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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ηζρπξνχο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ αιιά θαη έλαλ απφ ηνπο
θιάδνπο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ηδηαηηεξφηεηεο. Παξά ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ θιίκα
πνπ επηθξαηεί ζηελ εγρψξηα αγνξά, ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο παξνπζίαζε ζπλερή
αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ κεγεζψλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ηεο απαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο λέσλ
πξντφλησλ ππφθεηηαη ζε απζηεξφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα
ππέζηε ξαγδαίεο κεηαβνιέο, πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο φζν θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ θαη ηελ γεληθφηεξε δνκή ηνπ.
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ
θξίλεηαη άθξσο ελδηαθέξνπζα. ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηνπ
απφ ηε ζθνπηά ησλ λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηελ
αγνξά.
Οη θχξηεο ζηξαηεγηθέο εηζφδνπ πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο
εηαηξίεο είλαη ηέζζεξηο θαη πεξηιακβάλνπλ ηε ζηξαεγηθή δηείζδπζεο αγνξάο, ηηο
ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πξντφληνο θαη αλάπηπμεο αγνξάο θαζψο θαη ηε ζηξαηεγηθή
δηαπνίθηιζεο, ελψ ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη απφ ην είδνο
ηεο εηαηξίαο, ην είδνο ηνπ πξντφληνο θαη ηελ αγνξά ζηφρν.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα, ε
ιεηηνπξγία ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ θαη εηδηθφηεξα ε θπθινθνξία λέσλ
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ επεξεάδνληαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ ελψ
αλακέλεηαη φηη θαηά ηα επφκελα ρξφληα ζα κεηαβιεζνχλ δξαζηηθά, ηφζν ζε εζληθφ
φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ: ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΘΔΜΑΣΟ –
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

1.1 Αιηιολόγηζη Δπεςνηηικού Θέμαηορ
Ζ θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο
ηεο νηθνλνκίαο, ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη
ιεηηνπξγεί σο έλαο ηδηαίηεξα δσηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο παξάγνληαο ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο θάζε ρψξαο (πεξηζζφηεξνη απφ 11.500 εξγαδφκελνη απαζρνινχληαλ ζηελ
παξαγσγή θαη πξνψζεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα, ην 2010), ν ηνκέαο
ηνπ θαξκάθνπ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, νη
νπνίεο ην 2010 άγγημαλ ηα 30 δηο. € ζηελ Δπξψπε θαη ηα 70 δηο. € ζε παγθφζκην επίπεδν
(Μαληαδάθεο, 2010).
Δπηπιένλ, ν θιάδνο ηεο πγείαο γεληθφηεξα θαη ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο
εηδηθφηεξα παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά κία απμεηηθή ηάζε ηεο δαπάλεο πγείαο θαη ηεο
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο αληίζηνηρα, ιφγσ δηαθφξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη
δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ. χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΗΟΒΔ γηα ην 2009,
ζηνπο θπξηφηεξνπο εμ απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη:


Ζ αχμεζε θαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ



Ο πςειφο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη λφκηκα ζηε
ρψξα καο, κε απνηέιεζκα λα είλαη αζθαιηζκέλνη είηε ζε δεκφζηα
αζθαιηζηηθά ηακεία είηε ζε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο



Οη λέεο αλαθαιχςεηο ηεο θαξκαθεπηηθήο επηζηήκεο, νη νπνίεο
ζπκβάιινπλ ζηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά λέσλ νπζηψλ θαη ζηελ
εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ.

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αγνξάο ησλ θαξκάθσλ είλαη ν πςειφο
βαζκφο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Δ&Α), δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί θαη έλαλ απφ
ηνπο βαζηθφηεξνπο άμνλεο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο. Μάιηζηα, ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο
παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζε παγθφζκην επίπεδν, σο πξνο
ηε δαπάλε γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε (Μαληαδάθεο, 2010). πγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία
ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θαξκαθεπηηθφ θιάδν είλαη εηαηξίεο
παξαγσγήο ησλ ιεγφκελσλ «αξρέηππσλ ζθεπαζκάησλ» θαη αζρνινχληαη κε ηελ
έξεπλα, αλάπηπμε, παξαγσγή, εκπνξία θαη δηνρέηεπζε ζηελ αγνξά θαηλνηφκσλ
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θαξκάθσλ. Οη εηαηξίεο απηέο πξνζηαηεχνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη θαηά
ηελ πεξίνδν 2000-2007 δαπάλεζαλ, θαηά κέζν φξν ζε παγθφζκην επίπεδν, ην 17%
πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, 2008).
Λφγσ ησλ κεηαβνιψλ πνπ αλακέλνληαη ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ
αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη ησλ αλαθαιχςεσλ ηεο θαξκαθεπηηθήο επηζηήκεο,
φπσο επίζεο θαη ηνπ πςεινχ βαζκνχ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη,
θξίλεηαη φηη ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ρξήδεη
πεξαηηέξσ έξεπλαο σο πξνο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο εηζφδνπ ησλ
πξντφλησλ απηψλ ζηελ αγνξά.

1.2 Γομή Μελέηηρ
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο αληηκεησπίδεη δηάθνξεο
πξνθιήζεηο, ιφγσ αιιαγψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά
ηε κειέηε ηνπ αθφκε πην ειθπζηηθή. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή (2009):


Κάπνηα απφ ηα πιένλ εππψιεηα θάξκαθα, ηα νπνία αληηπξνζψπεπαλ έλα
κεγάιν κέξνο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ
εηαηξηψλ έπαςαλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη
αθφκε πεξηζζφηεξα ζα πάςνπλ κέζα ζηα επφκελα έηε.



Παξά ηηο απμεκέλεο επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ν αξηζκφο ησλ
λέσλ θαξκάθσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά παξνπζηάδεη κείσζε.



Παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ηάζεο γηα ελνπνίεζε θαη ζπγρψλεπζε κεηαμχ
εηαηξηψλ παξαγσγήο αξρέηππσλ θαη εηαηξηψλ παξαγσγήο γελνζήκσλ
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί δηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη είζνδνο ζε
λέεο γεσγξαθηθέο αγνξέο.

Βάζεη ησλ παξαπάλσ θαη κε δεδνκέλν φηη νη θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο
ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ ιηγνζηψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο, παξά ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε, παξνπζηάδνπλ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο κεγεζψλ (αχμεζε θεξδψλ θαηά
58% ην 2009, ζχκθσλα κε ην ΔΘΝΟ, 07/2010), ε παξνχζα κειέηε εζηηάδεηαη ζηελ
έξεπλα ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο
αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ.
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Πην αλαιπηηθά, θαηφπηλ κίαο γεληθήο αλαζθφπεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο
θαξκαθεπηηθήο αγνξάο, σο πξνο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιάδνπ, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην
πνπ ηνλ δηέπεη, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο εθηίκεζεο ηεο δήηεζεο γηα
θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ηελ αγνξαζηηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ παξεκβαηηθφ ξφιν ησλ
αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, πξαγκαηνπνηείηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο
αλάπηπμεο λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Δμεηάδνληαη φιεο νη θάζεηο ηεο ελ ιφγσ
δηαδηθαζίαο,

δειαδή

ε

θάζε

ηεο

αλαθάιπςεο,

ηεο

αλάπηπμεο

θαη

ηεο

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ελψ γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο παηέληεο θαη ηα γελλφζεκα.
Σέινο, πξνηνχ ε κειέηε θαηαιήμεη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλαθνξηθά κε ηε
ιεηηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά
φιεο νη πηζαλέο ζηξαηεγηθέο εηζφδνπ ησλ λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά
(penetration strategy, product development strategy, market development strategy θαη
diversification strategy).

1.3 Μεθοδολογία
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο
πεξηιακβάλεη, θαηά θχξην ιφγν, επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ειιεληθήο θαη
μελφγισζζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζε πεγέο, νη
νπνίεο αθνξνχζαλ ηφζν ζην θαξκαθεπηηθφ θιάδν θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί
ζήκεξα ζε απηφλ, φζν θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο δηείζδπζεο λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά,
θαη’ επέθηαζε θαη λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.
Ζ εθαξκνγή άιισλ κεζφδσλ, φπσο ε άληιεζε δεδνκέλσλ κέζα απφ ηε
ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ έλα δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ή κέζσ ηεο δηελέξγεηαο
ζπλεληεχμεσλ κε ζηειέρε θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θξίζεθε αθαηάιιειε γηα ηνπο
εμήο ιφγνπο:


Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηάηαη (πξφθεηηαη γηα κία
αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε πνπ δελ αθήλεη πεξηζψξην δηακφξθσζεο
πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο απφςεσλ).



Λφγσ ηεο δπζθνιίαο επηθνηλσλίαο κε ζηειέρε ησλ θαξκαθεπηηθψλ
εηαηξηψλ (ε πιεηνςεθία ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ, θαη θπξίσο ησλ
εηαηξηψλ πνπ δηεμάγνπλ έξεπλα θαη αλάπηπμε, είλαη πνιπεζληθέο εηαηξίεο
κε ηδηαίηεξα απζηεξνχο θαλφλεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, γεγνλφο πνπ
θαζηζηά δχζθνιε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο).
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1.4 ηόσοι
Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ ζηαδίσλ
ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε παξνπζίαζε
ησλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη κία θαξκαθεπηηθή εηαηξία
πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ζηελ αγνξά έλα λέν πξντφλ (είηε πξφθεηηαη γηα πξσηφηππν
θάξκαθν πνπ θπθινθνξεί γηα πξψηε θνξά είηε γηα πξντφλ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία
ησλ γελφζεκσλ).
Παξάιιεια, επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα
ζηελ ειιεληθή θαξκαθεπηηθή αγνξά, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ θιάδνπ, ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηνλ δηέπεη θαζψο θαη ζηνηρείσλ φπσο νη
ιίζηεο θαξκάθσλ θαη ε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο.
Σέινο, επηδηψθεηαη κία εθηίκεζε ηεο εηθφλαο ηνπ θιάδνπ θαηά ηα επφκελα
ρξφληα, πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ αιιά θαη
ησλ ηξφπσλ δηείζδπζεο ηνπο ζηελ αγνξά.
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2. ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ
(ΔΛΚΤΣΗΚΟΣΖΣΑ)
2.1 Διζαγυγή
Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ επξχηεξν θιάδν ηεο πγείαο,
παξνπζηάδνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ ηδηαηηεξνηήησλ, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ εκπινθή
δεκφζησλ αιιά θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, ζην απζηεξφ θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπο αιιά θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ε εθηίκεζε ηεο δήηεζεο γηα
θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Παξ’ φια απηά, ν βαζκφο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο
είλαη ηδηαίηεξα πςειφο, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλνδηθή
πνξεία ηεο αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο αιιά θαη ζηα πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο πνπ
πξνζθέξεη.
Σν παξφλ θεθάιαην ζπκβάιιεη ζηελ απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο
θαξκαθεπηηθήο αγνξάο, κέζα απφ κία πεξηγξαθή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θιάδνπ, ηνπ
θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αιιά θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο
δήηεζεο γηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ηεο εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο δήηεζεο γηα
απηά, ηεο αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ παξεκβαηηθνχ ξφινπ ησλ αζθαιηζηηθψλ
θνξέσλ.

2.2 Ηδιαιηεπόηηηερ Κλάδος
2.2.1

Υαπακηηπιζηικά ςζηήμαηορ

Σν ζχζηεκα πγείαο ηεο Διιάδνο ραξαθηεξίδεηαη σο έλα κηθηφ ζχζηεκα, ζην
νπνίν ζπκκεηέρεη ν δεκφζηνο αιιά θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο, ηφζν ζε επίπεδν παξνρήο
ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.
Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζρεδφλ
αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν, είλαη ηξία θαη πεξηιακβάλνπλ:


Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ), δειαδή λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο
θαη ΔΚΑΒ



Σα αζθαιηζηηθά ηακεία, δειαδή ΗΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΔΔ θιπ



Σνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δειαδή ηαηξεία, εξγαζηήξηα, ηδησηηθέο θιηληθέο,
καηεπηήξηα, δηαγλσζηηθά θέληξα θιπ.
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Όζνλ αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, απηή
πξνέξρεηαη απφ ηξεηο πεγέο:


Σελ θνηλσληθή αζθάιηζε



Σνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ



Σηο ηδησηηθέο πιεξσκέο ησλ αζζελψλ

ηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη είηε απφ
ην θξάηνο, ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα εξγαδνκέλνπο ζην δεκφζην
ηνκέα, είηε απφ ηηο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα εξγαδνκέλνπο
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ηελ πεξίπησζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο γίλεηαη κέζσ ηεο ηαθηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, κέζσ θνηλσληθψλ πφξσλ, νη νπνίνη ζπλήζσο έρνπλ ηε κνξθή
έκκεζσλ θφξσλ θαζψο θαη κέζσ έθηαθηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο. Σέινο, σο πξνο ηηο
ηδησηηθέο πιεξσκέο ησλ αζζελψλ, ε ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ δαπάλε πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ νη ηδηψηεο θαη ε νπνία απνηειεί κέξνο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο
ηνπο.
Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο, ν νπνίνο απνηειεί ππνηκήκα ηνπ επξχηεξνπ θιάδνπ
ηεο πγείαο, πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο
θαξκαθαπνζήθεο θαη ηα θαξκαθεία. Ζ πιεηνςεθία ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ,
ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαξκάθνπ, επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαγσγή
γελφζεκσλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, ιφγσ ησλ πςειψλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο πνπ
πξνζθέξνπλ, ελψ κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο πξαγκαηνπνηεί έξεπλα θαη αλάπηπμε, κε
ζθνπφ ηελ παξαγσγή πξσηφηππσλ ζθεπαζκάησλ (Hellastat, 2009). ηε ζπλέρεηα, ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πξναλαθέξνκελσλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ πξνσζείηαη ζε
θαξκαθαπνζήθεο θαη θαξκαθεία, πνπ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο πειάηεο ησλ
θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ.
Όπσο είλαη αλακελφκελν, ν θιάδνο παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα, κε
θπξηφηεξν ηα πςειά ρξέε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. Παξ’ φια απηά, νη
πξννπηηθέο ηνπ δηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο.

2.2.2

Υαπακηηπιζηικά Αγοπάρ

χκθσλα κε ηνλ EFPIA (2012), ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηνλ θιάδν ηεο πγείαο,
σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, παξνπζηάδεη ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία απφ ην 1970.
10

Γηάγξακκα 2.1

Δαπάνη για τον Κλάδο τησ Τγείασ ωσ % του
ΑΕΠ
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%

Δαπάνη για τον Κλάδο τησ
Τγείασ ωσ % του ΑΕΠ

4,00%
2,00%
0,00%
1970

1980

1990

2000

2009
(Πεγή: EFPIA, 2012)

Βάζεη ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη αλάινγε πνξεία
αθνινπζεί θαη ν ειιεληθφο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο, ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ
επξχηεξν θιάδν ηεο πγείαο. πγθεθξηκέλα, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ειιεληθήο
θαξκαθεπηηθήο αγνξάο γηα ην 2011, αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 5.047 εθ. , κε ηα γελφζεκα
ζθεπάζκαηα λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 17% απηνχ, ελψ ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ
ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά έθηαζε ηνπο 12.500 εξγαδνκέλνπο.
Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαηέρνπλ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ησλ
κεγαιχηεξσλ θαξκαθνβηνκεραληψλ ηνπ θφζκνπ, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν δελ
επηδεηθλχνπλ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά αληηπξνζσπεχνπλ θαξκαθεπηηθά
ζθεπάζκαηα πνπ εηζάγνπλ απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ, ζηνλ νπνίνλ αλήθνπλ. Ο
πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο ηηκέο ησλ θπξηφηεξσλ κεγεζψλ ηνπ θιάδνπ γηα
ην 2011.
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Πίλαθαο 2.1
ΔΓΥΧΡΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ (2011)
Παξαγσγή

€ 910 εθαηνκκχξηα

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε

€ 84 εθαηνκκχξηα

Δηζαγσγέο

€ 3.555 εθαηνκκχξηα

Δμαγσγέο

€ 1.014 εθαηνκκχξηα
(Πεγή: EFPIA, 2012)

Παξαηεξείηαη φηη ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη ζε αθφκε κηθξφηεξν βαζκφ
νη δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ
ηνπ ζπλνιηθνχ θιάδνπ, κε ηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ λα
θπξηαξρνχλ έλαληη ησλ άιισλ κεγεζψλ.
Όζνλ αθνξά ζηα επίπεδα ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζην θαξκαθεπηηθφ
θιάδν, απηά θξίλνληαη κάιινλ πςειά κε δεδνκέλν φηη δεθαηέζζεξηο επηρεηξήζεηο
(ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ ζην ζχλνιν ηνπο) θαηέρνπλ πεξίπνπ ην 70% ηνπ
θιάδνπ, κε ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο λα δηάθεξνπλ παξά κφλν ειάρηζηα κεηαμχ ηνπο. ηε
ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη δεθαηέζζεξηο εηαηξίεο κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο
θαζψο θαη νη δεθαηέζζεξηο εηαηξίεο κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην εκπνξηθνχ ζήκαηνο γηα
ην 2008 (ηειεπηαίν έηνο γηα ην νπνίν βξέζεθαλ δηαζέζηκα ζηνηρεία).
Πίλαθαο 2.2
ΜΔΡΗΓΗΑ ΔΣΑΗΡΗΧΝ (2008)
PFIZER

8,5%

SANOFI-AVENTIS

8,3%

NOVARTIS

7,5%

VIANEX

6,7%

ASTRAZENECA

5,6%

GSK PHARMA

4,9%

PHARMASERVE

3,9%

BRISTOL MYERS SQUIBB

3,4%

BOEHRINGER INGELHEIM

3,0%

ELPEN

2,9%

WYETH

2,9

JANSSEN CILAG

2,8%

ROCHE PHARMA

2,7%
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ABBOTT

2,6%

ΤΝΟΛΟ

65,7%
(Πεγή: ΙΟΒΔ, 2009)

Πίλαθαο 2.3
ΜΔΡΗΓΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΖΜΑΣΧΝ (2008)
PFIZER

8,5%

SANOFI-AVENTIS

8,3%

NOVARTIS PHARMA

7,0%

ASTRAZENECA

6,0%

GSK PHARMA

4,7%

MERCK SHARP DOHME

4,6%

LILLY

3,4%

BOEHRINGER INGELHEIM

3,0%

BRISTOL MYERS SQUIBB

2,8%

WYETH

2,8%

JANSSEN CILAG

2,8%

ABBOTT

2,7%

ROCHE PHARMA

2,5%

ELPEN

2,3%

ΤΝΟΛΟ

61,4%
(Πεγή: ΙΟΒΔ, 2009)

2.2.3

Υαπακηηπιζηικά Πληθςζμού

Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ κίαο ρψξαο απνηεινχλ έλαλ
απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα θάξκαθα θαη θαηά
ζπλέπεηα ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζηελ αγνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο.
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΔΤΔ, ν πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο
εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 2,1% ην 2006 ζε ζρέζε κε ην 2000, θηάλνληαο ηα 11,1
εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο (ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 δελ είλαη αθφκε
δηαζέζηκα).

Γεδνκέλσλ

ησλ

ρακειψλ

επηπέδσλ

αλαπαξαγσγηθφηεηαο

πνπ

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, ε αχμεζε ηνπ απνδίδεηαη θπξίσο ζηα πςειά
επίπεδα κεηαλάζηεπζεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Χο πξνο ηε
ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, νη γπλαίθεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 50,5% ηνπ ζπλνιηθνχ
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πιεζπζκνχ ελψ νη άλδξεο ην 49,5%, πνζνζηά ηα νπνία βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηα
κέζα πνζνζηά ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ.
Γηάγξακκα 2.2

(Πεγή: Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 2007)

Καηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, παξνπζηάδεηαη κείσζε ηφζν ηεο βξεθηθήο φζν
θαη ηεο πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ην πξνζδφθηκν δσήο,
ην νπνίν, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, ηνπνζεηνχληαλ ην 2006 ζηα 79,6 έηε γηα ην
ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (κε ηηο γπλαίθεο λα παξνπζηάδνπλ πξνζδφθηκν δσήο ζηα 82 έηε
θαη ηνπο άληξεο ζηα 77,1 έηε). Παξ’ φια απηά, ε Διιάδα βξηζθφηαλ αθφκε θάησ απφ ην
κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλ θαη νη Έιιελεο άλδξεο εκθαλίδαλ πςειφηεξν
πξνζδνθηκν δσήο απφ ην κέζν φξν ησλ αλδξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο
Δπξψπεο ησλ 15 (Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2007).
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Γηάγξακκα 2.3

(Πεγή: ΟΟΑ, 2008)

Όζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο ζλεζηκφηεηαο, απηή παξνπζίαζε πηψζε, έζησ θαη
ζε κηθξφ βαζκφ, θαηά ηελ πεξίνδν 1996-2004 γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. ην
δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο αηηίεο ζαλάηνπ γηα ην 2011,
ζηελ Δπξψπε ησλ 27, φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ EFPIA.
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Γηάγξακκα 2.4

Αιτίεσ Θανάτου ςτην Ευρώπη των 27 (2011)
Προβλήματα ςτο Κυκλοφορικό
φςτημα
Κακοήθη Νεοπλάςματα
0%
Προβλήματα ςτο Αναπνευςτικό
φςτημα

0%
1% 0%
2%

9%

Προβλήματα ςτο Πεπτικό
φςτημα

2%

Προβλήματα ςτο Νευρικό
φςτημα

3%
3%

40%
5%

Διατροφικζσ Αςθζνειεσ και
Αςθζνειεσ Μεταβολιςμοφ
Ψυχικζσ και υμπεριφορικζσ
Διαταραχζσ
Γεννετικά Προβλήματα

8%

Παραςιτικζσ Αςθζνειεσ
Προβλήματα του Μυοςκελετικοφ
υςτήματοσ

27%

Αιματολογικζσ Αςθζνειεσ
Δερματολογικζσ Παθήςεισ
Άλλεσ Αςθζνειεσ

(Πεγή: EFPIA, 2012)

2.3 Αςζηηπό Κανονιζηικό Πλαίζιο
2.3.1

Ρςθμιζηικό Πλαίζιο για ηην Έγκπιζη Κςκλοθοπίαρ Νέυν Φαπμάκυν

Με δεδνκέλα φηη ην ειιεληθφ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδνο (φπσο θαη ην
πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα θακίαο άιιεο ρψξαο) δε δηαζέηεη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο
ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη φηη ηα
θάξκαθα απνηεινχλ νπζηαζηηθά πξντφληα απφ ηα νπνία επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ηνπ
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κέγηζηνπ δπλαηνχ θέξδνπο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ε θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή
ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί βαζηδφκελε ζε δχν θξηηήξηα (Γθφιλα θ.α., 2005):


Σηο αλάγθεο θαη ηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο



Σελ νξγάλσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΤ
Σν ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο λέσλ θαξκάθσλ

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ έληνλα παξεκβαηηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο ηφζν επί ηεο ηηκήο ηνπ
ηειηθνχ πξντφληνο φζν θαη επί ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο ησλ παξαγφλησλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε θαξκαθεπηηθή αγνξά. Ζ έγθξηζε ηεο θπθινθνξίαο δίλεηαη
εθφζνλ έλα θάξκαθν ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ
θαξκάθσλ, ν νπνίνο αλαζεσξείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηα θξηηήξηα
έληαμεο ζην ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν ζπκπεξηιακβάλνληαη (Παπαδνπνχινπ-Νηατθψηε,
2004):


Σν ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ηνπ θαξκάθνπ



Ζ βαξχηεηα ηεο αζζέλεηαο, ηελ νπνία ζεξαπεχεη



Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηνπ



Ζ δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ απφ άιιεο ζεξαπείεο, θαξκαθεπηηθέο
ή κε



Ο πιεζπζκφο ζηφρνο



Σν θφζηνο ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο



Ζ θάιπςε ή κε ηνπ θαξκάθνπ απφ ην εθάζηνηε θαζεζηψο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο.

2.3.2

Λίζηερ Φαπμάκυν

Οη ιίζηεο θαξκάθσλ αλαθέξνληαη ζε θαηαιφγνπο ζεηηθά ζπληαγνγξαθνχκελσλ
θαξκάθσλ, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ θείκελν ΓΤΓ3α/ νηθ.2466/2011,
θαηαξηίδνληαη

κε

ην

ζχζηεκα

ηεο

Αλαηνκηθήο

Θεξαπεπηηθήο

Υεκηθήο

θαηεγνξηνπνίεζεο (ATC) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO).
Γηα λα εηζέιζεη έλα θάξκαθν ζηε ιίζηα ζα πξέπεη ε ηηκή ηνπ λα κελ μεπεξλά
ηελ ηηκή αλαθνξάο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ
δνζνινγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαξκάθσλ ησλ πξσηφηππσλ θαη ησλ γελφζεκσλ ηεο ίδηαο
ζεξαπεπηηθήο θαηεγνξίαο (ATC) αλά θαξκαθνηερληθή κνξθή. Γηα πεξηπηψζεηο
θαξκάθσλ, ησλ νπνίσλ ε ηηκή μεπεξλά ηελ ηηκή αλαθνξάο ηεο θαξκαθνζεξαπεπηηθήο
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θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε εηαηξία δηάζεζεο απηψλ δχλαηαη λα ππνβάιιεη
θιηληθέο ή θαη θαξκαθννηθνλνκηθέο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ επηπξφζζεηε
ζεξαπεπηηθή αμία ηνπ θαξκάθνπ θαη λα ηεθκεξηψζεη ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ (κέγηζηε
απνδεθηή πςειφηεξε ηηκή έσο 20% πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο) (Βίηζνπ,
2011).
Παξάιιεια κε ηε ζεηηθή ιίζηα θαξκάθσλ, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο έλα κέζν
ζπγθξάηεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ζπληάζζνληαη επίζεο, ε αξλεηηθή ιίζηα
θαξκάθσλ θαζψο θαη ε ιίζηα κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ.

2.3.3

Πποβλεπόμενερ Γιαδικαζίερ Κλινικών Γοκιμών

Ζ λνκνζεζία πνπ πξνβιέπεη ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηηο θιηληθέο δνθηκέο
θαιχπηεη ηφζν ηηο παλεπηζηεκηαθέο φζν θαη ηηο εκπνξηθέο, ην ζχλνιν, δειαδή, ησλ
θιηληθψλ δνθηκψλ αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα κειινληηθή αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ή γηα θάπνηνλ άιιν ζθνπφ.
Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλνληζκνχ είλαη αξθεηά επξχ, θαζψο εμαηξεί
κφλν ηηο θιηληθέο κειέηεο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη «παξέκβαζε», φπσο είλαη νη έξεπλεο
κεηαμχ ηαηξψλ ρσξίο πξφζζεηε παξέκβαζε ή άληιεζε δεδνκέλσλ.
Ο ελ ιφγσ θαλνληζκφο πεξηέρεηαη ζηελ νδεγία 2005/28/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο
8εο Απξηιίνπ 2005 θαη θαζνξίδεη ηηο αξρέο θαη ηηο ιεπηνκεξείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
γηα ηελ νξζή θιηληθή πξαθηηθή, σο πξνο ηα ππφ έξεπλα θάξκαθα, θαζψο θαη ηηο
απαηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε ηεο παξαζθεπήο ή εηζαγσγήο ησλ πξντφλησλ απηψλ
(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012).

2.3.4

Σιμολόγηζη Φαπμάκυν

Γηα λα θπθινθνξήζεη έλα θάξκαθν ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα ιάβεη ηηκή απφ ηελ
Δπηηξνπή Σηκψλ Φαξκάθσλ ηνπ Τπνπξγεηνπ Αλάπηπμεο, ε νπνία ππνινγίδεηαη βάζεη
ηνπ ζπζηήκαηνο «2+1», δειαδή απφ ην κέζν φξν ησλ δχν ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ
ρσξψλ ηεο Δπξψπεο ησλ 15 ζπλ ηελ Διβεηία θαη ηεο ρακειφηεξεο ησλ 10 θξαηψλ πνπ
εηζήιζαλ ζηε Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004. Βάζεη ηνπ εζληθνχ αιιά θαη ηνπ θνηλνηηθνχ
δηθαίνπ, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο είλαη ππνρξεσκέλν λα εθδίδεη Γειηίν Σηκψλ
Φαξκάθσλ θάζε ηξεηο κήλεο (ΗΟΒΔ, 2009).
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Χο πξνο ηε δνκή ηεο ιηαληθήο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ, δειαδή ηεο ηηκήο πψιεζεο
πξνο ηνλ ηειηθφ αζζελή-θαηαλαισηή, απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο:


Σν κεξίδην ηεο θαξκαθεπηηθήο επηρείξεζεο, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην
62,7% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ



Σν κεξίδην ηνπ ρνλδξεκπφξνπ, είηε πξφθεηηαη γηα θαξκαθαπνζήθε είηε
γηα ζπλεηαηξηζκφ θαξκαθνπνηψλ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 5,3% ηεο
ζπλνιιηθήο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ



Σν κεξίδην ησλ θαξκαθνπνηψλ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 23,8% ηεο
ζπλνιηθήο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ



Σν κεξίδην ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 8,2% ηεο
ζπλνιηθήο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ

Γηάγξακκα 2.5

ΔΟΜΗ ΣΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ
120,00%
100,00%
Μερίδιο Κράτουσ
80,00%
Μερίδιο Φαρμακοποιϊν
60,00%
Μερίδιο Χονδρεμπόρου
40,00%
Μερίδιο Φαρμακευτικήσ
Επιχείρηςησ

20,00%
0,00%
Λιανική Σιμή (Λ.Σ.=100)

(Πεγή: ΙΟΒΔ, 2009)
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2.4 Ηδιαιηεπόηηηερ ηηρ Εήηηζηρ Φαπμακεςηικών Πποφόνηυν
Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε, δειαδή ε δαπάλε γηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη ζε
αζζελείο εθηφο λνζνθνκείσλ, κφλν κέζσ θαξκαθείσλ, είλαη ην βαζηθφ κέγεζνο, ην
νπνίν πεξηγξάθεη ηε δήηεζε γηα θαξκαθεπηηθά πξνίφληα. Ζ ηειεπηαία παξνπζηάδεη
αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο, πνπ νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηηηή θχζε ησλ
θαξκάθσλ, ηφζν σο θαηαλαισηηθά πξντφληα αιιά θαη σο θνηλσληθά αγαζά. Δπηπιένλ,
ε δήηεζε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ζεσξείηαη ηξηρνηνκεκέλε δεδνκέλνπ φηη
επεξεάδεηαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, ηνπο ηαηξνχο, νη νπνίνη
ζπληαγνγξαθνχλ, ηνπο αζζελείο, νη νπνίνη θαηαλαιψλνπλ θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία,
ηα νπνία απνδεκηψλνπλ (Βίηζνπ, 2012).
Ζ βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο δήηεζεο γηα θάξκαθα πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε
εθπξνζψπεζεο ηαηξνχ-αζζελή. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ θαξκάθσλ
είλαη δηαζέζηκε κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή, νη αζζελείο-θαηαλαισηέο δελ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα

λα

απνθαζίζνπλ,

αλαθνξηθά

κε

ηελ

επηινγή

ζπγθεθξηκέλσλ

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, σο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο αιιά εθρσξνχλ ην
ξφιν απηφ ζην γηαηξφ ν νπνίνο κέζσ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ππνδεηθλχεη ηελ
θαηαλάισζε ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ.
Μία άιιε ηδηαηηεξφηεηα πξνθχπηεη εμαηηίαο ηεο αζζπκεηξίαο πνπ παξαηεξείηαη
ζηελ πιεξνθφξεζε, ε νπνία πξνζδίδεη πιενλέθηεκα ζηνπο ηαηξνχο έλαληη ησλ αζζελψλ
επλνψληαο ηε ζπζηεκαηηθή ππφ ή ππέξ θαηαλάισζε θαξκάθσλ (Κνπζνπιάθνπ,2006).
Δμαίξεζε

απφ

ηα

φζα

αλαθέξζεθαλ

παξαπάλσ

απνηεινχλ

ηα

κε

ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα. Σα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα δηαθεκίδνληαη απ’ επζείαο
ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη ν αζζελήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηεί ρσξίο
ηαηξηθή ζπληαγή. Αθφκε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φκσο, ε δήηεζε επεξεάδεηαη απφ
ην γεγνλφο φηη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηνλ θχξην ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν θαηέρεη
είηε ν γηαηξφο είηε ν θαξκαθνπνηφο.

2.5 Γςζκολίερ Δκηίμηζη Μελλονηικήρ Εήηηζηρ
Ζ εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο δήηεζεο γηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ε νπνία
εθθξάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο δήηεζεο γηα παξνρή
ππεξεζηψλ πγείαο, θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε δεδνκέλνπ φηη επεξεάδεηαη απφ έλα
κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε επηδεκηνινγηθνχο, νηθνινγηθνχο,
θνηλσληνινγηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θαη πεξηιακβάλνπλ κεηαβιεηέο, φπσο ε δηαθήκηζε,
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ν ηξφπνο δηαβίσζεο, ε αζχκκεηξε ή ειιηπήο ελεκέξσζε θιπ (Κπξηφπνπινο Γ. Et al.,
1999).
Γεληθά, ε ζρέζε απφ ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε δήηεζε γηα παξνρή ππεξεζηψλ
πγείαο θαη θαη’ επέθηαζε ε δήηεζε γηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ζχκθσλα κε ην
νπιηψηε, (2000), είλαη ε εμήο, :
Dy (ζήηηζη) = f (I, (ειζόδημα), Ρ (ηιμές), L (κριζιμόηηηα ηης αζθένειας))
Απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ην εηζφδεκα θαη νη ηηκέο ζεσξνχληαη ζε
κεγάιν βαζκφ αληηθεηκεληθνί θαη δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ
εθηίκεζε ησλ ηηκψλ πνπ ζα ιάβνπλ κειινληηθά. Αληίζεηα, ν παξάγνληαο ηεο
θξηζηκφηεηαο ηεο αζζέλεηαο ελέρεη κεγαιχηεξν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη γηα
πεξηπηψζεηο αζζελεηψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε εθδεισζεί, ζεσξείηαη ζρεδφλ
αδχλαηνλ λα πξνζδηνξηζηεί.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ ε ιεγφκελε «θαλεξή» δήηεζε, ε νπνία
ππνινγίδεηαη κελ κε βάζε ηνπο δείθηεο ρξεζηκνπνίεζεο, ελδέρεηαη, φκσο, λα κελ
νδεγήζεη ζε ρξεζηκνπνίεζε πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ,
ιφγσ πνζνζηηθήο αλεπάξθεηαο ηνπο (Alderson M., 1976).
Σέινο, άμην αλαθνξάο θξίλεηαη ην θαηλφκελν ηεο «πξνθιεηήο δήηεζεο», ην
νπνίν πεξηγξάθεη ηελ αχμεζε ησλ δεηνχκελσλ σο «αλαγθαίσλ» ππεξεζηψλ πγείαο θαη
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ην ηαηξηθφ ζψκα λα ηελ
πξνθαιεί ή απφ ηελ θαζηέξσζε ππνρξεσηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ δηνηθεηηθνχο
παξάγνληεο (Evans R.G., 1974).

2.6 Αγοπαζηική Γιαδικαζία
ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδεηαη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο,
δειαδή ην ζηάδην αγνξάο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνλ αζζελή πνπ είλαη θαη
ν ηειηθφο θαηαλαισηήο. Ζ αγνξαζηηθή δηαδηθαζία δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην εάλ
πξφθεηηαη

γηα ζπληαγνγξαθνχκελα ή κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα. Σα

δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά βήκαηα ηεο αγνξαζηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.
Γηάγξακκα 2.6
Αγοπαζηική Γιαδικαζία ζηην Πεπίπηυζη ςνηαγογπαθούμενυν Φαπμάκυν
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τάδιο 1ο
Εμφάνιςη ςυμπτωμάτων και διάγνωςη πάθηςησ από τον γιατρό

τάδιο 2ο
Εγγραφή ςυνταγήσ για λήψη ςυγκεκριμζνων φαρμάκων

τάδιο 3ο
Αγορά φαρμάκων από το φαρμακείο με πραγματοποίηςη δαπάνησ ίςησ με το 0%, 10% ή 25% τησ
αξίασ του φαρμάκου (ανάλογα με τη ςοβαρότητα και τη διάρκεια τησ πάθηςησ)

τάδιο 4ο
Καταβολή υπόλοιπου ποςοφ ςτον φαρμακοποιό από τα αςφαλιςτικά ταμεία, με μζςο χρόνο
αποπληρωμήσ τουσ 4-5 μήνεσ

Γηάγξακκα 2.7
Αγοπαζηική Γιαδικαζία ζηην Πεπίπηυζη Μη ςνηαγογπαθούμενυν Φαπμάκυν
τάδιο 1ο
Εμφάνιςη ςυμπτωμάτων

τάδιο 2ο (προαιρετικό)
Διάγνωςη Πάθηςησ από το γιατρό

τάδιο 3ο
υμβουλή γιατροφ ή φαρμακοποιοφ αναφορικά με την επιλογή του κατάλληλου φαρμακευτικοφ
προϊόντοσ ή επιλογή του εξ' ολοκλήρου από τον αςθενή

τάδιο 4ο
Αγορά φαρμάκων από το φαρμακείο με πραγματοποίηςη δαπάνησ ίςησ με το 100% τησ αξίασ του
φαρμάκου.

2.7 Παπεμβαηικόρ Ρόλορ Αζθαλιζηικών Φοπέυν
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδνο ππέζηε δξαζηηθέο
αιιαγέο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ θπξίσο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πην
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ζπγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ζπκεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ ηακείσλ ηεο ρψξαο, δειαδή ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ), ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ
(Ο.Α.Δ.Δ.) θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α.), ζπλελφζεθαλ ζε
έλαλ νξγαληζκφ, ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.).
Οη ηαηξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. παξέρνληαη απφ ηέζζεξηο ηνκείο, ζηνπο
νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη:


Σα θξαηηθά λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ



Σα θέληξα πγείαο ηνπ ΔΤ



Σα θέληξα πγείαο αζηηθνχ ηχπνπ, δειαδή ηα πξψελ ηαηξεία ηνπ ΗΚΑ



Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ηαηξνί, νη νπνίνη είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε
ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.

Πιένλ ησλ παξαπάλσ, ππεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη θαη απφ ηαηξνχο
(ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο), νη νπνίνη δελ είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., κε
απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή δαπάλε λα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αζζελή.
ηηο

βαζηθέο

ππνρξεψζεηο

ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ

αζθαιηζηηθνχ

θνξέα

ζπγθαηαιέγνληαη ε επεμεξγαζία, ν έιεγρνο θαη ε εθθαζάξηζε ησλ ζπληαγψλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πνζψλ αλάθηεζεο αλά θαξκαθεπηηθφ πξντφλ θαη
θαξκαθεπηηθή εηαηξία θαζψο θαη ε έθδνζε γξακκαηίσλ είζπξαμεο θαη ε είζπξαμε ησλ
απαηηήζεσλ.
Ο ξφινο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζηνλ επξχηεξν θιάδν ηεο πγείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα
ζην θαξκαθεπηηθφ θιάδν θξίλεηαη ηδηαίηεξα παξεκβαηηθφο δεδνκέλνπ φηη επεξεάδεη ζε
κεγάιν βαζκφ ηε δηακφξθσζε ηφζν ηεο δήηεζεο ηνπ θιάδνπ φζν θαη ηνπ χςνπο ηεο
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Δπηπιένλ, ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη
νπζηαζηηθά ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο
θαξκαθεπηηθήο αγνξάο.
Ηδηαίηεξα ζήκεξα, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο
ζπληαγνγξάθεζεο αιιά θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο, απφ ηα λνζνθνκεία,
γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%, αλακέλεηαη δξαζηηθή κείσζε ηεο
ζπλνιηθήο εγρψξηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο αιιά θαη αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ
θιάδν ιφγσ ηεο εηζφδνπ πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ ζηηο ιίζηεο.
Ζ αχμεζε ηεο ρξήζεο γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζπάζεηα
πεξηνξηζκνχ ηεο εγρψξηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο αλακέλεηαη φηη ζα επεξεάζεη ζε
πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, δηαδηθαζία, ε
23

νπνία, φπσο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα, ζπλεπάγεηαη ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο γηα ηηο
θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη θαηά ζπλέπεηα απμεκέλε ηηκή ησλ λέσλ θαξκάθσλ.
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3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΔΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
3.1 Διζαγυγή
Ζ αλάγθε γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πξνθχπηεη
σο

απνηέιεζκα

ελφο

κεγάινπ

αξηζκνχ

παξαγφλησλ,

ζηνπο

νπνίνπο

ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ (Γάιια Υξ.):


Ζ ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη απμεκέλεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
πθηζηάκελσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ



Αζεξάπεπηεο αζζέλεηεο, φπσο ην AIDS, ν θαξθίλνο θιπ, ε αληηκεηψπηζε ησλ
νπνίσλ ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο



Σν πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηψλ θαη ηεο ζεξαπείαο
ηνπο, ην νπνίν θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα αλεχξεζε πην ζπκθεξνπζψλ
ιχζεσλ.



Ζ αλάγθε γηα δηαηήξεζε ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε
θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία απαζρνιεί ρηιηάδεο εξγαδνκέλνπο.
Ζ αλάπηπμε λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απνηειεί κία ρξνλνβφξα

δηαδηθαζία, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα 16 ρξφληα, θαη πεξηιακβάλεη
δηάθνξα ζηάδηα απφ ηε θάζε ηεο αλαθάιπςεο ηνπ πξντφληνο έσο θαη ηε θάζε ηεο
εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ. Πξηλ παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο ελ
ιφγσ δηαδηθαζίαο (δηάγξακκα 3.1), θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νη θχξηεο πεγέο
ησλ θαξκάθσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δψα θαη ηα θπηά, ηα αλφξγαλα
ζηνηρεία θαη ηα ζπλζεηηθά ρεκηθά.
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Γηάγξακκα 3.1

Γιαδικαζία Ανάπηςξηρ Νέυν Φαπμακεςηικών Πποίόνηυν

τάδιο 1ο:
Ανακάλυψη νζου προϊόντοσ

τάδιο 2ο: Προκλινικόσ
Ζλεγχοσ

τάδιο 3ο:
Προκλινική Φάςη

τάδιο 4ο:
Κλινική Φάςη

τάδιο 5ο:
Ζγκριςη

τάδιο 6ο:
Μετεγκριτικόσ Ζλεγχοσ
(Πεγή: www.innovation.org)

Σν πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, απηφ ηεο
αλαθάιπςεο, δηαξθεί απφ 2 έσο 10 έηε θαη πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
θαξκαθεπηηθνχ ζηφρνπ, ηνλ νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θαξκάθνπ, ηε ρεκηθή
ηξνπνπνίεζε γλσζηψλ κνξίσλ θαη ηνλ ηπραίν έιεγρν πνιιψλ κνξίσλ.
Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη ην ζηάδην ηνπ πξνθιηληθνχ ειέγρν, ν νπνίνο ζπλήζσο
έρεη ηε κνξθή ειέγρνπ ζην εξγαζηήξην θαη ειέγρνπ ζηα πεηξακαηφδσα θαη
πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ θαξκαθνινγηθνχ πνξθίι ηνπ πξντφληνο
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ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηζρχνο ηνπ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ, ηε δηελέξγεηα ηνμηθνινγηθψλ
κειεηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δνζνινγίαο θαη ησλ κνξθψλ ηνπ θαξκάθνπ.
Μεηά ηνλ πξνθιηληθφ έιεγρν αθνινπζεί ε πξνθιηληθή θάζε, ε νπνία
πεξηιακβάλεη δχν επηκέξνπο ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην ή Φάζε Η αθνξά ηε δνθηκή ηνπ
θαξκάθνπ ζε έλα δείγκα 20 έσο 80 πγηψλ εζεινληψλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε
αζθάιεηα ηνπ θαη ε θαηάιιειε δνζνινγία. Σν δεχηεξν ζηάδην ή Φάζε ΗΗ αθνξά ηε
δνθηκή ηνπ θαξκάθνπ ζε έλα δείγκα 100 έσο 300 αζζελψλ εζεινληψλ πξνθεηκέλνπ λα
ειεγρζεί ε δξαζηηθφηεηα θαη πηζαλέο παξελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ.
Καηά ην ζηάδην ηεο θιηληθήο θάζεο (ηέηαξην ζηάδην), ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ
δνθηκάδεηαη θαη πάιη ζε έλα κεγαιχηεξν, απηή ηε θνξά, δείγκα ην νπνίν ζπλζέηνπλ
1.000 έσο 25.000 αζζελείο εζεινληέο, ψζηε λα εμεηαζηνχλ ζπλνιηθά ηα ίδηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηελ πξνθιηληθή θάζε, δειαδή ε αζθάιεηα θαη ε
δξαζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο, νη πηζαλέο παξελέξγεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξφληαο
ρξήζεο ηνπ.
Δθφζνλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ είλαη
ζεηηθά, ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ εγθξίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην, θαηά ρψξα, νξγαληζκφ
(ζηε ρψξα καο είλαη ν Δ.Ο.Φ.) θαη είλαη έηνηκν πξνο εκπνξεπκαηνπνίεζε.
Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλεη ηνλ κεηεγθξηηηθφ έιεγρν ηνπ
πξντφληνο, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θαξκάθνπ ζηελ
αγνξά θαη απνζθνπεί ζηελ παξαθνινχζεζε αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ θαη ζε
ελδερφκελε επίδξαζε ζηε ζλεζηκφηεηα ή ζλεηφηεηα.
ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ηξεηο θχξηεο θάζεηο
ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, δειαδή ε θάζε ηεο
αλαθάιπςεο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ελψ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά
ζηηο παηέληεο θαη ηα γελφζεκα πξντφληα.

3.2 Φάζη ηηρ Ανακάλςτηρ
Ζ ζχγρξνλε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απνηειεί
ην πξντφλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθφξσλ θνξέσλ. Σφζν δεκφζηνη φζν θαη ηδησηηθνί
θνξείο δηαδξακαηίδνπλ ξφινπο κνλαδηθνχο θαη παξάιιεια αιιεινεμαξηψκελνπο
κεηαμχ ηνπο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα κεηαθξάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ
δηεμάγνπλ ζε θαξκαθεπηηθά πξντφληα. πγθεθξηκέλα, ζηελ αλαθάιπςε ησλ
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζπκκεηέρνπλ ηζρπξέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο
απνηεινχλ θαη ηελ θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D)
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ζηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν, ηφζν γηα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηθά ηνπο
εξγαζηήξηα φζν θαη γηα έξγα πνπ δηεμάγνληαη απφ άιινπο θνξείο. ηελ πξνψζεζε ηεο
θαηλνηνκίαο ζπκκεηέρνπλ θαη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηεμάγνπλ βαζηθέο
κνξθέο έξεπλαο, πξνθιηληθέο δνθηκέο αιιά θαη θιηληθνχο ειέγρνπο, ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο. Σέινο, νη Δζληθνί Οξγαληζκνί Τγείαο πξνζθέξνπλ ζηήξημε ζε
παλεπηζηήκηα, ηαηξηθέο ζρνιέο, εξεπλεηηθά θέληξα θαη άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο
νξγαληζκνχο, απνζθνπψληαο ζηελ αλαθάιπςε θαη αλάπηπμε λέσλ θαξκάθσλ.
Όπσο

αλαθέξζεθε

παξαπάλσ,

ε

δηαδηθαζία

ηεο

αλαθάιπςεο

λέσλ

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απνηειεί έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο
αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ 3 έσο 6 έηε. Δθηηκάηαη
φηη γηα θάζε 5.000 κε 10.000 ζηνηρεία, ηα νπνία πηζηεχεηαη φηη κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ λέσλ θαξκάθσλ θαη γηα ηα νπνία μεθηλά ε
δηεμαγσγή εξεπλψλ, κφλν έλα ηειηθά ιακβάλεη έγθξηζε πξνθεηκέλνπ λα θπθινθνξήζεη
ζηελ αγνξά (www.innovation.org, 2007).
ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ
είλαη κία πνιχπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη επηά επηκέξνπο ζηάδηα, φπσο
απηά παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.
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Γηάγξακκα 3.2

1. Κατανόηςη τησ
αςθζνειασ (understand
the disease)

2. Εντοπιςμόσ ςτόχου
(target identification)

3. Επικφρωςη ςτόχου
(target validation)

4. Ανακάλυψη
φαρμάκου (drug
discovery)

5. Πρϊιμοι ζλεγχοι
αςφαλείασ (early safety
tests)

6. Βελτιςτοποίηςη
πρωταρχικϊν ςτοιχείων
(lead compounds
optimization)

7. Προκλινικοί ζλεγχοι
(proclinical testing)

(Πεγή: www.innovation.org, 2007)
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πγθεθξηκέλα, νη επηζηήκνλεο πξνζπαζνχλ, αξρηθά, λα θαηαλνήζνπλ ηελ
αζζέλεηα ψζηε λα ηε ζεξαπεχζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Δπηδηψθνπλ λα
θαηαιάβνπλ:


Σε βαζηθή αηηία πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα



Σνλ ηξφπν πνπ κεηαβάιινληαη ηα γνλίδηα εμαηηίαο ηεο



Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδνληαη νη πξσηεΐλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε
απηά



Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ νη πξσηεΐλεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο , ζηα
δσληαλά θχηηαξα,



Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα πξνζβεβιεκέλα θχηηαξα κεηαβάιινπλ ηνλ ηζηφ
ζηνλ νπνίνλ βξίζθνληαη



Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αζζέλεηα επεξεάδεη γεληθφηεξα ηνλ αζζελή.
ηε ζπλέρεηα, εληνπίδνπλ ην ζηφρν ηεο έξεπλαο. πλήζσο, πξφθεηηαη γηα έλα

κεκνλσκέλν ζηνηρείν (γνλίδην, πξσηεΐλε θιπ), ην νπνίν εκπιέθεηαη ζε κία
ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα θαη πξφθεηηαη λα απνηειέζεη ην ζηφρν ηνπ ππφ αλαθάιπςε
θαξκάθνπ. Δθφζνλ εληνπηζηεί ν ζηφρνο, γίλνληαη πεηξάκαηα θαη δνθηκέο ψζηε λα
απνδεηρζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν φλησο ζρεηίδεηαη κε ηελ αζζέλεηα πνπ
εμεηάδεηαη.
Με δεδνκέλν, φηη έρεη επηιερζεί θαη ειεγρζεί ην ζηνηρείν, ην νπνίν ζεσξεηηθά ζα
θαηαπνιεκείηαη απφ ην κειινληηθφ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ, γίλνληαη έξεπλεο γηα ηελ
αλαθάιπςε εθείλνπ ηνπ ζπζηαηηθνχ, ην νπνίν ζα επηδξά ζην θχξην ζηνηρείν ηεο
αζζέλεηαο πξνθεηκέλνπ λα ηε κεηαβάιιεη. Αθνινπζεί κία ζεηξά ειέγρσλ, ε νπνία
απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε βαζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ελ ιφγσ ζπζηαηηθνχ, αλαθνξηθά κε
ηελ απνξνθεηηθφηεηα, ηε δηάζεζε ην κεηαβνιιηζκφ, ηελ απνβνιή θαη ηπρφλ
ηνμηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Οινθιεξψλνληαο

ηε

δηαδηθαζία

ηεο

αλαθάιπςεο,

νη

επηζηήκνλεο

πξαγκαηνπνηνχλ δνθηκαζηηθέο κεηαβνιέο ηνπ ζπζηαηηθνχ ψζηε λα ην θαηαζηήζνπλ φζν
ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθφ θαη αζθαιέο θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχλ
εξγαζηεξηαθνχο

ειέγρνπο

θαη

ειέγρνπο

ζε

πεηξακαηφδσα

πξνθεηκέλνπ

λα

δηαζθαιίζνπλ φηη ην ελ ιφγσ θάξκαθν είλαη αζθαιέο γηα δνθηκέο θαη ζηνλ αλζξψπηλν
νξγαληζκφ.

30

3.3 Φάζη ηηρ Ανάπηςξηρ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ λέσλ θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ θιηληθψλ ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη, ψζηε
ηα ππφ αλάπηπμε πξντφληα λα ιάβνπλ ηειηθά ηελ έγθξηζε γηα ηελ παξαγσγή θαη
θπθινθνξία ηνπο ζηελ αγνξά.
Πξνθεηκέλνπ

λα

εμαζθαιηζηεί

ν

κέγηζηνο

βαζκφο

εγθπξφηεηαο

ησλ

απνηειεζκάησλ, ε έγθξηζε γηα ηελ έλαξμε κίαο θιηληθήο δνθηκήο πξνυπνζέηεη ην ζσζηφ
ζρεδηαζκφ ηεο δνθηκήο απηήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θιηληθέο δνθηκέο ζρεδηάδνληαη κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε έλα κέξνο ηνπ δείγκαηνο λα ιάβεη ην ππφ αλάπηπμε θάξκαθν ελψ ην
ππφινηπν κέξνο ηνπ δείγκαηνο θάπνην ππνθαηάζηαηφ ηνπ. Δπηπιένλ, δηαζθαιίδεηαη φηη
ε αλάζεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζεξαπεηψλ ζε θάζε κέινο ηνπ δείγκαηνο γίλεηαη κε
ηπραίν ηξφπν ρσξίο λα είλαη γλσζηφ, ηφζν ζηνπο κειεηεηέο φζν θαη ζην δείγκα, πνηα
ζεξαπεία έρεη απνδνζεί ζε θαζέλαλ, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δνθηκή. Σέινο, ζε θάζε
πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ αξηζκφ ησλ εζεινληψλ πνπ
απαξηίδνπλ ην δείγκα. Ο κεγάινο αξηζκφο ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, παξάιιεια φκσο πςειφηεξν θφζηνο θαη
πςειφηεξν βαζκφ δπζθνιίαο.
Οη θιηληθέο δνθηκέο είλαη δπλαηφλ λα ζηακαηήζνπλ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή
ζηηγκή ηεο δηεμαγσγήο ηνπο είηε ιφγσ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ είηε
ιφγσ ηεο πνιχ θαιήο απφδνζεο ηνπ ππνςήθηνπ θαξκάθνπ, ε νπνία θαζηζηά αλήζηθε
ηελ απφθξπςε ηνπ απφ αζζελείο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην άιιν θάξκαθν,
ππνθαηάζηαην ή κε.
Όπσο ε θάζε ηεο αλαθάιπςεο, ε θάζε ηεο αλάπηπμεο ελφο λένπ
θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα, κε δηάξθεηα πνπ κπνξεί λα θηάζεη
ηα 6 κε 7 έηε. Σα επηκέξνπο ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλεη είλαη έμη θαη μεθηλνχλ απφ ηηο
αξρηθέο θιηληθέο δνθηκέο γηα λα θαηαιήμνπλ ζηνπο κεηεγθξηηηθνχο ειέγρνπο. Σν ζχλνιν
ησλ ζηαδίσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.
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Γηάγξακκα 3.3

1. Κλινική δοκιμή
ςε μικρό δείγμα
υγιϊν εθελοντϊν

2. Κλινική δοκιμή
ςε μικρό δείγμα
αςθενϊν

3. Κλινική δοκιμή
ςε μεγάλο δείγμα
αςθενϊν

4. Αίτηςη νζου
φαρμάκου και
αξιολόγηςή τησ

5. Παραγωγή

6. υνεχείσ ζρευνεσ
και μετεγκριτικοί
ζλεγχοι

(Πεγή: www.innovation.org, 2007)

Οη πξψηεο θιηληθέο δνθηκέο ηνπ λένπ θαξκάθνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα
κηθξφ δείγκα πγηψλ εζεινληψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ην λέν θάξκαθν
είλαη αζθαιέο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Δπηπιένλ, πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα
ηελ αζθαιή δνζνινγία ηνπ θαξκάθνπ θαη εάλ απαηηείηαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ.
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ε δεχηεξν επίπεδν, νη εξεπλεηέο δηεμάγνπλ θιηληθέο δνθηκέο ζε έλα κηθξφ
δείγκα αζζελψλ εζεινληψλ, κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ πηζαλέο βξαρππξφζεζκεο
παξελέξγεηεο θαη νπνηνλδήπνηε θίλδπλν ζπλδέεηαη κε ην θάξκαθν. Παξάιιεια,
πξνζπαζνχλ λα αλαιχζνπλ ηε βειηηζηε δνζνινγία βάζεη ηεο έληαζεο ηνπ θαξκάθνπ
θαζψο θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηε ρξήζε ηνπ. Δθφζνλ, ην πξντφλ αληαπνθξηζεί ζεηηθά
ζηηο δνθηκέο, ηφηε νη εξεπλεηέο πξνρσξνχλ ζην ηξίην ζηάδην ηεο θάζεο ηεο αλάπηπμεο.
ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, νη θιηληθέο δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλαλ
κεγάιν αξηζκφ αζζελψλ εζεινληψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ, αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε γεληθφηεξε ζρέζε κεηαμχ θηλδχλνπ θαη νθέινπο πνπ
πξνθχπηεη απφ ην θάξκαθν. Σν ζηάδην απηφ απνηειεί θαη ηε βάζε ηεο εηηθεηνπνίεζεο
(«labeling») ηνπ θαξκάθνπ, κέζσ ηεο νπνίαο εληζρχεηαη θαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ,
αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Δθφζνλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο
ππνδείμνπλ φηη ην θάξκαθν είλαη αζθαιέο θαη απνηειεζκαηηθφ, ηφηε ε εηαηξία πνπ ην
αλέπηπμε, ππνβάιιεη αίηεζε λένπ θαξκάθνπ ζηνλ αξκφδην νξγαληζκφ, ν νπνίνο κπνξεί
είηε λα εγθξίλεη ην θάξκαθν, είηε λα ην ζέζεη ππφ έγθξηζε απαηηψληαο πεξαηηέξσ
δνθηκέο

θαη

ειέγρνπο

πξηλ

ηελ

νξηζηηθή

έγθξηζε

είηε

λα

ην

απνξξίςεη

(www.innovation.org, 2007).
ηε ρψξα καο, ν αξκφδηνο νξγαληζκφο γηα ηα θάξκαθα είλαη ν ΔΟΦ, ν νπνίνο
ηδξχζπθε ην 1983 θαη δηαζέηεη ηηο εμήο ππεξεζίεο (Γάιια Υξ.):


Τπεξεζία πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ειέγρνπ ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηελ
ειιεληθή

αγνξά

θαξκαθεπηηθψλ

θαη

παξαθαξκαθεπηηθψλ

ηδηνζθεπαζκάησλ,


Τπεξεζία επηζεψξεζεο θαξκαθεπηηθψλ εξγνζηαζίσλ



Τπεξεζία θιηληθψλ δνθηκψλ λέσλ πξντφλησλ



Τπεξεζία κειεηψλ βηντζνδπλακίαο αληηγξάθσλ θαξκάθσλ



Τπεξεζία θαξκαθνεπαγξχπλεζεο.
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3.4 Φάζη ηηρ Δμποπεςμαηοποίηζηρ
Ζ θάζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ είλαη
νπζηαζηηθά ε θάζε θαηά ηελ νπνία ηα ελ ιφγσ πξντφληα εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά θαη
γίλνληαη πξνζβάζηκα ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, δειαδή ηνπο αζζελείο.
Με δεδνκέλν φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλάπηπμεο θαη εηζαγσγήο ζηελ αγνξά
ελφο λένπ θαξκάθνπ θπκαίλεηαη απφ ην πνζφ ησλ $ 0,5 εθ. έσο ην πνζφ ηνπ $ 1,00 εθ.,
γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην ζηάδην ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα
φια ηα εκπιεθφκελα κέξε, δειαδή ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, ηνπο ελδηάκεζνπο θαη
ηνπο αζζελείο.
χκθσλα κε ηνπο Achiriloaie and Fernandez (2005), έλαο απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ θαξκάθνπ
ζηελ αγνξά είλαη ην δηθαίσκα ηεο απνθιεηζηηθήο δηαθίλεζεο ηνπ θαξκάθνπ, ην νπνίν
απνδίδεηαη ζηελ εηαηξία πνπ ην αλαθάιπςε γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ απηψλ, ηα θέξδε ησλ ελ ιφγσ εηαηξηψλ απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ
θαξκάθνπ είλαη ηφζν πςειά, ιφγσ ηεο έιιεηςεο αληαγσληζκνχ σο πξνο ηελ ηηκή, ψζηε
νη εηαηξίεο νπζηαζηηθά επαλαθηνχλ ηα ηεξάζηηα πνζά ρξεκάησλ πνπ επέλδπζαλ θαηά
ηηο θάζεηο ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαξκάθνπ. Ζ θπξηφηεξε πεγή ηεο
πξναλαθεξφκελεο απνθιεηζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά είλαη νη παηέληεο, νη νπνίεο
αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ, θαηά ηε δηαδηθαζία εκπνξεπκαηνπνίεζεο ελφο λένπ
θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, νη ζπλζήθεο ζηελ αγνξά θαζνξίδνληαη απφ δχν πιεπξέο. ηε
κία βξίζθνληαη νη εηαηξίεο πνπ αλέπηπμαλ ηα λέα θάξκαθα (innovative developers) θαη
επνκίζηεθαλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο εηζφδνπ ηνπο ζηελ αγνξά ελψ ζηελ άιιε πιεπξά
βξίζθνληαη νη εηαηξίεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ θαη εκπνξεχνληαη θάξκαθα πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί απφ άιινπο, εθφζνλ παξέιζεη ε πεξίνδνο ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο (generics
manufacturers).
ε θάζε πεξίπησζε, ε αγνξά ησλ θαξκάθσλ ειέγρεηαη ζε θάζε ηεο ζηάδην απφ
ηνλ αξκφδην, αλά ρψξα, νξγαληζκφ, ν νπνίνο είλαη παξάιιεια ππεχζπλνο, φπσο
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, θαη γηα ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα
εκπνξεπκαηνπνίεζε ελφο λένπ θαξκάθνπ.

3.5 Παηένηερ και Γενόζημα
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Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελσο, νη παηέληεο ζην θαξκαθεπηηθφ θιάδν
απνηεινχλ

ίζσο

ηνλ

θπξηφηεξν

παξάγνληα

πνπ

θαζνξίδεη

ηηο

ζπλζήθεο

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα
έλα είδνο ζπκθσλίαο, βάζεη ηεο νπνίαο, ε εηαηξία πνπ αλαθάιπςε ην λέν θάξκαθν έρεη
ην δηθαηψκα απνθιεηζηηθήο εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη πψιεζεο ηνπ ζηελ αγνξά γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κε αληάιιαγκα ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο αλαθάιπςεο
ηεο κεηά ην πέξαο ηεο ελ ιφγσ ρξνληθήο πεξηφδνπ, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηε ζπλέρηζε ηεο
επηζηεκνληθήο αλαθάιπςεο. Σελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
παηεληψλ

θαζηζηά

επηηαθηηθή

έλα

πιήζνο

αηηηψλ,

κεηαμχ

ησλ

νπνίσλ

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμήο (www.innovation.org):


Οη παηέληεο απνηεινχλ ην βαζηθφ θίλεηξν ησλ θαξκαθεπηηθψλ
βηνκεραληψλ γηα θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε.



Ζ δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκηθήο αλάπηπμεο ελφο λένπ θαξκαθεπηηθνχ
πξντφληνο απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεγάιν θφζηνο θαη πςειά
επίπεδα θηλδχλνπ.



Ζ ηζρπξή πξνζηαζία ησλ παηεληψλ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί φηη ε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο
βηνκεραλίαο ζα είλαη ζπλερήο.

ε αληίζεζε κε φ,ηη ηζρχεη γηα ηηο παηέληεο ζε άιιεο βηνκεραλίεο, ζηελ
πεξίπησζε ησλ θαξκάθσλ νη παηέληεο θαιχπηνπλ πξντφληα, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ
απαηηεί ηεξάζηηα ρξνληθά δηαζηήκαηα (10 έσο 15 ρξφληα) κε απνηέιεζκα έλα κεγάιν
πνζνζηφ ηεο παηέληαο λα «ράλεηαη» νπζηαζηηθά πξνηνχ θαλ ην πξντφλ εηζέιζεη ζηελ
αγνξά. Παξάιιεια, ην θφζηνο αλάπηπμεο λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ είλαη ηφζν
πςειφ ψζηε ρσξίο ηελ απνθιεηζηηθή εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπο, έζησ θαη γηα
πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ράξε ζηηο παηέληεο, ζα ήηαλ αδχλαην γηα ηηο
θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο λα επαλαθηήζνπλ ηα πνζά πνπ επέλδπζαλ γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ θαξκάθσλ. Κάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε νηθνλνκηθή δεκία γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο
εηαηξίεο, κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίεο λα είλαη απξφζπκεο λα εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζίεο
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Σα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε
χπαξμε παηεληψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, ην
δηάγξακκα 3.4 παξνπζηάδεη ην βαζκφ αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ ζηε θαξκαθεπηηθή
θαη ρεκηθή βηνκεραλία ζηηο πεξηπηψζεηο χπαξμεο θαη κε παηέληαο ελψ ην δηάγξακκα
3.5 ην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ δαπαλάηαη ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, αλά ρψξα.
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Γηάγξακκα 3.4

χετική Ανάπτυξη Προϊόντων με και χωρίσ
την προςταςία πατζντασ
Αριθμόσ Προϊόντων (βάςη: 100)

120
100
80
60

Με Πατζντα

40

Χωρίσ Πατζντα

20
0
Φαρμακευτική Βιομηχανία

Χημική Βιομηχανία

Βιομηχανία
(Πεγή: www.innovation.org)

Γηάγξακκα 3.5

% ΑΕΠ που επενδφεται ςτην Ε&Α ανά τφπο
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Χϊρεσ με Αδφναμη Προςταςία
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Χϊρεσ με Ιςχυρή Προςταςία
Πατζντασ
(Πεγή: www.innovation.org)

Παξά ην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ πνπ έρεη ε χπαξμε παηέληαο γηα ηελ
έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν,
επηθπιάζζεη θαη θάπνηνπο θηλδχλνπο. χκθσλα κε ηελ Ouellette (2010), ε απφδνζε
απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ κέζσ ηεο παηέληαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κνλνπσιηαθέο
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κνξθέο ηηκνιφγεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο ζηελ αγνξά,
αλάινγα κε ην βαζκφ δηαζεζηκφηεηαο ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ, ην πνιχ
πςειφ θφζηνο ησλ θαξκάθσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ παηέληεο θαζηζηά ζπρλά
απαγνξεπηηθή ηελ θαηαλάισζε ηνπο απφ ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, κε
απνηέιεζκα εθαηνκκχξηα άλζξσπνη λα πεζαίλνπλ θάζε ρξφλν, θπξίσο ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, απφ αζζέλεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεξαπεπηεί.
Όζνλ αθνξά ζηα γελφζεκα θάξκαθα, πξφθεηηαη γηα αληίγξαθα επψλπκσλ
θαξκάθσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο νπζίεο κε ηα πξσηφηππα θαη ιεηηνπξγνχλ
κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν ζηνλ νξγαληζκφ. Βάζεη ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ
θπθινθνξία ηνπο, ηα γελφζεκα ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ίδην επίπεδν
πνηφηεηαο θαη ηνλ ίδην βαζκφ δχλακεο, θαζαξφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο φπσο θαη ηα
επψλπκα θάξκαθα ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα θέξνπλ απνηειέζκαηα ζην ίδην
ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ έληνλε δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ δχν
θαηεγνξηψλ θαξκάθσλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη εηαηξίεο παξαγσγήο γελνζήκσλ
δελ επσκίδνληαη ην θφζηνο ηεο αλαθάιπςεο θαη αλάπηπμεο ησλ λέσλ θαξκάθσλ, ην
νπνίν, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο (www.innovation.org) είλαη ηδηαίηεξα
πςειφ.
Ζ θεληξηθή δηαδηθαζία έγθξηζεο γελφζεκσλ, φπσο απηή ηζρχεη ζηε ρψξα καο
θαη ειέγρεηαη απφ Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θάζεηο. Ζ πξψηε
αθνξά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξντφληνο, ε δεχηεξε θαη ηξίηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο αλαθέξνληαη ζηελ
πξψηε θαη δεχηεξε θάζε αμηνιφγεζεο αληίζηνηρα, ελψ ηέινο ε ηέηαξηε θάζε αθνξά
ζηελ έγθξηζε ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο.
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Γηάγξακκα 3.6

Πριν την κατάθεςη
Ημζρα 1η

• Κατάθεςη / Ζλεγχοσ εγκυρότητασ

Ημζρα 120η

• 1η Φάςη αξιολόγηςησ

Ημζρα 121η

• "Πάγωμα ρολογιοφ"

Ημζρα 210η

• 2η Φάςη αξιολόγηςησ

Ημζρα 277η

• Γνωμοδότηςη/ Ζγκριςη

Μετά την Ζγκριςη
(Πεγή: Κνηδαγηώξγεο Β. , EMEA)

Ζ νινθιήξσζε φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ λένπ
θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο ζεκαηνδνηεί ηελ πξνψζεζε θαη θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο
ζηελ αγνξά. Πξνθεηκέλνπ, ε ηειεπηαία λα είλαη επηηπρεκέλε, ε θαξκαθεπηηθή εηαηξία
ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή εηζφδνπ ζηελ αγνξά, πάληνηε ζε
ζπλάξηεζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ θαξκάθνπ αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.
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4. ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΔΗΟΓΟΤ ΝΔΟΤ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ
4.1 Διζαγυγή
Όπσο ηζρχεη θαη κε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, νη θαξκαθεπηηθέο
επηρεηξήζεηο ζπρλά ζπλδένπλ ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο θαη ηελ είζνδν ηνπ
ζηελ αγνξά κε ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα κε ζεηηθέο πξνθιήζεηο
θαη αληακνηβέο (ηψκθνο, 1999). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην λέν πξντφλ
ζεκαηνδνηεί ηελ επθαηξία γηα απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ ππάξρνληνο κεξηδίνπ
αγνξάο ή θαη αχμεζή ηνπ, κέζσ ηεο απφζπαζεο κεξηδίνπ αγνξάο απφ αληαγσληζηηθέο
επηρεηξήζεηο. ηελ πεξίπησζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε δπλαηφηεηα
αλάπηπμεο κέζσ ηνπ λένπ πξντφληνο εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην δηθαίσκα
απνθιεηζηηθήο δηάζεζεο ηνπ ζηελ αγνξά γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
χκθσλα κε ην ηψκθν (1999), νη ζηξαηεγηθέο πνπ νδεγνχλ ζε αλάπηπμε
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ βάζεη κίαο κήηξαο πξντφλησλ-αγνξψλ, φπσο απηή
αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Ansoff ην 1965. Βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο κήηξαο πξνθχπηνπλ νη
εμήο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο:


ηξαηεγηθή δηείζδπζεο αγνξάο (penetration strategy), γηα ππάξρνπζεο
αγνξέο κε πθηζηάκελα πξντφληα



ηξαηεγηθή αλάπηπμεο πξντφληνο (product development strategy)



ηξαηεγηθή αλάπηπμεο αγνξάο (market development strategy



ηξαηεγηθή δηαπνίθηιζεο (diversification strategy), γηα λέα πξντφληα ζε
λέεο αγνξέο



ηξαηεγηθή

θαζεηνπνηεκέλεο

νινθιήξσζεο

(vertical

integration

strategy)
ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα νη ηέζζεξηο πξψηεο ζηξαηεγηθέο. Ζ
ζηξαηεγηθή ηεο θαζεηνπνηεκέλεο νινθιήξσζεο αθνξά ζηελ εμαγνξά απφ ηνλ
παξαγσγφ είηε κίαο αιπζίδαο ιηαλεκπνξίνπ (θαζεηνπνίεζε πξνο ηα εκπξφο) είηε κίαο
επηρείξεζεο παξαγσγήο πξψησλ πιψλ (θαζεηνπνίεζε πξνο ηα πίζσ), ζηξαηεγηθή ε
νπνία δελ πθίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ
πξντφληνο θαη ηεο δνκήο ηεο αγνξάο.
Πίλαθαο 4.1
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ΤΠΑΡΧΟΝΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΤΠΑΡΧΟΤΕ ΑΓΟΡΕ

ΝΕΕ ΑΓΟΡΕ

1. ΔΙΕΙΔΤΗ ΑΓΟΡΑ:
 Αφξηςη μεριδίου
αγοράσ
 Αφξηςη χρήςησ
προϊόντοσ (αφξηςη
ςυχνότητασ χρήςησ,
αφξηςη ποςότητασ
χρήςησ, εξεφρεςη
νζων εφαρμογϊν για
τωρινοφσ χρήςτεσ)

3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΓΟΡΑ:
 Γεωγραφική επζκταςη
 τόχευςη νζων
τμημάτων

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
2. ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ:
 Πρόςθεςη νζων
προϊοντικϊν
χαρακτηριςτικϊν
 Επζκταςη προϊοντικήσ
γραμμήσ
 Ανάπτυξη προϊόντοσ
νζασ γενιάσ
 Ανάπτυξη νζων
προϊόντων για την ίδια
αγορά
4. ΔΙΑΠΟΙΚΙΛΗ:
 υςχετιςμζνη
 Μη ςυςχετιςμζνη

(Πεγή: ηώκθνο, 1999)

4.2 ηπαηηγική Γιείζδςζηρ ζηην Αγοπά (Penetration Strategy)
Ζ ζηξαηεγηθή δηείζδπζεο ζηελ αγνξά (Penetration Strategy) πηνζεηείηαη απφ
επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο ζε ππάξρνπζεο
αγνξέο κε ππάξρνληα πξντφληα. ηελ πεξίπησζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ, νη
επηρεηξήζεηο απηέο αληηπξνζσπεχνληαη είηε απφ θαηλνηφκεο εηαηξίεο γηα ηηο νπνίεο έρεη
ιήμεη ε πεξίνδνο απνθιεηζηηθήο δηάζεζεο ηνπ λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά είηε απφ
εηαηξίεο παξαγσγήο γελφζεκσλ, κεηά ηελ πξψηε θνξά παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ
αληηγξάθνπ.
Ζ ζηξαηεγηθή δηείζδπζεο, ε νπνία ζεσξείηαη ε ιηγφηεξν επηθίλδπλε κεηαμχ ησλ
ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο, δελ επηθέξεη δξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή,
πξνζθέξεη, φκσο, ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηφζν ησλ εζφδσλ φζν θαη ησλ θεξδψλ ηεο
επηρείξεζεο (Banda, 2010).
Οη θχξηνη ηξφπνη εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο είλαη δχν:


Ζ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, κέζσ ηεο απφζπαζεο κεξηδίνπ αγνξάο
απφ ηηο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο



Ζ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξντφληνο
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Ζ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο είλαη ν πιένλ πξνθαλήο ηξφπνο αλάπηπμεο γηα
κία επηρείξεζε θαη ελδέρεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ θαηάιιεινπ
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ην λέν κεξίδην αγνξάο λα θαηαζηεί κφληκν. Παξ’ φια
απηά, κε δεδνκέλν φηη ην κεξίδην αγνξάο θαζνξίδεηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ
παξαγφλησλ, θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ε δηαηήξεζε ησλ θεξδψλ.
Όζνλ αθνξά ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, απηή εθδειψλεηαη είηε
κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο είηε κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο πνζφηεηαο
ρξήζεο είηε κέζσ εμεχξεζεο λέσλ εθαξκνγψλ γηα ησξηλνχο ρξήζηεο. Απφ ηηο δξάζεηο,
νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηεο αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο (ηψκθνο,
1999), απηέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίπησζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ
είλαη νη εμήο:


Δπηθνηλσλία ΜΚΣ ππελζχκηζεο



Σνπνζέηεζε πξντφληνο γηα ζπρλή ρξήζε



Μείσζε ησλ αλεπηζχκεησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζπρλήο ρξήζεο



Υξήζε ηνπ πξντφληνο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο



Αλάπηπμε ζεηηθψλ ζπλδέζεσλ ηνπ πξντφληνο κε ζπγθεθξηκέλεο
πεξηζηάζεηο ρξήζεο ηνπ.

ηελ πεξίπησζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ, ε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο
δηείζδπζεο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο θαζίζηαηαη επθνιφηεξε γηα ηηο
θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο πνπ αλέπηπμαλ ην ππφ εμέηαζε θαξκαθεπηηθφ πξντφλ θαζψο
είλαη απηέο πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία γηα λα πξνβνχλ ζε πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο. Αληίζεηα, ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο κπνξεί λα
επηηεπρζεί θαη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο εηαηξηψλ (θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο
παξαγσγήο γελνζήκσλ), εθφζνλ απηέο αλαπηχμνπλ ην θαηάιιειν αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα.

4.3 ηπαηηγική Ανάπηςξηρ Πποφόνηορ (Product Development Strategy)
Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πξντφληνο αθνξά ζε λέα πξντφληα, ηα νπνία
ηνπνζεηνχληαη ζε ππάξρνπζεο αγνξέο. Ο φξνο λέα πξντφληα δελ αλαθέξεηαη
απνθιεηζηηθά ζε πξντφληα ηα νπνία εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά αιιά
ζπκπεξηιακβάλεη θαη πξντφληα ή πξντφληηθέο γξακκέο, πνπ έρνπλ ππνζηεί κεηαβνιέο.
πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
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Πξφζζεζε λέσλ πξντφληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ



Δπέθηαζε πξντφληηθήο γξακκήο



Αλάπηπμε πξντφληνο λέαο γεληάο



Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ γηα ηελ ίδηα αγνξά.

Σα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ, βάζεη ησλ παξαπάλσ, δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο,
αλάινγα κε ην βαζκφ «λεφηεηαο» πνπ ηα ραξαθηεξίδεη (ηψκθνο, 1999):


Σξνπνπνίεζε ππάξρνληνο πξντφληνο (modification), ε νπνία αλαθέξεηαη ζε
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ή βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο



Μηθξή θαηλνηνκία (minor innovation), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πψιεζε ελφο
πξντφληνο απφ κία επηρείξεζε γηα πξψηε θνξά, παξά ην γεγνλφο φηη ην πξντφλ
απηφ πσινχληαλ ήδε απφ άιιε ή άιιεο επηρεηξήζεηο



εκαληηθή θαηλνηνκία (major innovation), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πψιεζε
ελφο πξντφληνο απφ κία επηρείξεζε γηα πξψηε θνξά, ρσξίο απηφ λα έρεη πσιεζεί
πνηέ απφ άιιε επηρείξεζε.
Με δεδνκέλν φηη πξφθεηηαη γηα κία ζηξαηεγηθή πνπ αθνξά ζε λέα πξντφληα,

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ, εθαξκφδεηαη θπξίσο
απφ ηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ αλαθάιπςε θαη
αλάπηπμε λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Πέξαλ ηεο εηζαγσγήο ζηελ αγνξά
νινθιεξσηηθά λέσλ πξντφλησλ, νη επηρεηξήζεηο απηέο, ζε αληίζεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο
παξαγσγήο γελφζεκσλ, αληηκεησπίδνπλ κηθξφηεξν βαζκφ δπζθνιίαο ζηε βειηίσζε ησλ
ππαξρφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ, ζηελ απφδνζε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ,
ζηελ επέθηαζε ηεο πξντνληηθήο γξακκήο ή αθφκε θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
πξντφληνο, θαζψο δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία. Σα παξαπάλσ είλαη εθηθηά
θαη γηα επηρεηξήζεηο παξαγσγήο γελφζεκσλ, φκσο ζπάληα απνθαζίδνπλ λα εκπιαθνχλ
ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο θαζψο απηέο ζπλεπάγνληαη θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε θαη θαη’
επέθηαζε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο, ε νπνία ζπλήζσο απνηειεί θαη ην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ.

4.4 ηπαηηγική Ανάπηςξηρ Αγοπάρ (Market Development Strategy)
Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο αγνξάο αθνξά ζηηο πξνζπάζεηεο κίαο επηρείξεζεο
λα επεθηείλεη ηα πθηζηάκελα πξντφληα ηεο ζε λέεο αγνξέο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε
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επηρείξεζε ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξία θαη ηερλνινγία πνπ δηαζέηεη ήδε, ή θαη ζηηο
ππάξρνπζεο παξαγσγηθέο ππνδνκέο, κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη κηθξέο κφλν
ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο.
Ζ αλάπηπμε ηεο αγνξάο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δχν ηξφπνπο, είηε κέζσ ηεο
γεσγξαθηθήο εμάπισζεο είηε κέζσ ηεο ζηφρεπζεο λέσλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο, δειαδή
λέσλ θαηεγνξηψλ πειαηψλ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο αγνξάο κπνξεί λα
πηνζεηεζεί ηφζν απφ ηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλαθάιπςε
θαη αλάπηπμε λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ φζν θαη κε ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο
γελφζεκσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη ζε αληίζεζε κε ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο
πξντφληνο, δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία επί ηνπ πξντφληνο παξά κφλν
κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ, ησλ θαλαιηψλ
δηαλνκήο, ησλ δηαδηθαζηψλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο θιπ πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο
λα πξνζεγγίζνπλ λέα ηκήκαηα ηεο αγνξάο.
Παξ’ φια απηά, ιφγσ ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζηηθήο δηάζεζήο ηνπ πξντφληνο πνπ
εμαζθαιίδεη ε χπαξμε ηεο παηέληαο ζηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, απηέο απνθηνχλ
πιενλέθηεκα σο πξνο ηε γεσγξαθηθή εμάπισζε ζε πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη επηθεξδείο
γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζέιζνπλ ζηηο ελ ιφγσ
πεξηνρέο φζν αθφκε δηαζέηνπλ ην κνλνπψιην ηνπ πξντφληνο. Παξάιιεια, νη
επηρεηξήζεηο παξαγσγήο γελφζεκσλ επηδηψθνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζηφρεπζε λέσλ
ηκεκάησλ ηεο αγνξάο, δειαδή δπλεηηθψλ πειαηψλ πνπ δελ πξνζέγγηζαλ νη θαηλνηφκεο
επηρεηξήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα πειαηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ην θφζηνο ηνπ
πξσηφηππνπ θαξκάθνπ είλαη απαγνξεπηηθφ.

4.5 ηπαηηγική Γιαποίκιλζηρ (Diversification Strategy)
Ζ ζηξαηεγηθή δηαπνίθηιζεο ή δηαθνξνπνίεζεο αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ
επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο ζε λέεο αγνξέο κε λέα πξντφληα. Ζ
δηαπνίθηιζε κπνξεί λα πάξεη δχν κνξθέο (ηψκθνο, 1999):


Σε ζπζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε (related), ε νπνία αθνξά ζηελ επέθηαζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ζε ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ
νκνηφηεηεο κε ηνπο παξφληεο, νπφηε επλλννχλ ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ
θιίκαθαο θαη ζπλεξγεηψλ
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Σε κε ζπζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε (unrelated), ε νπνία αθνξά ζηελ
επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ζε ηνκείο εληειψο λένπο
γηα απηήλ.

ηελ

πεξίπησζε

ηνπ

θαξκαθεπηηθνχ

θιάδνπ,

ιφγσ

ησλ

ηδηαίηεξσλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ ππεξβνιηθά απμεκέλνπ ρξφλνπ
θαη θφζηνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ είλαη κάιινλ
απαγνξεπηηθφ ηφζν γηα ηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο
παξαγσγήο γελφζεκσλ λα ζηξαθνχλ, παξάιιεια κε ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ζε
ηνκείο εληειψο λένπο γηα απηέο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζηξαηεγηθή ηεο δηαπνίθηιζεο κπνξεί
λα εθαξκνζηεί κφλν κε ηε κνξθή ηεο ζπζρεηηζκέλεο δηαπνίθηιζεο, κέζσ ηεο
εθκεηάιιεπζεο εηαηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο:


Σν φλνκα ηεο κάξθαο (brand name)



Οη ηθαλφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ



Ζ ηθαλφηεηα θαη ε δπλακηθφηεηα ηεο δηαλνκήο



Ζ ιεηηνπξγία εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ



Οη ηθαλφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο



Ζ πιενλάδνπζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα



Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο.

πλνςίδνληαο, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε θαξκαθεπηηθή
βηνκεραλία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ εθαξκφδνληαο ηηο
ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο εηζφδνπ ζηελ αγνξά, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Κάζε κία
ζηξαηεγηθή αθνξά θαη ζε δηαθνξεηηθφ ζπλδπαζκφ αγνξάο θαη πξντφληνο (βάζεη ηεο
λέαο ή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπο) θαη ελδείθλπηαη γηα δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο
επηρεηξήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, θάζε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ, είηε θαηλνηφκα είηε
παξαγσγήο γελφζεκσλ, ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε γηα απηήλ ζηξαηεγηθή,
θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο, ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηδηαίηεξα
ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ ηεο θαη
ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ.
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

5.1 ςζσέηιζη με ηοςρ ηόσοςρ
ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα εξεπλήζεη φια ηα ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο λέσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο
εηζφδνπ ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο
θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ εγρψξην θαξκαθεπηηθφ θιάδν. Θεσξείηαη φηη νη
ζηφρνη ηεο επηηεχρζεθαλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ.
Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε κία ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο
ειιεληθήο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά απφ ηηο
θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα θαξκαθεία θαη ηηο θαξκαθαπνζήθεο ελψ απνηειεί έλαλ
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, παξνπζηάδνληαο ζπλερή
αλάπηπμε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε αλαιπηηθή πεξηγξαθή
ησλ ζηαδίσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ, ελψ δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο παηέληεο θαη ηα γελφζεκα θάξκαθα.
Σέινο, παξνπζηάζηεθαλ φια νη πηζαλέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη κία
επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα εηζάγεη ηα λέα πξντφληα ηεο ζηελ θαξκαθεπηηθή αγνξά, είηε
πξφθεηηαη γηα πξσηφηππα πξντφληα είηε γηα γελφζεκα.

5.2 Παποςζίαζη Αποηελεζμάηυν
Βάζεη ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε θαξκαθεπηηθή
βηνκεραλία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θιάδνπο ζηελ νηθνλνκία θάζε ρψξαο.
Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, δεδνκέλνπ φηη ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε
αληηπξνζσπεχεη έλα πςειφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ελψ ν επξχηεξνο θιάδνο ζπκκεηέρεη
θαηά 1% πεξίπνπ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε. Παξάιιεια, ν θαξκαθεπηηθφο είλαη απφ
ηνπο ιίγνπο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο, νη νπνίνη εμαθνινχζεζαλ λα
παξνπζηάδνπλ αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξά ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ.

Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηέπεηαη απφ έλα απζηεξφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην,

εηδηθφηεξα ψο πξνο ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο λέσλ θαξκάθσλ, ε νπνία πξνυπνζέηεη
ηελ εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζηηο ιίζηεο θαξκάθσλ, σο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο
δηαδηθαζίεο θιηληθψλ δνθηκψλ αιιά θαη σο πξνο ηελ ηηκνιφγεζή ηνπο, ε νπνία
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θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Σηκψλ Φαξκάθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
Παξάιιεια, ε επξχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ
ηνπο αζθιαζηηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο, ν ξφινο ησλ νπνίσλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα
παξεκβαηηθφο.
Χο πξνο ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λεψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, απηή
πεξηιακβάλεη έμη δηαθξηηά ζηάδηα, ζπγθεθξηκέλα:


Σελ αλαθάιπςε λένπ πξντφληνο



Σνλ πξνθιηληθφ έιεγρν



Σελ πξνθιηληθή θάζε



Σελ θιηληθή θάζε



Σν ζηάδην ηεο έγθξηζεο



Σν κεηεγθξηηηθφ έιεγρν

Ζ ζπλνιηθή δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαζψο κπνξεί λα δηαξθέζεη
έσο θαη 16 ρξφληα ελψ ζπλεπάγεηαη αξθεηά πςειά θφζηε γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο
εηαηξίεο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο. Δπηπιένλ, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ
χπαξμε παηεληψλ, νη νπνίεο παξαρσξνχλ, γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην
δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο θπθινθνξίαο ηνπ θαξκάθνπ ζηελ εηαηξία πνπ ην αλαθάιπςε
θαη ην παξήγαγε, θαζψο θαη απφ ηελ χπαξμε ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ, ηα νπνία
απνηεινχλ νπζηαζηηθά αληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ.
Ζ έγθξηζε ηεο θπθινθνξίαο ελφο λένπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο ζπλεπάγεηαη
θαη ηελ είζνδν ηνπ ζηελ αγνξά, ε επηηπρία ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ηεο
θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο εηζφδνπ. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα πηνζεηεζνχλ ζηελ
πεξίπησζε ησλ θαξκάθσλ είλαη ηέζζεξηο θαη πεξηιακβάλνπλ:


Σε ζηξαηεγηθή δηείζδπζεο αγνξάο



Σε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πξντφληνο



Σε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο αγνξάο



Σε ζηξαηεγηθή δηαπνίθηιζεο

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηιερζεί ζε θάζε πεξίπησζε εμαξηάηαη ηφζν απφ ην είδνο
ηεο εηαηξίαο (θαηλνηφκα εηαηξία ή εηαηξία παξαγσγήο γελφζεκσλ) θαζψο θαη απφ ην
είδνο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο (πξσηφηππν ή γελφζεκν) αιιά θαη ηελ αγνξά ζηελ
νπνία πξφθεηηαη λα θπθινθνξήζεη (λέα ή πθηζηάκελε).
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5.3 Μελλονηικέρ Σάζειρ
χκθσλα κε θιαδηθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ην
2011, νη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ θξίλνληαη ζεηηθέο θπξίσο ιφγσ δεκνγξαθηθψλ
κεηαβνιψλ, φπσο ε αχμεζε ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα, αλακέλεηαη
φηη ην πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ,

(δειαδή ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 60 εηψλ), ζα

παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ 50 ρξφληα, ηφζν ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο φζν θαη ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, κε απνηέιεζκα λα
ζεκεησζεί παξάιιειε αχμεζε ζηελ αλάγθε γηα ηε ζεξαπεία αζζελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην γήξαο θαζψο θαη ζηε δήηεζε γηα θάξκαθα απφ ηα άηνκα άλσ ησλ 60 εηψλ.
Παξ’ φια απηά, νη πξναλαθεξφκελεο εμειίμεηο θξίλεηαη φηη ζα επλλνήζνπλ
πεξηζζφηεξν ηηο εηαηξίεο παξαγσγήο γελφζεκσλ ζε αληίζεζε κε ηηο θαηλνηφκεο εηαηξίεο
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αλαθάιπςε θαη αλάπηπμε λέσλ θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζε έλα πιήζνο παξαγφλησλ, ζηνπο νπνίνπο
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμήο:


Ζ πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ πγείαο.



Σν ζεκεξηλφ ηδηαίηεξα ρακειφ πνζνζηφ ρξήζεο ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ.



Σν ρακειφ κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρνπλ ηα γελφζεκα.



Ζ ιήμε παηεληψλ ζε πνιιά θάξκαθα επξχηαηεο θαηαλάισζεο, ε νπνία
πξνβιέπεηαη γηα ην δηάζηεκα 2011-2013.

Χο απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ γεγνλφηνο, αλακέλεηαη φηη ζα επεξεαζηνχλ ζε
κεγάιν βαζκφ ε πθηζηάκελε δνκή ηεο αγνξάο ησλ θαξκάθσλ, νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ
ηε ιεηηνπξγίαο ηεο, ηα κεξίδηα αγνξάο αθφκα θαη νη ζηξαηεγηθέο εηζφδνπ ή παξακνλήο
ζε απηήλ, θπξίσο πξνο φθεινο ησλ εηαηξηψλ παξαγσγήο γελφζεκσλ θαξκάθσλ.
ε θάζε πεξίπησζε, ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ ζα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη γηα κία πιεζψξα ιφγσλ, νη νπνίνη αλαιχζεθαλ
ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο, κε ηε δηαθνξά φηη ν βαζκφο έληαζεο
ηεο ζα είλαη πεξηνξηζκέλνο ζπγθξηηηθά κε πξνεγνχκελα έηε.
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5.4 Πεπιοπιζμοί και Πποηάζειρ για Πεπαιηέπυ Έπεςνα
Με δεδνκέλε ηελ ηδηαίηεξε θχζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ηα
απμεκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ελ ιφγσ αγνξά, θπξίσο

ηηο

εηαηξίεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ επηβάιινληαη ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη
αθνξνχλ ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο
φηη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη ηα ζηειέρε απηψλ δελ είλαη δηαηεζεηκέλα λα
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο αθφκε θαη εάλ απηέο ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηππηθέο
δηαδηθαζίεο, πφζν κάιινλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα φπσο ε
αθνινπζνχκελε, απφ ηελ εηαηξία, ζηξαηεγηθή.
Παξάιιεια, ηα ηειεπηαία έηε, ε θαξκαθεπηηθή αγνξά, ζε εζληθφ θαη παγθφζκην
επίπεδν, πθίζηαηαη ξαγδαίεο κεηαβνιέο, νη νπνίεο νθείινληαη ηφζν ζηελ αλαδηάξζξσζε
ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο φζν θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο ιήμεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ παηεληψλ αιιά θαη ηεο νινέλα κεγαιχηεξεο απνδνρήο
θαη ρξήζεο ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ. Σα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζπλερή
κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαζηζηψληαο αλαγθαία ηφζν ηελ
ελεκέξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο φζν θαη ηε δηεμαγσγή
πεξαηηέξσ έξεπλαο ζηνπο πιένλ επίθαηξνπο ηνκείο, φπσο ηα γελφζεκα θάξκαθα θαη ηε
κειινληηθή εηθφλα ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο.
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