους 19 τόνους), 

αλλά και ως μερίδια αγοράς (κυμαίνονταν μεταξύ 0,5% και 1,5%). Όπως 

φαίνεται και στα σχήματα 4 και 5, το 1992 ήταν η σημαντικότερη χρονιά, 

αφού σημειώθηκε η πλέον εντυπωσιακή αύξηση στις εξαγωγές προς τις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα το μερίδιο αγοράς τους 

έφθασε το 20,7% ενώ το 1991 ήταν μόλις 1,5%. Στο διάστημα μεταξύ 1993 

και 1996 σημειώθηκε μια κάμψη κυρίως ως προς το μερίδιο αγοράς που 

κατέχει η Ανατολική Ευρώπη στο σύνολο των εξαγωγών, το οποίο από το 

19% που ήταν το 1994 έφθασε να κυμαίνεται μεταξύ 10,4% και 12,8% το 1995 

και 1996 αντίστοιχα. Ωστόσο ως προς τις ποσότητες που εξήχθησαν μάλλον
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δεν υπήρξε κάμψη. Αντίθετα οι εξαγωγές κυμάνθηκαν σε σχετικά σταθερά 

επίπεδα μεταξύ του 1992 και 1996 και μάλιστα το 1994 σημειώθηκε μια 

σημαντική αύξηση στους 385 τόνους από 251 που ήταν το 1993.

Εξετάζοντας τώρα τα στοιχεία του Πίνακα 2, που αφορούν την αξία 

των εξαγωγών ελληνικών φαρμάκων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 

διαπιστώνονται τα εξής: Όσον αφορά την τετραετία 1988-91 καταλήγουμε 

στα ίδια συμπεράσματα με τη μελέτη του Πίνακα 1. Οι ελληνικές εξαγωγές 

ήταν σημαντικά χαμηλές, το 1988 μόλις έφταναν τα 270 εκατ. ecu, στη 

συνέχεια μειώθηκαν δραματικά και μόνο το 1991 έφτασαν τα 600 εκατ. ecu, 

αλλά και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς τους στο σύνολο των ελληνικών ecu, 

ενώ το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς που καταλάμβαναν αυξήθηκε στο 3% από 

1% που ήταν, εξαγωγών δεν ξεπερνούσαν το 1%. Το 1992 η ποσότητα των 

εξαγομένων φαρμάκων αυξήθηκε σχεδόν στο διπλάσιο, από 603 εκατ. ecu σε 

1017 εκατ. ecu, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς που καταλάμβαναν 

αυξήθηκε στο 3% από 1% που ήταν. Το 1993 οριοθέτησε μια σημαντική 

αύξηση στην αξία των ελληνικών φαρμάκων που εξάγονταν στις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης (Σχήμα 4Δ) αλλά και στο μερίδιο αγοράς που 

καταλάμβαναν (Σχήμα 5Δ). Έως το 1996 υπήρξαν κάποιες αυξομειώσεις στις 

ποσότητες των ελληνικών φαρμάκων που εξήχθησαν και ανάλογες στα 

αντίστοιχα μερίδια αγοράς τους. Η αξία των ελληνικών φαρμάκων που 

εξήχθησαν κυμάνθηκε μεταξύ 3635 εκατ. ecu και 5222 εκατ. ecu, ενώ τα 

αντίστοιχα μερίδια αγοράς τους ήταν από 6% έως 8%.

Συγκρίνοντας την πορεία της ποσότητας των ελληνικών φαρμάκων 

που εξήχθησαν με αυτήν της αξίας τους, διαπιστώνεται πως παρουσίαζαν 

ανάλογες διακυμάνσεις (Σχήματα 4 και 4Δ). Συγκρίνοντας τα μερίδια αγοράς 

που αντιστοιχούσαν στις ποσότητες των εξαγομένων ελληνικών φαρμάκων, 

με αυτά που αντιστοιχούσαν στην αξία των εξαγομένων φαρμάκων,
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διαπιστώνεται πως οι διακυμάνσεις τους ήταν διαφορετικές. Η σημαντική 

όμως διαφορά που παρουσίαζαν ήταν στις τιμές τους, ενώ τα μερίδια 

αγοράς που κατείχαν οι ποσότητες των ελληνικών φαρμάκων στο σύνολο 

των ελληνικών εξαγωγών κυμαίνονταν μεταξύ 10% και 20%, τα αντίστοιχα 

μερίδια αγοράς που κατείχαν οι αξίες τους κυμαίνονταν μεταξύ 3% και 8%. 

Η σημαντική αυτή διαφορά ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η αξία των 

φαρμακευτικών προϊόντων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι 

χαμηλότερη από την αξία τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξετάζοντας χωριστά τις εξαγωγές σε κάθε χώρα της Ανατολικής 

Ευρώπης, διαπιστώνεται πως οι μόνες χώρες που αποτελούν σημαντικές 

αγορές για τα ελληνικά φαρμακευτικά προϊόντα είναι η Βουλγαρία και η 

Ρουμανία. Η Βουλγαρία, μάλιστα, παρουσίασε πολύ εντυπωσιακούς αριθμούς 

το 1992, αφού κατείχε το 14,9% του συνόλου των εξαγωγών. Τα επόμενα 

όμως χρόνια υπήρξε μεγάλη κάμψη, και ιδιαίτερα το 1995 και 1996 που το 

μερίδιο αγοράς της ήταν μόλις 1,3% και οι εξαγόμενες ποσότητες έφθασαν 

μόλις στους 28 τόνους περίπου (Σχήμα 6). Η Ρουμανία, από την άλλη 

πλευρά, παρουσιάζει πιο σταθερή ανοδική πορεία από αυτήν της Βουλγαρίας 

(Σχήμα 6), με αποτέλεσμα οι ποσότητες ελληνικών φαρμάκων που 

απορρόφησε η αγορά της να κυμαίνονται τα τρία τελευταία χρόνια μεταξύ 

73 και 134 τόνων. Η Αλβανία, η Ουκρανία, και η Ρωσία άρχισαν να 

παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά φαρμακευτικά 

προϊόντα την περίοδο 1993 - 1996. Το μερίδιο αγοράς που κατείχε η Ρωσία 

κυμαίνονταν μεταξύ 2% και 4% και μόνο το 1996 έπεσε στο 0,7%. Το δε 

μερίδιο αγοράς της Αλβανίας κυμάνθηκε στο 1,5% περίπου για τα τέσσερα 

τελευταία χρόνια. Η Ουκρανία τέλος είναι μια υπολογίσιμη αγορά στην οποία 

διοχετεύεται το 1% περίπου των συνολικών εξαγωγών κατά μέσο όρο, ενώ 

το 1994 το μερίδιο αγοράς της έφθασε το 4,5%.
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Μελετώντας από τον Πίνακα 3 τα μέσα μερίδια αγοράς των ελληνικών 

φαρμακευτικών προϊόντων στο σύνολο των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τις χώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω, διαπιστώνεται πως οι 

εξαγωγές των ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων έχουν περιθώρια 

βελτίωσης. Το μέσο μερίδιο αγοράς των ελληνικών φαρμάκων στη Ρουμανία 

ήταν 8,7%, το αντίστοιχο στη Βουλγαρία ήταν 5,2% και για την Αλβανία ήταν 

8,4%. Το μερίδιο αγοράς στην Ουκρανία ήταν 3,1% και στη Ρωσία ήταν 0,3%.

4.5 Οι ελληνικές εξαγωγές στην Αφρική

Οι ελληνικές εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων στην Αφρική, στην 

περίοδο 1988-1996 παρουσίαζαν αρκετές αυξομειώσεις όπως διαπιστώνεται 

από τα στοιχεία του Πίνακα 1, ωστόσο σε γενικές γραμμές κινούνταν σε 

σταθερά επίπεδα κατά μέσο όρο (Σχήματα 7 και 8), και ως προς τις 

απόλυτες ποσότητες και ως ποσοστό του συνόλου των εξαγωγών κάθε 

χρονιάς. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το 1992 στη διάρκεια του οποίου υπήρξε 

μια σημαντική κάμψη, οι ποσότητες φαρμάκων που εξήχθησαν αλλά και το 

ποσοστό τους στο σύνολο των εξαγωγών των ελληνικών φαρμάκων 

μειώθηκαν στο ήμισυ - 153 τόνοι η ποσότητα που εξήχθη από 313 το 1991 και 

11,3% το ποσοστό τους στο σύνολο των εξαγωγών από 24,2% αντίστοιχα, εκ

Μελετώντας τα στοιχεία του Πίνακα 2, που αφορούν την αξία των 

ελληνικών εξαγωγών φαρμάκων στην Αφρική, διαπιστώνεται πως 

παρουσίαζαν αρκετές αυξομειώσεις, όπως φαίνεται καλύτερα και στα 

Σχήματα 7Δ και 8Δ. Μάλιστα το 1992 η αξία των ελληνικών φαρμάκων που 

εξήχθησαν μειώθηκε σχεδόν στο ήμισυ, από 4600 εκατ. ecu που ήταν το 

1991, έφτασε στα 2848 εκατ. ecu και το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς που 

κατείχε η αξία των ελληνικών εξαγωγών αυξήθηκε στο 9% το 1992, από 8% 

που ήταν το 1991.
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Συγκρίνοντας την πορεία της ποσότητας των ελληνικών εξαγωγών 

φαρμάκων στην Αφρική με αυτήν της αξίας τους, φαίνεται πως παρουσίαζαν 

ανάλογες διακυμάνσεις (Σχήμα 7 και 7Δ). Τα μερίδια αγοράς όμως που 

κατείχαν οι ποσότητες των ελληνικών εξαγωγών φαρμάκων διαφέρουν από 

τα αντίστοιχα που κατείχαν οι αξίες των ελληνικών εξαγωγών. Τα μερίδια 

αγοράς της αξίας των ελληνικών φαρμάκων που εξήχθησαν είναι πολύ 

χαμηλότερα από τα μερίδια αγοράς της ποσότητας των φαρμάκων που 

εξήχθησαν. Αυτό ερμηνεύεται και πάλι από το ότι η αξία των φαρμάκων στην 

Αφρική είναι χαμηλότερη από την αξία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μελετώντας τα στοιχεία του Πίνακα 1 για κάθε Αφρικανική χώρα 

ξεχωριστά καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα. Η σημαντικότερη αγορά 

για τα ελληνικά φαρμακευτικά προϊόντα είναι η Αιθιοπία, η οποία 

παρουσίαζε αρκετά σταθερή ανοδική πορεία ως προς τις ποσότητες που 

εισήγαγε (Σχήμα 9). Στην τριετία 1988-1990 οι ποσότητες φαρμάκων που 

εξάγονταν ήταν 10 με 13 τόνους ετήσια και τα αντίστοιχα ποσοστά στο 

σύνολο των εξαγωγών ήταν λίγο χαμηλότερα από 1%. Όμως από το 1991 η 

αγορά της δραστηριοποιήθηκε περισσότερο αυξάνοντας το ποσοστό που 

κατέχει στο σύνολο των εξαγωγών σε 2,9% το 1991, 5,1% το 1993, 7,7% το 

1994 και το 1996 έφθασε στο υψηλότερο σημείο απορροφώντας 360 τόνους 

φαρμάκων και κατέχοντας το 15,7% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών 

στην Αφρική. Η Λιβύη είναι επίσης πολύ σημαντική αγορά για τα ελληνικά 

φάρμακα, παρόλο που την τελευταία διετία παρουσίασε σημαντική κάμψη 

(Σχήμα 9). Από το 1988 έως το 1993 εισήγαγε ετήσια κατά μέσο όρο 90 με 

100 τόνους κατέχοντας το 6,5% με 7% του συνόλου των ελληνικών 

εξαγωγών. Οι δύο επόμενες χρονιές ήταν χρονιές καμπής (Σχήμα 9), καθώς 

το 1994 παρουσίασε μια σημαντική αύξηση κατέχοντας το 8,3% του συνόλου 

των εξαγωγών, ενώ το 1995 μια σημαντική μείωση κατέχοντας μόλις το 1,2%
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αντίστοιχα. Τέλος το 1996 σημειώθηκε μικρή αύξηση των εξαγωγών προς τη 

συγκεκριμένη χώρα που κατέχει το 1,6% του συνόλου των εξαγωγών.

Το Σουδάν, η Τυνησία και η Αλγερία έπονται σε σειρά σπουδαιότητας. 

Συγκεκριμένα το Σουδάν παρουσιάζει αρκετές αυξομειώσεις, καθώς το 1988 

και το 1991 εισήγαγε 76 και 73 τόνους φαρμάκων αντίστοιχα 

καταλαμβάνοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς (4,9% και 5,6% αντίστοιχα), 

ενώ τα δύο ενδιάμεσα χρόνια καταλάμβανε μόλις το 1,6% του συνόλου των 

εξαγωγών. Το 1992 και το 1994 οι εξαγωγές έπεσαν ακόμη περισσότερο (17 

και 26 τόνοι αντίστοιχα), αποτελώντας το 1,3% του συνόλου των εξαγωγών, 

ενώ το 1993 υπήρξε ανάκαμψη με τις εξαγωγές να φθάνουν τους 51 τόνους 

με μερίδιο αγοράς 3,5%. Τα δύο τελευταία χρόνια ωστόσο οι εξαγωγές 

μειώθηκαν δραματικά αποτελώντας το 0,1% και 0,4% του συνόλου των 

εξαγωγών αντίστοιχα για το 1995 και 1996. Η Αλγερία παρουσιάζει επίσης 

έντονες αυξομειώσεις. Έτσι ενώ την τριετία 1988-1990 η πορεία των 

εξαγωγών ήταν αρκετά καλή με μερίδια 4,8%, 10,1% και 5,6% του συνόλου 

των εξαγωγών αντίστοιχα, το 1991 το μερίδιο έφθασε στο 2,5% του συνόλου 

και το 1992-1994 οι εξαγωγές ήταν σχεδόν μηδενικές. Το 1995 υπήρξε μια 

μικρή ανάκαμψη με τις εξαγωγές (100 τόνοι) να αποτελούν το 4,5% του 

συνόλου των εξαγωγών και το 1996 και πάλι πτώση στο 0,1%. Τέλος η 

Τυνησία παρουσιάζει πιο ομαλή πορεία, καθώς στην περίοδο 1988 - 1993 οι 

εξαγωγές δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικές και δεν κατείχαν περισσότερο από 

το 1% του συνόλου των εξαγωγών, εκτός από το 1989 που έφθασαν τους 25 

τόνους και 1,7% μερίδιο αγοράς. Το 1994 και το 1995 αυξήθηκαν σε 38 και 42 

τόνους αντίστοιχα, με μερίδιο 1,9% του συνόλου των εξαγωγών, ενώ το 1996 

εξήχθησαν 57 τόνοι που αντιπροσώπευαν το 2,5% του συνόλου των 

εξαγωγών. Μελετώντας τον Πίνακα 3 που δίνει τα μέσα μερίδια αγοράς των 

ελληνικών φαρμάκων στις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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διαπιστώνουμε πως το μέσο μερίδιο αγοράς της Αιθιοπίας ήταν 12,05% το 

υψηλότερο, τα αντίστοιχα της Λιβύης και του Σουδάν είναι 1,39% και 1,52%, 

ενώ της Αλγερίας και της Τυνησίας 0,11% και 0,88% αντίστοιχα. Θα 

μπορούσαμε να πούμε πως μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης 

διαγράφονται για τη Λιβύη, το Σουδάν , την Αλγερία και την Τυνησία που 

έχουν μικρά μέσα μερίδια αγοράς και μικρότερες για την Αιθιοπία.

4.6 Οι ελληνικές εξαγωγές στην Ασία

Από τα στοιχεία του Πίνακα 1 διαπιστώνουμε πως η Ασία, 

συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη 

αγορά για τα ελληνικά φαρμακευτικά προϊόντα μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αν και η δυναμικότητά της ελαττώνεται τα τελευταία χρόνια (Σχήματα 10 

και 11). Μέχρι το 1990 οι εξαγωγές στην Ασία ακολουθούσαν ανοδική πορεία 

και ως ποσότητες και ως μερίδια των συνολικών εξαγωγών. Ειδικότερα η 

αύξηση του 1990 ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή και οι εξαγωγές έφθασαν στο 

60,8% του συνόλου. Μετά το 1990 και μέχρι το 1995 οι εξαγωγές 

ακολούθησαν πτωτική πορεία, κυρίως ως προς το ποσοστό τους στο σύνολο 

των εξαγωγών που μειώνονταν σταθερά, ενώ οι απόλυτες ποσότητες 

εξαγωγών μειώνονταν μέχρι το 1993. Από το 1994 άρχισε η ανάκαμψη, που 

έγινε αισθητή το 1996 οπότε οι εξαγωγές έφθασαν τους 701 τόνους και το 

30,6% των συνολικών εξαγωγών.

Μελετώντας τα στοιχεία του Πίνακα 2, διαπιστώνεται αυτό που 

προέκυψε και παραπάνω από τη μελέτη του Πίνακα 1, η Ασία 

συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη 

αγορά για τα ελληνικά φαρμακευτικά προϊόντα, μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ωστόσο αυτή την αγορά τη διακρίνει μια στασιμότητα, στο Σχήμα 10Δ 

διακρίνονται αυξομειώσεις στην αξία των εξαγωγών ελληνικών φαρμάκων,
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αλλά οι μεταβολές αυτές ήταν σε γενικές γραμμές μικρές. Από το Σχήμα 11Δ 

διαπιστώνεται πως το μερίδιο αγοράς που κατείχε η αξία των εξαγομένων 

στην Ασία φαρμάκων στο σύνολο της αξίας των ελληνικών εξαγωγών, 

μάλλον μειώθηκε κι αυτό γιατί αυξήθηκαν οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές.

Συγκρίνοντας την πορεία των μεριδίων αγοράς, που κατείχαν οι 

ποσότητες των ελληνικών εξαγομένων φαρμάκων στην Ασία, με αυτήν των 

μεριδίων αγοράς, που κατείχαν οι αξίες των ελληνικών φαρμάκων στην Ασία, 

διαπιστώνεται πως παρουσίαζαν διαφορετικές διακυμάνσεις. Η 

σημαντικότερή τους όμως διαφορά είναι ότι τα μερίδια αγοράς της αξίας 

των ελληνικών φαρμάκων ήταν πολύ μικρότερα από τα μερίδια αγοράς της 

ποσότητάς τους. Αυτό το χαρακτηριστικό, που διαπιστώθηκε και στις 

ελληνικές εξαγωγές στην Αφρική και στην Ανατολική Ευρώπη, εξηγείται από 

τη διαφορά στην αξία των φαρμάκων μεταξύ της Ασίας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα.

Μελετώντας τα στοιχεία του Πίνακα 1 για κάθε χώρα, διαπιστώνουμε 

πως η Κύπρος, η Σαουδική Αραβία, τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και ο 

Λίβανος είναι οι σημαντικότερες αγορές για τα ελληνικά φαρμακευτικά 

προϊόντα. Η Κύπρος είναι η σημαντικότερη αγορά και οι εξαγωγές 

ακολουθούν ανοδική πορεία όπως φαίνεται στο Σχήμα 12. Συγκεκριμένα 

μέχρι το 1992 οι εξαγωγές αυξάνονταν συνεχώς και από 75 τόνους που 

εξάγονταν το 1988, το 1992 έφθασαν τους 221 τόνους, καταλαμβάνοντας 

αντίστοιχα από 4,8% έως και 16,3% των συνολικών εξαγωγών. Το 1993 οι 

εξαγωγές στην Κύπρο μειώθηκαν αισθητά στους 129 τόνους και στο 8,7% 

του συνόλου, ενώ το 1994 μειώθηκαν ακόμη περισσότερο και άγγιξαν το 

5,6%. Το 1995 άρχισε η ανάκαμψη που συνεχίστηκε και το 1996, οπότε οι 

εξαγωγές έφθασαν τους 171 και 321 τόνους, αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα 

το 7,8% και 14% των συνολικών εξαγωγών. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 12 η
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πορεία των εξαγωγών στη Σαουδική Αραβία παρουσίαζε συνεχείς 

αυξομειώσεις. Το 1988 βρισκόταν στο χαμηλότερο σημείο με 17 τόνους 

κατέχοντας το 1,1% του συνόλου των εξαγωγών, ενώ το 1989 έφθασαν στο 

υψηλότερο σημείο με 176 τόνους και το 12,2% των συνολικών εξαγωγών. 

Μετά το 1989 το εύρος των εξαγωγών κυμαίνονταν μεταξύ αυτών των δύο 

τιμών χωρίς να ξεπερνά ούτε το ανώτερο ούτε το κατώτερο όριο τους.

Τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι επίσης μια σημαντική αγορά για τα 

ελληνικά φαρμακευτικά προϊόντα, χωρίς να έχουν σταθερή ανοδική ή 

καθοδική πορεία. Έτσι το 1988 και το 1989 οι εξαγωγές προς αυτά δεν ήταν 

σε υψηλά επίπεδα, και κατείχαν το 2,8% και το 2,4% του συνόλου των 

εξαγωγών αντίστοιχα, το 1990 και 1991 οι εξαγωγές αυξήθηκαν εντυπωσιακά 

στους 136 και 124 τόνους αντίστοιχα (11,1% και 9,6% του συνόλου των 

εξαγωγών). Το 1992 οι εξαγωγές μειώθηκαν και πάλι στο 3,6% του συνόλου 

και, εκτός από το 1993 που παρουσιάστηκε κάποια σημαντική ανάκαμψη με 

τις εξαγωγές να φθάνουν στο 8,9%, συνέχισαν την καθοδική τους πορεία, 

πέφτοντας το 1994 στο 2,7%, το 1995 στο 1,3% και το 1996 στο 1,6% του 

συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στη χώρα αυτή. Τέλος ο Λίβανος κατείχε 

επίσης σημαντική θέση στις εξαγωγές ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων 

κυρίως μέχρι το 1991 που τα ποσοστά του κυμαίνονταν περίπου στο 8,9% 

ετήσια. Μετά το 1991 οι εξαγωγές μειώθηκαν σημαντικά, φθάνοντας το 1992 

στο 2,3% των συνολικών εξαγωγών, ενώ από το 1993 έως και το 1996 

κατείχαν ετήσια κατά μέσο όρο 1% του συνόλου των εξαγωγών.

Εξετάζοντας και πάλι από τον Πίνακα 3 τα μέσα μερίδια αγοράς των 

σημαντικότερων ασιατικών χωρών προορισμού των ελληνικών φαρμάκων, 

διαπιστώνουμε πως η Κύπρος έχει το υψηλότερο μέσο μερίδιο αγοράς 

11,58%, ενώ η Σαουδική Αραβία τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και ο Λίβανος 

σημαντικά χαμηλότερα 0,92%, 0,94% και 0,55% αντίστοιχα. Αυτές οι χώρες
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λοιπόν έχουν καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης από την Κύπρο που ήδη 

απορροφά σημαντικό ποσοστό των εξαγωγών.

4.7 Συμπέρασμα

Από τη λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων που προηγήθηκε, 

διαπιστώνονται σε γενικές γραμμές τα εξής Όσον αφορά τις ποσότητες 

εξαγωγής η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά για τα 

ελληνικά φαρμακευτικά προϊόντα, ακολουθεί η Ασία, η Αφρική και τέλος η 

Ανατολική Ευρώπη. Όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου τα 

μέσα μερίδια αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στις σημαντικότερες 

χώρες της Ασίας και της Αφρικής κυμαίνονται κάτω από 1%, αυτό σημαίνει 

πως οι προοπτικές για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών φαρμάκων 

είναι αρκετά καλές και για τις τρεις αυτές ευρύτερες περιοχές προορισμού, 

μιλώντας βέβαια για τις συγκεκριμένες χώρες που αναφέρθηκαν νωρίτερα, 

δηλαδή Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Μ.Βρεττανία, Αιθιοπία, Λιβύη, Σουδάν, 

Αλγερία, Τυνησία, Κύπρος, Σ.Αραβία, Ε.Α.Εμιράτα και Λίβανος. Όσον αφορά 

την Ανατολική Ευρώπη η κατάσταση είναι δυσκολότερη γιατί τα μέσα 

μερίδια αγοράς είναι ήδη αρκετά υψηλά οπότε τα περιθώρια βελτίωσης 

αυτών των ποσοστών είναι μικρότερα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι εξαγωγές των ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων σε σχετικά 

καλά επίπεδα αν ληφθούν υπόψη οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν τα 

τελευταία χρόνια - κυρίως το σταμάτημα της παραγωγής - αλλά και οι 

πεπερασμένες δυνατότητες του κλάδου στην Ελλάδα, αφού δεν υπάρχει 

έρευνα και ανάπτυξη και κατά συνέπεια δημιουργία νέων φαρμάκων.

Υπάρχουν όμως αρκετά περιθώρια βελτίωσης των εξαγωγών σε 

αρκετές χώρες της Ε. Ένωσης, της Αφρικής και της Ασίας κυρίως αλλά και 

της Α. Ευρώπης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Είναι απαραίτητο να 

μελετώνται καλά όλοι οι παράγοντες του περιβάλλοντος των ξένων αγορών, 

που αναφέρθηκαν εκτενώς, να γίνονται επενδύσεις εφόσον υπάρχει ευνοϊκό 

κλίμα, αλλά και να ακολουθείται μια σταθερή πολιτική προώθησης των 

εξαγωγών ώστε να ενθαρρύνονται οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες και 

να εξάγουν τα προϊόντα τους. Από την πλευρά των εταιριών βέβαια 

χρειάζεται μακροπρόθεσμη στρατηγική και όχι κοντόφθαλμος σχεδιασμός 

για εύκολη εξαγωγική δραστηριότητα και γρήγορα κέρδη.
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Πανεπιστιίαιο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εϋανωνών ωαοαακευτικών προϊόντων”
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Πανεπιστήιηο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εϋανωνών ωαοίίακευτικών προϊόντων”
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Πανεπισττίιχιο Μακεδονίαν. MBA: “Μελέτη των ελληνικών ε£οηΌ)γών (ραοιιακευτχκών ποοιόντων’

ΣΧΗΜΑ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΣΧΗΜΑ 2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
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Πανεπισττίιιιο Μακεδονία;· MBA: “Μελέτη των ελληνικών ε£α/ωνών ωαοαακευτικών προϊόντων’

ΣΧΗΜΑ 1Δ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ Ε.Ε.
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ΣΧΗΜΑ 2Δ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
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Πανεπιστήιιιο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕα/ωνών (ραοιιακευτικών προϊόντων”

ΣΧΗΜΑ 3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΣΧΗΜΑ 6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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Πανεπιστπ mo Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕα/ωνών ωαοαακευτικών προϊόντων’

ΣΧΗΜΑ 4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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Πανεπιστιίαιο Μακεδονίαν. MBA: “Μελέτη των ελληνικών ε£ανωνών (ραοαακευτικών 7ΐοοϊόντων”

ΣΧΗΜΑ 4Δ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ 
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ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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Πανεπιστήϋΐο Μακεδονίαο. MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕανωνών ωαοαακευτικών προϊόντων’

ΣΧΗΜΑ 7 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

600 -

έτος

ΣΧΗΜΑ 8 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

έτος
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Πανεπιστήιηο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών ε£αγωνών φαριχακευτικών προϊόντων”

ΣΧΗΜΑ 7Δ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

ΣΧΗΜΑ 8Δ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

14%
13%
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Πανεπιστήιΐίο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕηγωνών ωαοαακευτικών προϊόντων”

ΣΧΗΜΑ 9 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΣΧΗΜΑ 12 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

82



Πανεπιστήαιο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕανωνών ωαοαακευτικών προϊόντων”

ΣΧΗΜΑ 10 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

800 Τ
747

ΣΧΗΜΑ 11 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

έτος

83



Πανεπιστήίαο Μακεδονία. MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕανωνών ωαοαακευτικών ποοιόντων”

ΣΧΗΜΑ 10Δ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

έτος

ΣΧΗΜΑ 11Δ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

35%

31%

έτος
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Πανεπιστήϋΐο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕανωνών (ΰαοαακευτίκών προϊόντων1
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Πανεπιστήιηο Μακεδονία. MBA: “Μελέτη των ελληνικών εέανωνών ωαοαακευτικών προϊόντων”
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Πανεπιστήίηο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕανωνών ωαοαακευτικών προϊόντων’
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Πανεπιστήαιο Μακεδονίαν MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕανωνών (οαοιιακευτικών προϊόντων’
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Πανεπιστήίΐιο Μακεδονία. MBA: “Μελέτη των ελληνικών εΕανωνών (οαοαακευτικών προϊόντων”

Σχήμα 7 80

Σχήμα 8 80

Σχήμα 7Δ 81

Σχήμα 8Δ 81

Σχήμα 9 82

Σχήμα 10 83

Σχήμα 11 83

Σχήμα 10Δ 84

Σχήμα 11Δ 84

Σχήμα 12 82

Βιβλιογραφία 85

89


