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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:  ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 Σν ζέκα ηεο πγείαο θαη ηεο απνδνηηθόηεξεο ρξήζεο ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ πόξσλ πνπ ππάξρνπλ απαζρνιεί νιόθιεξν ηνλ θόζκν. 

ηελ Διιάδα ην ζέκα γηα ηελ πγεία είλαη επίθαηξν ιόγσ ηεο έληνλεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ζπδήηεζεο γηα ηνπο ηξόπνπο πεξηζηνιήο ησλ 

δαπαλώλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.  

  Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία είρε απμεηηθέο 

ηάζεηο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη παγθνζκίσο. ηηο κέξεο καο είλαη 

έληνλε ε ζπδήηεζε γηα ηε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη 

παγθνζκίσο εθαξκόδνληαη πνιηηηθέο, γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο, ηόζν από 

ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο όζν θαη από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο.  

 Ζ πγεία είλαη έλα ζεκειηώδεο αγαζό. Δπίζεο ην θάξκαθν είλαη έλα 

θνηλσληθό αγαζό αιιά ηαπηόρξνλα είλαη θαη εκπνξηθό. Καηά ζπλέπεηα ε 

πξνζβαζηκόηεηα ησλ αζζελώλ ζε πνηνηηθά θαη θαηλνηόκα θάξκαθα είλαη 

πξνηεξαηόηεηα γηα ηα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζε 

νιόθιεξν ηνλ θόζκν, κέζα ζηνπο εηζνδεκαηηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ 

έρνπλ. Ωο απνηέιεζκα ν θνηλσληθόο ζρεδηαζηήο πξέπεη λα εμηζνξξνπεί 

κεηαμύ ησλ ζηόρσλ ηεο πνιηηηθήο πγείαο (health policy) θαη ησλ ζηόρσλ 

ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο (industrial policy) ζηνλ θαξκαθεπηηθό 

ηνκέα.  

 Ο θαξκαθεπηηθόο θιάδνο απνηειεί έλαλ από ηνπο ππιώλεο ηεο 

νηθνλνκίαο. Ο θιάδνο απηόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα σζήζεη ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ζε ξπζκνύο αλάθακςεο. Απηό γίλεηαη εληνλόηεξν κε ηε 

ζηξνθή παγθνζκίσο ζε γελόζεκα  θάξκαθα. Ζ Διιάδα κπνξεί λα 

παξάγεη θαη λα εμάγεη δηεζλώο αμηόπηζηα, πνηνηηθά γελόζεκα.  

 ην θεθάιαην 2 εμεηάδνληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο θαξκάθνπ 

θαη νη πηζαλέο ιύζεηο απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ. Καηόπηλ, αζρνινύκαζηε 
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κε ηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ 

ζην θεθάιαην 3. Δλ ζπλερεία, ζην θεθάιαην 4 αλαθεξόκαζηε ζηελ  

πξνζθνξά ζηε θαξκαθεπηηθή αγνξά θαη πεξηγξάθνπκε ηνλ θιάδν ηνπ 

θαξκάθνπ. Σέινο ζην θεθάιαην 5 αλαθέξνπκε ηηο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο 

γηα ηελ αγνξά θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα πνπ εθαξκόδνληαη ή ζα 

εθαξκνζηνύλ ιόγσ ησλ δεζκεύζεσλ ηεο ρώξαο από ην κλεκόλην. 

Κιείλνληαο, ζην θεθάιαην 6 αλαθέξνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

 

2.1. Πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά θαξκάθνπ. 

 Ζ θαξκαθεπηηθή αγνξά δελ είλαη κία αγνξά ζαλ όιεο ηηο άιιεο, 

αιιά είλαη κία ηδηαίηεξε αγνξά. Απηό γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό δηόηη ηα 

αγαζά ηεο αθνξνύλ ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ. Ζ θαξκαθεπηηθή αγνξά 

αληηκεησπίδεη θάπνηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.  

 Ζ αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε κεηαμύ γηαηξνύ θαη αζζελνύο είλαη 

έλα από ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξόβιεκα 

πνπ ππάξρεη είλαη ν εζηθόο θίλδπλνο-«moral hazard». Ο γηαηξόο έρεη 

πεξηζζόηεξε πιεξνθνξία από ηνλ αζζελή ιόγσ γλώζεο. Απηό ην 

γεγνλόο ηνλ θάλεη λα έρεη πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνλ αζζελή. Ο 

αζζελήο-θαηαλαισηήο αγλνεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαξκαθεπηηθώλ 

πξντόλησλ αθόκα θαη ηελ αλαγθαηόηεηα λα θαηαλαιώζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν. Ωο απνηέιεζκα δελ γλσξίδεη πην θάξκαθν είλαη 

ην θαηάιιειν γηα ηνλ ίδην θαη αλ είλαη αλαγθαίν λα θαηαλαιώζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν. Από ηελ άιιε πιεπξά ν γηαηξόο γλσξίδεη όια 

απηά πνπ δελ γλσξίδεη ν αζζελήο θαη είλαη απηόο ν πνίνο θαζνξίδεη θαη 

ηε δήηεζε θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ.  

 Γηα λα θαηαιάβνπκε ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν «moral hazard» ζα 

δώζνπκε έλα παξάδεηγκα.  Έζησ όηη έλαο αζζελήο πάεη ζην γηαηξό θαη 

ππάξρνπλ δύν ζεξαπείεο ηηο νπνίεο ν γηαηξόο κπνξεί λα πξνηείλεη ζηνλ 

αζζελή ηνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα. Ζ κία ζεξαπεία είλαη ε Α θαη 

ε άιιε ζεξαπεία είλαη ε Β. Ζ Α είλαη αθξηβόηεξε από ηε Β όκσο ε  Β 

έρεη ιηγόηεξεο αλεπηζύκεηεο παξελέξγεηεο από ηελ Α. Δπίζεο πξέπεη λα 

ζεκεηώζνπκε όηη θαη ε Α θαη ε Β είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθέο. Ο 

αζζελήο αλ γλώξηδε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Α θαη ηεο Β ζεξαπείαο ζα 

δηάιεγε ηε Β δηόηη είλαη θζελόηεξε θαη έρεη ιηγόηεξεο παξελέξγεηεο. 
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Αληίζεηα ν γηαηξόο έρεη θίλεηξν λα δώζεη ηελ Α ζεξαπεία δηόηη είλαη 

αθξηβόηεξε. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηα θάξκαθα όηαλ 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο δίλνπλ ρξήκαηα ή πξνζθέξνπλ άιια δώξα 

ζηνπο γηαηξνύο όπσο ηαμίδηα ζε πνιπηειή μελνδνρεία, έηζη ώζηε νη 

γηαηξνί λα πξνσζνύλ ηα θάξκαθα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο αλεμάξηεηα από ην γεγνλόο όηη κπνξεί λα 

ππάξρνπλ πνιιέο θνξέο θζελόηεξα θαη θαηαιιειόηεξα θάξκαθα άιιεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο. Απηό ην γεγνλόο ηεο αζύκκεηξεο πιεξνθνξίαο 

θαη ην θίλεηξν πνπ έρεη ν γηαηξόο λα δώζεη απηό ην θάξκαθν πνπ 

εμππεξεηεί θαιύηεξα ηα ζπκθέξνληά ηνπ νλνκάδεηαη εζηθόο θίλδπλνο-

«moral hazard». Γειαδή ην θίλεηξν λα δίλεη πεξηζζόηεξα θαη 

αθξηβόηεξα θάξκαθα. Φπζηθά, ην πξόβιεκα απηό κπνξεί λα επεθηαζεί 

όηαλ νη θαξκαθνβηνκεραλίεο απνθηήζνπλ κεγάιε επηξξνή ζηνπο 

πνιηηηθνύο. 

 Από ηελ άιιε πιεπξά, ην πξόβιεκα ηεο δπζκελνύο επηινγήο 

(adverse selection) ιόγσ αζύκκεηξεο πιεξνθόξεζεο κεηαμύ αζζελνύο ή 

θαη γηαηξνύ ζε ζρέζε κε ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο είλαη αξθεηά ζνβαξό. 

Με ηα λέα κέηξα ε ρξήζε ηνπ θζελόηεξνπ θάξκαθνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη παξελέξγεηεο ζηνλ αζζελή ηηο νπνίεο δελ γλσξίδεη νύηε ν 

γηαηξόο.  

 Έλα άιιν ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

θαξκαθεπηηθή αγνξά είλαη νη κνλνπσιηαθέο ηάζεηο πνπ επηθξαηνύλ. 

Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό γίλεηαη πην έληνλν κε ηελ πξνζηαζία 

επξεζηηερλίαο πνπ πξνβιέπεη ηελ παξαρώξεζε απνθιεηζηηθώλ 

δηθαησκάησλ ρξήζεο ζηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο θαηλνηόκσλ θαξκάθσλ. 

Ο ιόγνο πνπ γίλεηαη απηό είλαη γηα λα πξνζηαηέςεη ηηο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο ώζηε λα κπνξέζνπλ λα απνζβέζνπλ ην πςειό 
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θόζηνο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηνπ θαξκάθνπ θαη λα έρνπλ θίλεηξν 

γηα λέεο έξεπλεο. Όκσο απηό δεκηνπξγεί εκπόδην εηζόδνπ ζηελ αγνξά.  

 ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ (ΔFPIA, 2000) νη 10 κεγαιύηεξεο 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο ειέγρνπλ ην 30% ηεο παξαγσγήο θαη ην 36,1% 

ησλ πσιήζεσλ. Σν 2011 ην θαηλόκελν απηό έγηλε εληνλόηεξν. Οη δέθα 

κεγαιύηεξεο θαξκαθνβηνκεραλίεο ζηνλ θόζκν θαηείραλ ην 43,2% ηεο 

παγθόζκηαο αγνξάο θαη νη δεθαπέληε θαιύηεξεο θαξκαθνβηνκεραλίεο 

θαηείραλ ην 53,8% ηεο παγθόζκηαο αγνξάο (IMS Health World Review 

Analyst, 2012). ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ηνπ δηαγξάκκαηνο 1 κπνξνύκε 

λα δηαπηζηώζνπκε ην γεγνλόο απηό θαη ην πνζνζηό αγνξάο θάζε 

επηρείξεζεο.  

 

Γηάγξακκα 1 

 πεγή:ηνηρεία από IMS Health World Review Analyst 2012 

Γηάγξακκα ηνπ ζπγγξαθέα  

 

 Οη κνλνπσιηαθέο ηάζεηο γίλνληαη εληνλόηεξεο ζε ππναγνξέο 

θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ. Οη ππναγνξέο απηέο έρνπλ κεγάιε 

εμεηδίθεπζε θαη ζπλήζσο επηθξαηνύλ κία ή δύν επηρεηξήζεηο ζε θάπνηεο  

ππναγνξέο. Δπίζεο πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη νη θαξκαθνβηνκεραλίεο 
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αληαγσλίδνληαη ζηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ λένπ πξντόληνο θαη ηε δηαθνξά 

ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπο δξάζεο από ηα ήδε ππάξρνληα θαη όρη ζηηο 

ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ.  

 Πνιιέο θαξκαθνβηνκεραλίεο κπνξεί λα έρνπλ γηα παξάδεηγκα 

αληηβηνηηθά ή θάπνηα θάξκαθα γηα κηα αζζέλεηα όκσο ην θάζε θάξκαθν 

έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνηεί από ηα άιια. Οη 

παξελέξγεηεο δηαθέξνπλ από θάξκαθν ζε θάξκαθν θαη από αζζελή ζε 

αζζελή. Όπσο είπακε θαη παξαπάλσ ν αληαγσληζκόο δελ γίλεηαη ζηηο 

ηηκέο αιιά ζηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πξντόληνο δηόηη ηα πξντόληα είλαη 

δηαθνξνπνηεκέλα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη νη 

θαξκαθνβηνκεραλίεο αληαγσλίδνληαη ζην λα επεξεάζνπλ πεξηζζόηεξνπο 

γηαηξνύο.  

 Δπηπξόζζεηα νη εμσηεξηθόηεηεο είλαη έλα ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα 

ζπδεηεζεί δηόηη εκθαλίδνληαη ζε πνιινύο ηνκείο ηεο πγείαο. Οη 

εμσηεξηθέο επηδξάζεηο είλαη είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο. Γηα παξάδεηγκα 

ε ρξήζε θαξκάθσλ από αζζελείο γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο έρεη ζεηηθή 

εμσηεξηθή επίδξαζε ζηνπο ππόινηπνπο αλζξώπνπο αθνύ κεηώλεη ηελ 

πηζαλόηεηα πξνζβνιήο ηνπο από ηελ αζζέλεηα. Από ηελ άιιε κεξηά, ε 

ρξήζε ελόο αληηβηνηηθνύ από έλαλ αζζελή κπνξεί λα κελ είλαη 

απνδνηηθή. Απηό νθείιεηαη ζηελ πνζόηεηα αληηβηνηηθώλ πνπ 

ρνξεγνύληαη ζηνλ πιεζπζκό. Αλ ρνξεγνύληαη κεγάιεο πνζόηεηεο, ηόηε ε 

απνδνηηθόηεηά ηνπο είλαη κηθξή δηόηη ηα κηθξόβηα παζαίλνπλ αλνζία-

αληηζηέθνληαη ζηελ δξάζε ησλ αληηβηνηηθώλ. πλεπώο έρνπκε αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ζηνλ αζζελή από ηε ρνξήγεζε κεγάισλ πνζνηήησλ 

αληηβηνηηθώλ ζηνλ ζπλνιηθό πιεζπζκό.  

 Δπίζεο έλα αθόκα δήηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη ην 

παξάιιειν εκπόξην. Με ηνλ όξν παξάιιειν εκπόξην ελλννύκε ηελ 

αγνξά ηνπ θαξκάθνπ από κία ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ 
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κεηαπώιεζή ηνπο ζε άιιε ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Απηό 

ζπκβαίλεη δηόηη νη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ησλ 

θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη θαξκαθνβηνκεραλίεο 

εθαξκόδνπλ  δηάθξηζε ηηκώλ κεηαμύ ησλ ρσξώλ  ώζηε λα κεγηζηνπνηνύλ 

ηα θέξδε ηνπο. Αλ είραλ ίδηα ηηκή ζε όιεο ηηο ρώξεο, γηα παξάδεηγκα 

πςειή ηηκή, ηόηε ζε θάπνηεο ρώξεο όπσο είλαη θαη ε Διιάδα ε δήηεζε 

ζα ήηαλ κεησκέλε θαη ζα έραλαλ ρξήκαηα. Αληίζεηα αλ εθάξκνδαλ 

ρακειή ηηκή ηόηε ζα έραλαλ από ρώξεο πνπ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλεο λα 

έρνπλ ηελ ίδηα δήηεζε ζε πςειόηεξε ηηκή. Ζ δηάθξηζε ηηκώλ κεηαμύ ησλ 

ρσξώλ νδεγεί ζην παξάιιειν εκπόξην. Οη θαξκαθέκπνξνη αγνξάδνπλ 

θάξκαθα από ρώξεο όπνπ νη θαξκαθνβηνκήραλνη πνπιάλε θζελά θαη ηα 

πνπιάλε ζε ρώξεο όπνπ νη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ είλαη πςειόηεξεο. Απηό 

είλαη αξκπηηξάδ ζηα θάξκαθα. Γηα λα γίλεη απηό όκσο ην θάξκαθν 

πξέπεη λα έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο δύν ρώξεο θαη λα 

πνπιηέηαη από ηελ ίδηα θαξκαθνβηνκεραλία θαη ζηηο δύν ρώξεο. Απηή ε 

δηαδηθαζία είλαη λόκηκε θαη επηηξέπεηαη θαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

όκσο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαη ζηηο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο θαη κεξηθέο θνξέο θαη ζε θάπνηεο ρώξεο.  

 Οη θαξκαθνβηνκεραλίεο ράλνπλ θέξδε από ην παξάιιειν εκπόξην 

ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ πσιήζεσλ. Θεσξνύλ όηη είλαη αξλεηηθό δηόηη 

κεηώλνληαο ηα θέξδε ηνπο κεηώλεηαη θαη ε δπλαηόηεηά ηνπο γηα έξεπλα 

θαη αλάπηπμε θαηλνηόκσλ θαξκάθσλ θαη απηό έρεη αξλεηηθή εμσηεξηθή 

επίδξαζε ζε όιε ηελ θνηλσλία αθνύ ηα θαηλνηόκα θάξκαθα 

πξννξίδνληαη γηα ηελ θαιύηεξε θαηαπνιέκεζε αζζελεηώλ. Δπίζεο 

ζεκεηώλνπλ όηη εκπεξηέρεη θηλδύλνπο ζηελ πνηόηεηα ησλ θαξκάθσλ θαη 

δελ κπνξνύλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ παξαγσγή θαξκάθσλ. Έλα αθόκα 

αξλεηηθό πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από ην παξάιιειν εκπόξην είλαη ε 

έιιεηςε θαξκάθσλ ζηηο θζελέο ρώξεο.  
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 Έμαξζε ηνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο θαξκάθσλ εκθαλίζηεθε ζηελ 

Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ 2010. Σν πξόβιεκα απηό δεκηνπξγήζεθε ιόγσ ηεο 

κείσζεο ησλ ηηκώλ ζηελ Διιάδα πνπ νδήγεζε ζε αύμεζε ησλ 

εμαγσγώλ, από θαξκαθαπνζήθεο, ζε ρώξεο κε πςειόηεξε ηηκή θαη ιόγσ 

ηεο κείσζεο ηεο πνζόηεηαο πνπ πξνκεζεύνπλ νη εηαηξείεο επεηδή δελ 

ζεσξνύλ ζπκθέξνπζα ηελ ρακειή ηηκή ησλ πξντόλησλ ηνπο. Σόηε 

απνθαζίζηεθε ε πξνζσξηλή απαγόξεπζε ησλ εμαγσγώλ. Όπσο ζε θάζε 

πεξίπησζε θάπνηνη επλννύληαη θαη θάπνηνη άιινη όρη. Οη 

θαξκαθνβηνκεραλίεο-παξαγσγνί θαξκάθσλ ράλνπλ από ην παξάιιειν 

εκπόξην νπόηε ζεσξνύλ επλντθή ηελ απαγόξεπζε. Αληίζεηα νη 

θαξκαθαπνζήθεο θεξδίδνπλ από ην παξάιιειν εκπόξην θαη ζεώξεζαλ 

απηό ην κέηξν ιάζνο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Έλαο ζεκαληηθόο ιόγνο 

είλαη όηη ε έιιεηςε θαξκάθσλ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ πνζνηήησλ 

πνπ δηνρέηεπαλ νη εηαηξείεο ζηελ Διιάδα θάηη ην νπνίν είλαη αληίζεην 

ζην  λόκν. Τπάξρνπλ θαη άιινη ιόγνη πνπ ζεκεηώλνπλ αιιά δελ ζα 

ζηαζνύκε ζηε δηακάρε πνπ ππάξρεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε. 

 Κιείλνληαο ην ζέκα γηα ην παξάιιειν εκπόξην πξέπεη λα 

ζεκεηώζνπκε όηη επλνεί ηηο ρώξεο ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ ηηκώλ θαη άξα 

κείσζεο ησλ θαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ θαη ιόγσ αύμεζεο ησλ εμαγσγώλ 

θαη άξα αύμεζεο ησλ εζόδσλ ηνπ θξάηνπο όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο. Από ηελ άιιε απηό νδεγεί ζε κείσζε ησλ θεξδώλ ησλ 

θαξκαθνβηνκεράλσλ θαη ζεσξνύλ όηη πξέπεη λα πεξηνξηζηεί. Με ηελ 

επηβνιή πνζνζηώζεσλ πξνζπαζνύλ λα πεξηνξίζνπλ νη εηαηξείεο ην 

παξάιιειν εκπόξην.  
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2.2. Πηζαλέο ιύζεηο 

Οη παξεκβάζεηο γηα ηε ιύζε θάπνησλ πξνβιεκάησλ ή 

ζηξεβιώζεσλ ηεο αγνξάο δελ είλαη πνιύ εύθνιε δνπιεηά. Ο ιόγνο είλαη 

όηη όηαλ πξνζπαζνύκε λα ιύζνπκε έλα πξόβιεκα ιακβάλνληαο θάπνηα 

κέηξα, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε άιια 

ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα. Παξόια απηά ππάξρνπλ θάπνηεο ιύζεηο όζνλ 

αθνξά ζηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.  

Ζ αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε θαη εηδηθόηεξα ην πξόβιεκα ηνπ 

εζηθνύ θηλδύλνπ κπνξεί λα κεησζεί κε ηελ θαιύηεξε πιεξνθόξεζε ησλ 

πνιηηώλ. Οη πνιίηεο  ζα πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη γηα λα κάζνπλ αλ 

ππάξρνπλ γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο θζελόηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα 

θάξκαθα ή ζεξαπείεο από απηά πνπ ηνπο ππέδεημε ν γηαηξόο ηνπο. Απηό 

όκσο δελ αξθεί. Θα πξέπεη ην θξάηνο λα ειέγρεη ηνπο γηαηξνύο κε 

ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. Έηζη ζα κπνξεί λα γλσξίδεη 

ηηο πνζόηεηεο θαξκάθσλ πνπ ζπληαγνγξαθεί ν γηαηξόο θαη αλ ε 

πιεηνςεθία ησλ θαξκάθσλ είλαη από κία ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία λα 

θάλεη έξεπλα ώζηε λα δηαπηζηώζεη ηνλ ιόγν πνπ ζπκβαίλεη απηό. 

Καηόπηλ αλ δηαπηζηώζεη όηη νη ιόγνη δελ είλαη επηζηεκνληθνί αιιά 

ππάξρνπλ άιια θίλεηξα ηνπ γηαηξνύ ζα πξέπεη λα ηνπ επηβάιιεη 

θπξώζεηο. Οη έιεγρνη θαη ε επηβνιή θπξώζεσλ ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ 

από κία δεκόζηα ξπζκηζηηθή αξρή.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ κνλνπσιηαθώλ ηάζεσλ 

παγθνζκίσο, έλα θαιό κέηξν ζα ήηαλ ε κείσζε ηνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο πνπ ηζρύεη ε παηέληα γηα έλα θαηλνηόκν θάξκαθν.  Απηό 

όκσο ζα έρεη θάπνηεο άιιεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, όπσο κείσζε ησλ 

δαπαλώλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θαηλνηόκσλ θαξκάθσλ. Κάζε κέηξν, 

όπσο είπακε, πνπ κπνξεί λα είλαη ζεηηθό ώζηε λα πεηύρνπκε θάηη πνπ 

ζέινπκε κπνξεί λα θέξεη πνιιαπιά πξνβιήκαηα. Άξα ζα πξέπεη λα 
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δπγίδνπκε ηα ππέξ θαη ηα θαηά. Ζ ρξήζε γελνζήκσλ θαξκάθσλ ζα ήηαλ 

έλα θαιό κέηξν.  

Έλα άιιν πξόβιεκα, όπσο αλαθέξακε, είλαη νη αξλεηηθέο 

εμσηεξηθέο επηδξάζεηο από ηελ αιόγηζηε ρξήζε θαξκάθσλ όπσο ηα 

αληηβηνηηθά. Απηό ζα κπνξνύζε λα πεξηνξηζηεί κε ηελ θαιή ελεκέξσζε 

ησλ αζζελώλ όηη ηα θάξκαθα δελ είλαη εληειώο αθίλδπλα θαη έρνπλ 

πνιιέο θνξέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο. Έλα αθόκε ζεκαληηθό κέηξν ζα 

κπνξνύζε λα είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ πιεξσκή ησλ 

θαξκάθσλ.  

Δπίζεο αλαθεξζήθακε ζην παξάιιειν εκπόξην. Τπάξρνπλ ιύζεηο 

ώζηε λα πεξηνξηζηεί ή λα εμαιεηθζεί ηειείσο. Όκσο δελ είλαη ζαλ ηηο 

πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο. Δθηόο ηνπ όηη είλαη λόκηκν, βνεζάεη θαη ηελ 

νηθνλνκία ησλ ρσξώλ. Βεβαίσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έιεγρνο θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη πξσηίζησο ε δεκόζηα πγεία.  

ην πέκπην θεθάιαην ζα αλαθέξνπκε κεξηθέο αθόκα ιύζεηο πνπ 

εθαξκόδνληαη ζε πνιιέο ρώξεο θαη ζηελ Διιάδα θαη κεξηθέο αθόκα 

ζεκαληηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκόδεη ή ζα πξέπεη λα εθαξκόζεη ε 

Διιάδα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : Ζ ΕΖΣΖΖ ΣΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

 

3.1. Φαξκαθεπηηθέο  δαπάλεο ζηελ Διιάδα.  

Ζ δήηεζε ζηελ αγνξά θαξκάθνπ δηαθέξεη θαηά πνιύ ζε ζύγθξηζε κε 

θάζε άιιε αγνξά δηόηη ν θαηαλαισηήο δελ είλαη απηόο πνπ απνθαζίδεη. 

Αληίζεηα, ν γηαηξόο είλαη απηόο πνπ απνθαζίδεη θαη δεκηνπξγεί ηελ 

αλάγθε ζηνλ θαηαλαισηή-αζζελή γηα δήηεζε-θαηαλάισζε ησλ 

θαξκάθσλ.  

Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε πεξηγξάθεη ηε δήηεζε θαξκάθσλ δειαδή 

ηελ θαηαλάισζε θαξκάθσλ ζε όξνπο αμίαο. Γη’ απηό ην ιόγν ε 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε εμαξηάηαη θαη από ηελ ηηκή θαη από ηελ πνζόηεηα 

πνπ θαηαλαιώλεηαη. Οη δαπάλεο πγείαο θαη θαξκάθνπ, νη παξάγνληεο 

πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη ν πεξηνξηζκόο ηνπο είλαη έλα ζνβαξό δήηεκα 

πνπ απαζρνιεί όιεο ηηο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. 

Μεηαμύ απηώλ ησλ ρσξώλ βξίζθεηαη θαη ε Διιάδα ε νπνία θπξίσο ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα πξνζπαζεί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο λα κεηώζεη ηηο 

δεκόζηεο δαπάλεο πγείαο.  

Με ηνλ όξν ζπλνιηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε αλαθεξόκαζηε ζηελ 

θαηαλάισζε θαξκάθσλ από αζζελείο κόλν κέζσ ησλ θαξκαθείσλ θαη 

όρη κέζσ ησλ λνζνθνκείσλ. Σα θάξκαθα πνπ ρνξεγνύληαη από ηα 

λνζνθνκεία ζηνπο λνζνθνκεηαθνύο αζζελείο εληάζζνληαη ζηηο 

λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο.  

ηελ Διιάδα νη δεκόζηεο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο είραλ  αλνδηθέο 

ηάζεηο κέρξη ην 2009.Σα κέηξα πνπ πάξζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθό πεξηνξηζκό ησλ θαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ. ην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε όηη ην 2012 νη δεκόζηεο 

θαξκαθεπηηθέο  δαπάλεο  πεξηνξίζηεθαλ ζηα 2,88 δηζεθαηνκκύξηα επξώ 

από 5 δηζεθαηνκκύξηα ην 2009. 
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Γηάγξακκα 2 

 

Πεγή: ΗΟΒΔ, ηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο ,Γηάγξακκα ηνπ ζπγγξαθέα  

Θα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηε δεκόζηα 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ. ην δηάγξακκα 3 ζα δνύκε 

όηη κεηά ην 2009 έρεη θαζνδηθή ηάζε θαη ην 2012 έθηαζε ζε επίπεδα ηνπ 

2005.Αλακέλεηαη ην 2013 λα κεησζεί πεξαηηέξσ θαη λα επηζηξέςεη ζε 

επίπεδα ηνπ 2004.Παξόια απηά, ζηόρνο ηεο θπβέξλεζεο θαη δέζκεπζε 

ηεο ζύκθσλα κε ην κλεκόλην είλαη λα θηάζεη ε δεκόζηα θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε ζην 1% ηνπ ΑΔΠ. 

Γηάγξακκα 3 

 

Πεγή: ΗΟΒΔ 

Γηάγξακκα θαη Τπνινγηζκνί ηνπ ζπγγξαθέα
1
 

                                         
1 Ο ππνινγηζκόο γ ηα ην ππνινγηζκ όο γ ηα ην 2011 θαη ην 2012 ε ίλαη ηνπ 

ζπγγξαθέα.  Ο ππνινγηζκόο γ ηα ην 2013 ε ίλαη πξόβιεςε ηνπ ζπγγξαθέα.  Σν 

πνζ νζηό κπνξεί λα ε ίλαη θαη ρακειόηεξν αλ ε ύθεζε ε ίλαη κ ηθξόηεξε από 4%.  
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ηελ Διιάδα ε θαξκαθεπηηθή θαηαλάισζε  ηα ηειεπηαία δέθα 

ρξόληα κέρξη ην 2009 είρε απμεηηθέο ηάζεηο. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ηηο 

λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο. Από ηηο αξρέο ηνπ 2010 νη θαξκαθεπηηθέο 

δαπάλεο θαη νη δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ γηα θάξκαθα άξρηζαλ λα 

κεηώλνληαη θαη απηό ηζρύεη κέρξη θαη ζήκεξα. Απηό κπνξνύκε λα ην 

δηαπηζηώζνπκε από ηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 ηνπ παξαξηήκαηνο.  

Γηάγξακκα 4 

Πεγ ή :  η νη ρ ε ί α  απ ό ΔΟΦ
2

 

Γηάγξακκα η νπ  ζ πγ γ ξ αθ έα  

 

ην δηάγξακκα 4 παξαηεξνύκε ηελ πνξεία αύμεζεο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο θαηαλάισζεο από θαξκαθεία, λνζνθνκεία θαη ην 

άζξνηζκα ησλ δύν απηώλ κέρξη ην 2009 θαη ζηε ζπλέρεηα ηε κείσζε. 

Όπσο είπακε θαη λσξίηεξα, ε δαπάλε γηα θάξκαθα δελ νθείιεηαη 

κόλν ζηελ ηηκή ηνπ θαξκάθνπ αιιά θαη ζηελ πνζόηεηα ησλ θαξκάθσλ 

                                         
2 Σα ζηνηρε ία αλαθέξνληαη ζε  πσιήζεηο.  Από ηα ζηνηρε ία γ ηα  ηηο  πσιήζεηο ζε 

θαξκαθεία θαη θαξκαθαπνζή θεο ,  αλ αθαηξέζνπκε ηηο  επηζηξνθέο( r ebate)  θαη έλα 

κέξνο πνπ δελ θαηαλαιώζεθε ,  ηόηε  πεξίπνπ ην 80%  αθνξά δεκόζηα θαξκαθεπηηθή 

θαηαλάισζε θαη ην ππόινηπν 20% ηδησηηθή θαξκαθεπηηθή θαηαλάισζε.  

Πιεξνθνξ ίεο  από ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε  ηνλ ΔΟΦ. Οπόηε κπνξνύκε λα δνύκε 

από απηά ηα ζηνηρε ία ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ δεκόζησλ θαξκαθεπηηθώλ 

δαπαλώλ  θαη ησλ λνζνθνκεηαθώλ θαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ.  
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πνπ θαηαλαιώλεηαη. Γηαπηζηώλνπκε όηη ν όγθνο ησλ θαξκαθεπηηθώλ 

πξντόλησλ πνπ θαηαλαιώλνληαη απμάλεηαη θάζε ρξόλν. Δθηηκάηαη όηη 

θάζε πνιίηεο θαηά κέζν όξν θαηαλάισζε, ην 2000, 39 θαξκαθεπηηθά 

πξντόληα (ζπζθεπαζίεο) ελώ ην 2009 56 θαξκαθεπηηθά πξντόληα
3
. Απηή 

ε αύμεζε είλαη αξθεηά κεγάιε θαη νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο 

πνπ ζα αλαιύζνπκε αξγόηεξα. Μεηά ην 2009 άξρηζε λα κεηώλεηαη ν 

όγθνο ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ θαηαλαιώλνληαη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ελώ ην 2009 ν όγθνο ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ 

θαηαλαιώζεθαλ (από λνζνθνκεία θαη θαξκαθεία) ήηαλ 562.523.371 

ζπζθεπαζίεο, ην 2011 κεηώζεθαλ ζηηο 512.440.607 ζπζθεπαζίεο. Σν 

2012 έθιεηζε κε κείσζε 6,45%.Ο ζπλνιηθόο όγθνο ήηαλ 479.363.512 

ζπζθεπαζίεο. Σν 2013 αλακέλεηαη λέα κείσζε κε ηελ εθαξκνγή λέσλ 

κέηξσλ ειέγρνπ. Μπνξνύκε λα θάλνπκε κηα πξόβιεςε όηη ν ζπλνιηθόο 

όγθνο  ζην ηέινο ηνπ 2013 ζα είλαη θνληά ζηα επίπεδα ηνπ 2003. 

Γηάγξακκα 5 

Πεγ ή :  η νη ρ ε ί α  απ ό ΔΟΦ  

Γηάγξακκα ζ πγ γ ξα θέ α  

                                         
3
 Αλαθεξόκαζηε ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε. Γειαδή ζε ζπζθεπαζίεο πνπ αγνξάζηεθαλ από 

θαξκαθεία θαη ζε ζπζθεπαζίεο πνπ θαηαλαιώζεθαλ ζηα λνζνθνκεία.  
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 Θα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ηνπο πξώηνπο δύν κήλεο ηνπ 2011 

είρακε κία κεγάιε αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ 

θπξίσο από ηα θαξκαθεία ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο ηνπ 

2010. Ζ αύμεζε απηή ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 25,88% γηα ηνλ Ηαλνπάξην 

θαη 40,89% γηα ηνλ Φεβξνπάξην. Απηό αθνξά ζπζθεπαζίεο πνπ 

θαηαλαιώζεθαλ από θαξκαθεία. Όζνλ αθνξά ηα λνζνθνκεία δελ είρακε 

κεγάιεο κεηαβνιέο. Ζ εληππσζηαθή αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ θαξκάθσλ 

πνπ θαηαλαιώζεθαλ από ηα θαξκαθεία πηζαλόηαηα λα νθείιεηαη ζηε 

λέα κείσζε ησλ ηηκώλ ησλ θαξκάθσλ ιόγσ ηεο κεηάηαμεο ησλ 

θαξκάθσλ από ηνλ ζπληειεζηή 11% ΦΠΑ ζην 6,5% ε νπνία νδήγεζε 

ηνπο γηαηξνύο λα γξάθνπλ πεξηζζόηεξα θάξκαθα γηα ηνπο αζζελείο θαη 

ηνπο αζζελείο λα απμήζνπλ ηε δήηεζε ιόγσ κείσζεο ηεο ηηκήο. Αλ ε 

αύμεζε απηή δελ νθείιεηαη ζε θάπνηα αζζέλεηα πνπ έπιεμε κεγάιν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ηόηε επηβεβαηώλεηαη ην επηρείξεκα όηη από κόλε 

ηεο ε κείσζε ησλ ηηκώλ δελ νδεγεί ζε κείσζε ησλ θαξκαθεπηηθώλ 

δαπαλώλ. ηηο αξρέο ηνπ 2011 δελ ππήξρε θάπνηα επηδεκία. Οπόηε απηό 

είλαη έλα κηθξό  παξάδεηγκα πνπ επηβεβαηώλεη όηη ρξεηάδνληαη θαη άιια 

κέηξα γηα ηελ κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ. 

Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε θαηαλάισζε θαξκάθσλ από 

λνζνθνκεηαθνύο αζζελείο απμήζεθε ην 2011 ζε ζρέζε κε ην 2010
4
. 

 Γηα λα θαηαιάβνπκε εάλ νη θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο είλαη πςειέο 

ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα θάλνπκε κηα ζύγθξηζε κε άιιεο ρώξεο.  

 

 

 

                                         
4 Σα ζηνηρεία είλαη ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο  
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Γηάγξακκα 6 

 

Πεγή: OECD Health Data 2012; Eurostat Statistics Database 

1)Πεξηιακβάλεη ηαηξηθά κε δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά 

2)ύλνιν ηαηξηθώλ πξντόλησλ   

3)Σν δηάγξακκα θαη ν ππνινγηζκόο γηα ηελ Διιάδα είλαη ηνπ ζπγγξαθέα 

 

 

 

 ην παξαπάλσ δηάγξακκα βιέπνπκε όηη γηα ην 2010 νη ζπλνιηθέο 

θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ζηελ Διιάδα
5
 είλαη πεξίπνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ελώ ν 

κέζνο όξνο ησλ 25 κειώλ-θξαηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθηόο ηεο 

Διιάδαο είλαη 1,6%. Ζ Διιάδα θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε αλάκεζα ζηηο 

ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε κεγάιε δηαθνξά.   

 ην παξαθάησ δηάγξακκα δηαπηζηώλνπκε όηη ε ζπλνιηθή δαπάλε  

πγείαο ζηελ Διιάδα απμάλεηαη σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ. Πξέπεη όκσο λα 

παξαηεξήζνπκε όηη ην 2000 είρακε κία αμηνζεκείσηε κείσζε ζε ζρέζε 

                                         
5 Οη ζπλνιηθέο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα είλαη από ππνινγηζκό ηνπ 

ζπγγξαθέα. Σν πνζνζηό γηα ηηο ππόινηπεο ρώξεο είλαη από ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ 
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κε ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ πξνεγνύκελσλ ρξόλσλ. Από 8,7% ην 1999 

κεηώζεθε ζην 8% ην 2000. Όκσο απηή ε κείσζε δελ ζπλερίζηεθε κεηά 

ην 2000 όπνπ ην 2001 έθηαζε 8,9%. Δπίζεο άιιε κία κείσζε πνπ 

παξαηεξνύκαη είλαη ην 2010 όπνπ ην πνζνζηό ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο 

σο πξνο ην ΑΔΠ είλαη 10,2% από 10,6% πνπ ήηαλ ην 2009.  

 Ζ αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο σο πξνο ην ΑΔΠ 

απμήζεθε έληνλα κέρξη ην 2008 θαη ην 2009 ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Ζ νηθνλνκία ππνρώξεζε ελώ νη δαπάλεο δελ κεηώζεθαλ. ηε 

ζπλέρεηα ε κείσζε ησλ δαπαλώλ νδήγεζε  ζε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ 

δαπάλε πγείαο σο πξνο ην ΑΔΠ.  

Γηάγξακκα 7 

Πεγ ή :  η νη ρ ε ί α  απ ό  Ο Ο Α H ea l t h  Da ta  2 0 1 2  

Γηάγ ξ ακ κ α  η ν π  ζ πγ γ ξα θέ α  

 

 

 Γηα ην 2011 δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην πνζνζηό δαπάλεο 

πγείαο σο πξνο ην ΑΔΠ νύηε γηα ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο. Απηό πνπ 

γλσξίδνπκε είλαη όηη ην ΑΔΠ ην 2011 κεηώζεθε θαηά 7% ζε ζρέζε κε ην 

2010. Δπηκέξνπο ζηνηρεία δείρλνπλ όηη νη ζπλνιηθέο δαπάλεο κεηώζεθαλ 

ηνπιάρηζηνλ 7%. Σν κλεκόλην γηα ην 2011 πξνέβιεπε κία εμνηθνλόκεζε 
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0,5% ηνπ ΑΔΠ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σέινο λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηόρνο 

ηεο πνιηηείαο είλαη νη ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο λα είλαη κηθξόηεξεο από 

6% ηνπ ΑΔΠ.  

Γηάγξακκα 8 

 

Πεγή:ΟΟΑ,Health Data 2012,Ηνύληνο 2012 

 

 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ 

δηάγξακκα, δηαπηζηώλνπκε όηη ε ζπλνιηθή δαπάλε πγείαο σο πνζνζηό 

ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα είλαη πςειόηεξε από ην κέζν όξν ησλ ρσξώλ ηνπ 

ΟΟΑ. Παξαηεξνύκε επίζεο όηη ε δεκόζηα δαπάλε πγείαο σο πνζνζηό 

είλαη κηθξόηεξε ζηελ Διιάδα από ην κέζν όξν ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ.  

Θα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό δαπάλεο πγείαο 

σο πξνο ην ΑΔΠ θαηέρνπλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Σν πνζνζηό 

ησλ ΖΠΑ θηάλεη ην 17,6%  θαη αθνινπζεί ε Οιιαλδία κε πνζνζηό 12%. 
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Γηάγξακκα 9 

 
 

 
 

Σν δηάγξακκα 9 είλαη παξόκνην κε ην 8. Ζ κόλε δηαθνξά είλαη όηη 

ζπγθξίλεη δηαθνξεηηθέο ρώξεο από όηη ην δηάγξακκα 8.  ην δηάγξακκα 9 

παξαηεξνύκε όηη ε Διιάδα κε ζπλνιηθή δαπάλε πγείαο 10,2% ηνπ ΑΔΠ 

είλαη πάλσ από ην κέζν όξν ησλ 27 κειώλ-θξαηώλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο  ε νπνία είλαη 9% ηνπ ΑΔΠ. Μεηαμύ ησλ 27 κειώλ θξαηώλ ηεο 

ΔΔ, ε Οιιαλδία είλαη πξώηε κε πνζνζηό 12% θαη έπνληαη Γαιιία θαη 

Γεξκαλία κε πνζνζηό 11,6%. Ζ Διιάδα  βξίζθεηαη ζηελ 8
ε
 ζέζε.  
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Γηάγξακκα 10 

 
 

 ην παξαπάλσ δηάγξακκα βιέπνπκε όηη ε θαηά θεθαιή ζπλνιηθή 

δαπάλε πγείαο είλαη ρακειόηεξε ζηελ Διιάδα από ην κέζν όξν ησλ 

ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ. Μπνξεί λα ηζρπξηζηνύκε όηη νη ζπλνιηθέο δαπάλεο 

πγείαο είλαη ρακειέο αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ θαηά θεθαιή δαπάλε 

πγείαο. Αλ όκσο παξαβιέςνπκε απηό ην δείθηε θαη αζρνιεζνύκε κόλν 

κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ, ζα πνύκε όηη νη 

δαπάλεο γηα ηελ πγεία είλαη αξθεηά πςειέο ζηελ Διιάδα ζε ζύγθξηζε κε 

ηηο άιιεο ρώξεο. Άξα  ε ζπδήηεζε αλ νη δαπάλεο είλαη πςειέο ή ρακειέο 

έρεη λα θάλεη κε ην δείθηε πνπ εμεηάδνπκε θάζε θνξά.  

3.2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα θάξκαθα θαη ηα 

αίηηα αύμεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο.  

 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα θάξκαθα είλαη 

πνιινί.  Ζ δήηεζε θαξκάθσλ είλαη επαίζζεηε σο πξνο ηελ ηηκή αλ δελ 

επεξεάδεηαη ε θαηάζηαζε πγείαο ησλ αζζελώλ. Ο βαζκόο επαηζζεζίαο 

ζε κεηαβνιέο ηηκώλ θαη ηα βξαρππξόζεζκα θαη καθξνπξόζεζκα 

απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ από έξεπλα ζε έξεπλα (ΟΟΑ, 2000). Οπόηε ε 
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κεηαβνιή ηεο ηηκήο κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηηο πνζόηεηεο πνπ 

θαηαλαιώλνληαη. Απηό δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα γίλεη κε αιιαγή ηεο 

ηηκήο ησλ θαξκάθσλ. Αλ αιιάμνπκε ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο πνπ 

πιεξώλνπλ νη αζζελείο είλαη ζαλ λα αιιάδνπκε ηελ ηηκή ηνπ θαξκάθνπ. 

Ο αζζελήο ζεσξεί σο ηηκή ηνπ θαξκάθνπ ην ηίκεκα πνπ πιεξώλεη 

άκεζα ώζηε λα αγνξάζεη ην θάξκαθν θαη όρη ηε ζπλνιηθή ηηκή πνπ ην 

έλα κέξνο ην πιεξώλνπλ  ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Δθηόο όκσο από ηελ 

ηηκή ηνπ θαξκάθνπ ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ πην 

έληνλα ζηε δήηεζε. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο πιεζπζκνύ 

όπσο ειηθία, κέγεζνο νηθνγέλεηαο είλαη από ηνπο πην θαζαξηζηηθνύο 

παξάγνληεο. Ζ αύμεζε ηνπ πξνζδόθηκνπ δσήο θαη ε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνύ απμάλεη ηε δήηεζε γηα θάξκαθα. Ζ δαπάλε πγείαο θαη 

θαξκάθνπ είλαη  πνιιαπιάζηα  γηα άηνκα πνπ ππεξβαίλνπλ ην 65
ν
 έηνο 

ειηθίαο από όηη ζε λεώηεξα. Απηό είλαη θαη κία από ηηο βαζηθέο αηηίεο 

αύμεζεο δαπάλεο πγείαο θαη θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα. Σν πνζνζηό ησλ 

αλζξώπσλ πνπ ήηαλ πάλσ από 65 έηε ζηελ Διιάδα ην 1990
6
  ήηαλ 

13,7% ην 2000 ήηαλ 16,6% θαη ην 2010 ήηαλ 19,1% ηνπ ζπλνιηθνύ 

πιεζπζκνύ. Οη απμεηηθέο ηάζεηο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνύ είλαη κία από 

ηηο αηηίεο αύμεζεο ηεο δαπάλεο γηα θάξκαθα ζηελ Διιάδα.  

Πίλαθαο 1 

Πεγ ή :  Κιαδ ηθ ή  κ ειέ ηε  Σ ξάπ εδ αο  Πε η ξ αη ώο    

ηνη ρ ε ία  απ ό  Δ ΛΣΑΣ  

                                         
6
 Σα ζηνηρεία βξίζθνληαη ζηνλ Πίλαθα 3  ηνπ παξαξηήκαηνο.  
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Ο παξαπάλσ πίλαθαο δείρλεη πσο απμάλνληαη νη δαπάλεο πγείαο θαη 

θαξκάθνπ όζν απμάλεηαη ε ειηθία.  

Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα θάξκαθα είλαη 

νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη γεληθόηεξα ν ηξόπνο  δσήο. Σα ηειεπηαία 

ρξόληα έρεη βειηησζεί ζηελ Διιάδα ν ηξόπνο δσήο όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ.  

Πίλαθαο 2 

  Πεγ ή:  Κι αδ ηθ ή  κ ε ιέη ε  Σ ξ άπ εδα ο  Πε ηξ αη ώ ο    

 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δήηεζε γηα θάξκαθα 

είλαη ην εηζόδεκα.  

Πίλαθαο 3 

 Πεγ ή:  Κι αδ ηθ ή  κ ε ιέη ε  Σ ξ άπ εδα ο  Πε ηξ αη ώ ο    

 

 Όπσο δηαπηζηώλνπκε από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε δαπάλε γηα 

θάξκαθα ησλ λνηθνθπξηώλ κε πςειόηεξν εηζόδεκα είλαη ρακειόηεξε 

από ηα θησρόηεξα λνηθνθπξηά. Απηό νθείιεηαη ζηνλ θαιύηεξν ηξόπν 

δσήο (πγηεηλή δηαηξνθή, πξνιεπηηθή ηαηξηθή) ησλ λνηθνθπξηώλ κε 

πςειόηεξν εηζόδεκα. Ωο απνηέιεζκα ηνπ θαινύ ηξόπνπ δσήο είλαη ε 

θαιή θαηάζηαζε ηεο πγείαο απηώλ ησλ αλζξώπσλ. Παξόκνηα 

απνηειέζκαηα έρνπκε αλ ζπγθξίλνπκε ηελ θαξκαθεπηηθή θαηαλάισζε 
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αλζξώπσλ πνπ δνπλ ζε αζηηθέο θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Οη άλζξσπνη 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαηαλαι.ώλνπλ πεξηζζόηεξα θάξκαθα από όηη 

ζηηο αζηηθέο. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηνλ θαιύηεξν ηξόπν δσήο  

ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ ζηηο αζηηθέο πόιεηο ιόγσ πςειόηεξνπ 

εηζνδήκαηνο είηε ιόγσ θαιύηεξεο πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ην γεγνλόο 

όηη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε θαξκάθσλ κπνξεί λα καο δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε 

θαξκάθσλ.  

 Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ 

αζζελεηώλ  θαη ε εκθάληζε λέσλ αζζελεηώλ είλαη  κία αηηία αύμεζεο ησλ 

δαπαλώλ ζηα θάξκαθα. Δπίζεο ε εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ε 

εηζαγσγή λέσλ ζεξαπεηώλ νδεγνύλ ζε αύμεζε ηεο δαπάλεο γηα πγεία θαη 

θάξκαθα. Ο ιόγνο είλαη όηη αζζέλεηεο πνπ παιαηόηεξα δελ 

ζεξαπεύνληαλ ζηηο κέξεο καο ππάξρνπλ ζεξαπείεο κεξηθέο εθ ησλ 

νπνίσλ ελδέρεηαη λα είλαη θαη ρξνλνβόξεο. Δπηπξνζζέησο, νη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο εηζήγαγαλ θαη πξνώζεζαλ ζηελ αγνξά 

αθξηβόηεξα θάξκαθα ελώ παιαηόηεξα γηα ηελ ίδηα αζζέλεηα 

ρξεζηκνπνηνύληαλ θζελόηεξα.  

 Ζ έιιεηςε πιεξνθόξεζεο ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα πγείαο νδεγεί 

ζηελ αύμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο θαηαλάισζεο, ελώ πνιιέο θνξέο 

κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ.  

 Κιείλνληαο, ν πςειόο αξηζκόο κεηαλαζηώλ ήηαλ άιιε κία αηηία 

αύμεζεο ησλ θαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ θαη ησλ δαπαλώλ πγείαο.  

 πκπεξαίλνπκε ινηπόλ όηη εθηόο από ηελ απμεκέλε ηηκή ιόγσ 

ύπαξμεο κνλνπσιηαθώλ θαηαζηάζεσλ θαη όρη κόλν ζηνλ θαξκαθεπηηθό 

θιάδν, θαη εθηόο από ηελ αδξάλεηα ηεο πνιηηείαο ππήξραλ θαη πνιιέο 

άιιεο ζεκαληηθέο αηηίεο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ αύμεζε ησλ 

θαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ ζηελ Διιάδα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

  

4.1. Πεξηγξαθή Κιάδνπ  

 

 Ζ θαξκαθεπηηθή αγνξά δηεζλώο ραξαθηεξίδεηαη από 

ζπγθεληξσηηζκό. Δπηθξαηνύλ κνλνπσιηαθέο ηάζεηο πνπ είλαη 

εληνλόηεξεο ζε ππναγνξέο θαξκάθσλ. Οη αλαπηπγκέλεο ρώξεο ειέγρνπλ 

ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

όπσο θαίλεηαη από ην δηάγξακκα 11 παξαθάησ, νη ΖΠΑ ειέγρνπλ ην 

38,1% ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο ζε εξγνζηαζηαθή αμία, ε Δπξώπε ην 

36,1%, ε Ηαπσλία ην 7,7% θαη νη ππόινηπεο ρώξεο ην 18,1% . 

 

Γηάγξακκα 11 

 
         Πεγ ή: EF PI A 2 0 1 0  

              Γηάγξακκα ηνπ ζπγγξαθέα 

 ηελ Δπξώπε ηε κεγαιύηεξε θαξκαθεπηηθή παξαγσγή έρεη ε 

Διβεηία θαη αθνινπζνύλ ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Γαιιία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ε Ηξιαλδία, ζύκθσλα κε ζηνηρεία 2010 από ην EFPIA
7
. Να 

                                         
7
 Πίλαθαο 4  ζην παξάξηεκα  EFPIA 2012  

Ευρώπη; 
36,10%

ΗΠΑ; 38,10%

Ιαπωνία; 7,70%

Λοιπζσ 
χώρεσ; 
18,10%

Κατανομή τησ φαρμακευτικήσ 
παραγωγήσ(τιμζσ εργοςταςιου)2007



27 

 

ζεκεηώζνπκε όηη ε Γαιιία βξίζθεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ελώ ην 2008 

είρε ηε κεγαιύηεξε θαξκαθεπηηθή παξαγσγή ζηελ Δπξώπε 
8
.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12 

EUROPEAN PHARMACEUTICAL PRODUCTION, 1990-2009 (€ MILLION) 

 
                                                      Π εγ ή :E F PI A 2 0 1 0  

 

 ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνύκε ηελ επξσπατθή 

παξαγσγή θαξκάθνπ γηα ην δηάζηεκα από ην 1990 έσο ην 2009. 

 

 

 

 

 

                                         
8 Πίλαθαο 5  ζην παξάξηεκα από EFPIA 2010 : The Pharmaceutical Industry in Figures  
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Γηάγξακκα 13 

GLOBAL PHARMACEUTICAL MARKET BY REGION AVERAGE GROWTH RATE FOR 
THE PERIOD 2004-2009 (%) 

 
                     Πεγ ή: EF PI A 2 0 1 0  

Όπσο παξαηεξνύκε ζην δηάγξακκα 13, ζην ρξνληθό δηάζηεκα 

κεηαμύ 2004-2009 ε επξσπατθή θαξκαθεπηηθή αγνξά απμήζεθε θαηά 

6,6%, ε Ακεξηθάληθε 16,1%, ε Ηαπσληθή 4,4%, θαη ε Αθξηθαληθή καδί 

κε ηελ Αζηαηηθή  θαη ηελ Απζηξαιηαλή 13,9%. Απηή ε ηεξάζηηα αύμεζε 

ηεο Ακεξηθάληθεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο ζε ζρέζε κε ηελ Δπξώπε ηελ 

νδήγεζε λα μεπεξάζεη ηελ Δπξώπε θαη λα είλαη πξώηε παγθνζκίσο. 

Δλδεηθηηθά κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε όηη νη ιόγνη γηα απηήλ ηελ αύμεζε 

είλαη όηη νη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ ζηηο ΖΠΑ είλαη πςειόηεξεο από όηη 

ζηελ Δπξώπε. Απηό δίλεη κεγάιν πιενλέθηεκα ζηηο Ακεξηθάληθεο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο δηόηη έρνπλ πεξηζζόηεξα έζνδα θαη κπνξνύλ λα 

δηαζέζνπλ κεγαιύηεξν θεθάιαην γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θαηλνηόκσλ 

πξντόλησλ ζε ζρέζε κε ηηο Δπξσπατθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο. Σν 

γεγνλόο απηό θαίλεηαη μεθάζαξα ζην δηάγξακκα 14 παξαθάησ όπνπ 

κεηά ην 2000 νη ΖΠΑ μνδεύνπλ κεγαιύηεξα πνζά γηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε θαηλνηόκσλ θαξκάθσλ απ’ όηη  ε Δπξώπε.  
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Γηάγξακκα 14 

 

   

 

Δπίζεο κία άιιε αηηία πνπ δεκηνπξγεί αληηθίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία 

θαηλνηόκσλ πξντόλησλ από επξσπατθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο εθηόο από 

ηνλ θξαηηθό έιεγρν ησλ ηηκώλ ζηελ Δπξώπε είλαη θαη ε ελίζρπζε ηεο 

αγνξάο ησλ γελόζεκσλ θαξκάθσλ έηζη ώζηε λα κεησζεί ην θόζηνο ησλ 

θαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ.  

 Ωο απνηέιεζκα ησλ κεησκέλσλ δαπαλώλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε 

ζηελ Δπξώπε είλαη ε δεκηνπξγία ιηγόηεξσλ θαηλνηόκσλ θαξκάθσλ από 

επξσπατθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο. ην Γηάγξακκα 15 θαίλεηαη 

δηαρξνληθά ε παξαγσγή θαηλνύξγησλ νπζηώλ ζε Δπξώπε, ΖΠΑ, Ηαπσλία 

θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν.  
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Γηάγξακκα 15 

NUMBER OF NEW CHEMICAL OR BIOLOGICAL ENTITIES (1992-2011) 

   Πεγ ή: EF PI A 2 0 1 2  

 

 Να ηνλίζνπκε όηη κόλν κία ή δύν από ηηο 10.000 νπζίεο πνπ 

ζπλζέηνπλ ζην εξγαζηήξην θαηαθέξλνπλ λα πεξάζνπλ όια ηα ζηάδηα 

ειέγρσλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δεκηνπξγία θαξκάθσλ.  

 Οη κεγαιύηεξνη θαηαλαισηέο θαξκάθσλ ζε αμία είλαη ε Βόξεηα 

Ακεξηθή (ΖΠΑ, ΚΑΝΑΓΑ) κε 41,8%, ε Δπξώπε κε 26,8%, ε Ηαπσλία 

κε 12%, ε Λαηηληθή Ακεξηθή κε 5,7% θαη νη ππόινηπεο (Αθξηθή, Αζία 

ρσξίο Ηαπσλία θαη ε Απζηξαιία) κε 13,7%.  
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Γηάγξακκα 16 

Πεγ ή :  η νη ρ ε ί α  EF PI A 2 0 1 2  

Γηάγ ξ ακ κ α  η ν π  ζ πγ γ ξα θέ α  

 

 

4.2. Δγρώξηνο  Κιάδνο 

 Ο Κιάδνο ηνπ θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα απνηειείηαη από 

δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο. Τπάξρνπλ ζπγαηξηθέο πνιπεζληθώλ, 

Διιεληθέο εηαηξίεο παξαγσγήο γελνζήκσλ, ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ 

ζπζθεπάδνπλ, ελδηάκεζνη κεηαπσιεηέο (όπσο θαξκαθαπνζήθεο) θαη 

επηρεηξήζεηο ιηαληθήο, δειαδή θαξκαθεία.  

 ηελ Διιάδα ν ηνκέαο απνζήθεπζεο, δηαλνκήο - δηαθίλεζεο είλαη 

αξθεηά αλαπηπγκέλνο. Ο αξηζκόο ησλ θαξκαθείσλ απμάλεηαη 

δηαρξνληθά. Σν 2011 ηα θαξκαθεία έθηαζαλ ηα 11.315
9
.   ην δηάγξακκα 

17 κπνξνύκε λα δνύκε ηελ δηαρξνληθή εμέιημε από ην 2004 έσο ην 2011.  

                                         
9
 ύκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

Ευρώπη; 26,8%

Βορεια 
Αμερική(ΗΠΑ,Καναδα

σ); 41,8%

Ιαπωνία; 12,0%

Λατινική 
Αμερική; 5,7%

Αφρική,Αςία(εκτόσ 
Ιαπωνίασ)και 

Αυςτραλία; 13,7%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ
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Γηάγξακκα 17 

Πεγ ή :  Διι ελ ηθ ή  ηα η ηζ η ηθ ή  Αξρ ή  

Γηάγ ξ ακ κ α  η ν π  ζ πγ γ ξα θέ α  

 

 

 

 Ο αξηζκόο ησλ θαξκαθείσλ ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηά κεγάινο. Ζ 

Διιάδα έρεη  ην κεγαιύηεξν αξηζκό θαξκαθείσλ ζηελ Δπξώπε ζε ζρέζε 

κε ηνλ πιεζπζκό ηεο, (EFPIA, 2008).  ην δηάγξακκα 18 παξαθάησ 

βιέπνπκε ηελ αλαινγία ησλ θαξκαθείσλ αλά 100.000 θαηνίθνπο.  
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Γηάγξακκα 18 

Αξηζκόο θαξκαθείωλ αλά 100.000 θαηνίθνπο 

 
     Πεγ ή: ΗΟΒ Δ2 0 0 9  

 

 Οη θαξκαθαπνζήθεο (νη ζπλεηαηξηζκνί θαξκαθνπνηώλ θαη 

ηδησηηθέο θαξκαθαπνζήθεο) ζηαδηαθά κεηώλνληαη. Σν 2011 νη 

θαξκαθαπνζήθεο ήηαλ 124 ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. 

ην δηάγξακκα 19  θαίλεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε από ην 2004 έσο ην 

2011. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ν αληαγσληζκόο κεηαμύ ηνπο είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλνο θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ κεγάιν αξηζκό 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν.  

 

Γηάγξακκα 19  

Πεγ ή :  Διι ελ ηθ ή  ηα η ηζ η ηθ ή  Αξρ ή  

 Γη άγ ξακ κ α  η ν π  ζ πγ γ ξ αθ έα  
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 Παξόιν ην γεγνλόο όηη νη θαξκαθαπνζήθεο κεηώζεθαλ ζηελ 

Διιάδα από 170 ην 2004 ζε 124 ην 2011, ν αξηζκόο ηνπο είλαη πνιύ 

κεγάινο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκό. ύκθσλα κε ηνλ EFPIA (2008) 

αληηζηνηρνύλ 1,35 θαξκαθαπνζήθεο αλά 100.000 θαηνίθνπο ζηελ 

Διιάδα. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηε δεύηεξε ζέζε όπσο παξαηεξνύκε ζην 

δηάγξακκα 20. 

Γηάγξακκα 20 

Αξηζκόο θαξκαθαπνζεθώλ αλά 100.000 θαηνίθνπο 

 
   Πεγ ή: ΗΟ ΒΔ2 0 0 9  

 

 ηελ Διιάδα όπσο θαη ζε όιν ηνλ θόζκν επηθξαηεί 

ζπγθεληξσηηζκόο ζηνλ θιάδν ηνπ θαξκάθνπ. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

2009 νη 5 πξώηεο επηρεηξήζεηο ζπγθεληξώλνπλ ην 29% ηεο αγνξάο 

θαξκάθνπ θαη νη 10 πξώηεο πεξίπνπ ην 52%
10

. Δπίζεο νη 10 πξώηεο 

επηρεηξήζεηο ειέγρνπλ ην 22% πεξίπνπ ησλ ζθεπαζκάησλ ζε 

θπθινθνξία ην 2011
11

.  

 Ζ εγρώξηα παξαγσγή θαξκάθσλ έρεη αλνδηθή ηάζε. Από ην 2002 

έσο ην 2009 ε εγρώξηα παξαγσγή έρεη ππεξδηπιαζηαζηεί. Σν 2009 

                                         
10 Πίλαθαο 6  ζην παξάξηεκα  
11 Πίλαθαο 7  ζην παξάξηεκα  
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ζύκθσλα κε ηελ Eurostat έθηαζε ην 890,4 εθαηνκκύξηα. Λόγσ ηνπ όηη 

ζηε ζηαηηζηηθή έξεπλα δελ ζπκκεηείρε ην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξηζκέλα θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαηαρσξνύληαη ζε άιινπο θσδηθνύο 

ηα ζηνηρεία πηζαλόλ λα είλαη ππνηηκεκέλα.  

Γηάγξακκα 21 

Πεγ ή :P r od c o m  

Γηάγ ξ ακ κ α  η ν π  ζ πγ γ ξα θέ α  

 Ζ εγρώξηα θαξκαθνβηνκεραλία ην 1990 θάιππηε ην 55,4% ηεο 

εγρώξηαο θαηαλάισζεο, ην 1999 θάιππηε ην 30,9% θαη ην 2004 έπεζε 

ζην 17,6%. Απηό νθείιεηαη ζηε δηόγθσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

Απηό  νδήγεζε ζηελ εμσζηξέθεηα ηεο εγρώξηαο βηνκεραλίαο.  

 ύκθσλα κε ηνλ ΔΟΦ ην 18% ηνπ ζπλνιηθνύ κεγέζνπο ηεο 

αγνξάο θαξκάθσλ γηα ην 2010 είλαη θάξκαθα πνπ δηαηίζεληαη από ηα 

λνζνθνκεία (λνζνθνκεηαθέο ηηκέο) θαη ην 82% από θαξκαθεία θαη 

θαξκαθαπνζήθεο (ιηαληθέο ηηκέο).  

 Οη πσιήζεηο θαξκάθσλ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2009 απμάλνληαλ είηε 

αθνξνύζαλ ηα λνζνθνκεία (λνζνθνκεηαθέο ηηκέο) είηε αθνξνύζαλ 

θαξκαθεία θαη θαξκαθαπνζήθεο (ιηαληθέο ηηκέο). Από ηηο αξρέο ηνπ 

2010 άξρηζε κείσζε ησλ πσιήζεσλ είηε αθνξά λνζνθνκεία είηε 
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θαξκαθεία θαη θαξκαθαπνζήθεο. Ζ κείσζε απηή ζπλερίδεηαη κέρξη θαη 

ζήκεξα θαη θηάλεη θαηά κέζν όξν ην 10% θάζε ρξόλν από ην 2010 κέρξη 

ηώξα
12

.  

 

4.3. Γελόζεκα  

 Με ηνλ όξν γελόζεκα θάξκαθα ελλννύκε ηα αληίγξαθα ησλ 

πξσηόηππσλ θαξκάθσλ. Σα γελόζεκα–generic είλαη όκνηα ζε ζύλζεζε 

θαη απνηειεζκαηηθόηεηα κε ηα πξσηόηππα θάξκαθα. ύκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία έλα γελόζεκν πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ ίδηα δξαζηηθή νπζία κε 

ην πξσηόηππν θαη λα απνξξνθάηαη κε ηνλ ίδην ξπζκό θαη ζηνλ ίδην 

βαζκό κε ην πξσηόηππν. Γειαδή ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα 

βηνδηαζεζηκόηεηα. Ζ κόλε δηαθνξά πνπ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ηα 

γελόζεκα ζε ζρέζε κε ηα πξσηόηππα είλαη ζηα έθδνρα ηα νπνία είλαη 

αδξαλή πιηθά κνξθνπνίεζεο ρσξίο θαξκαθνινγηθή δξάζε. Απηή ε 

δηαθνξά δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηελ θαξκαθεπηηθή ηζνδπλακία. 

πλεπώο, ηα γελόζεκα ρνξεγνύληαη ζηελ ίδηα πνζόηεηα θαη κε ηνλ ίδην 

ηξόπν ρνξήγεζεο κε ηα πξσηόηππα. Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί άδεηα 

γηα ηελ θπθινθνξία ελόο γελνζήκνπ πξέπεη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο 

κειέηεο βηντζνδπλακίαο ώζηε λα έρεη ηηο ίδηεο βηντζνδπλακηθέο ηδηόηεηεο 

κε ην πξσηόηππν.  

 Γηα λα κπεη έλα γελόζεκν ζηελ αγνξά ζα πξέπεη πξώηα λα έρεη 

ιήμεη ε παηέληα ηνπ πξσηόηππνπ. Πνιιέο θνξέο είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπληαγνγξάθεζε ελόο πξσηόηππνπ θαξκάθνπ απνηειεζκαηηθόηεξνπ 

από παιαηόηεξα θάξκαθα.  

 Ζ θαηαλάισζε γελνζήκσλ θαξκάθσλ ηα ηειεπηαία ρξόληα 

απμάλεηαη δηεζλώο. Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ιόγνπο είλαη ε πνιύ 

ρακειή ηηκή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα πξσηόηππα ηα νπνία θαιύπηνληαη από 

                                         
12 Πίλαθαο 1  ζην παξάξηεκα. 



37 

 

δίπισκα επξεζηηερλίαο αιιά αθόκα θαη ζε ζρέζε κε ηα πξσηόηππα πνπ 

έιεμε ε ηζρύο ηεο παηέληαο.  ηνλ πίλαθα 4 κπνξνύκε λα δνύκε ζηνηρεία 

ηνπ 2008 θαη ηνπ 2010 γηα ηελ παγθόζκηα αγνξά γελνζήκσλ θαη κηα 

πξόβιεςε γηα ην 2014.  

Πίλαθαο 4  

Η πορεία και οι προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς γενόσημων υαρμάκων 

Πεγή:Euler Hermes Industry Analysis 2011 

 

 Όπσο παξαηεξνύκε ζηνλ πίλαθα 4 ππάξρνπλ απμεηηθέο ηάζεηο ηεο 

παγθόζκηαο αγνξάο γελνζήκσλ θαη ην γεγνλόο απηό ζα γίλεη εληνλόηεξν 

κε ηε ιήμε παηεληώλ ζε πνιιά θάξκαθα.  

 Οη πέληε κεγαιύηεξεο εηαηξίεο
13

 ηνπ θόζκνπ ειέγρνπλ ην 40% ηεο 

παγθόζκηαο αγνξάο γελνζήκσλ. ηνλ πίλαθα 5 κπνξνύκε λα δνύκε ηελ 

θεξδνθνξία ησλ πέληε απηώλ επηρεηξήζεσλ από ην 2006 σο ην 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
13 Οη πέληε επηρεηξήζεηο είλαη: ε Σeva,ε Mylan,ε Sandoz,ε Watson θαη ε Stada.  
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Πίλαθαο 5  

Operating profit ratio (operating profit / turnover) at current exchange rates 

 

Πεγ ή :  Eu l er  H er m e s  I n du st r y  Ana l y s i s  2 0 11  

 

 ηελ Διιάδα, ε θπβέξλεζε πξνσζεί ηε ρξήζε γελνζήκσλ 

θαξκάθσλ ζηεξίδνληαο ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε από ηνπο 

γηαηξνύο βάζεη ηεο δξαζηηθήο νπζίαο θαη ζα απνδεκηώλεη ην θζελόηεξν 

ζθεύαζκα θαη όρη βάζεη ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο ηνπ θαξκάθνπ. 

Δπίζεο ε θπβέξλεζε δεζκεύεηαη από ην κλεκόλην όηη ζα ιάβεη 

πεξαηηέξσ κέηξα ώζηε λα εμαζθαιηζζεί όηη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ 

όγθνπ ησλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα δεκόζηα 

λνζνθνκεία απνηεινύληαη από γελόζεκα θάξκαθα κε ηηκή θαηώηεξε 

από ηα αληίζηνηρα επώλπκα πξντόληα θαη ηα θάξκαθα εθηόο παηέληαο. 

Μία αθόκα δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα πξνκεζεύνληαη όια ηα 

δεκόζηα λνζνθνκεία ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ 

κε ηε δξαζηηθή νπζία θαη όρη ηελ επσλπκία ηνπ θαξκάθνπ.  

 Ζ Διιάδα είλαη ππνρξεσκέλε ζύκθσλα κε ην κλεκόλην, ην 60% 

ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ θαξκάθσλ πνπ πσινύληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2013 λα είλαη γελόζεκα. Γηα ην 2012 ν ζηόρνο ήηαλ 35%. Ο ζηόρνο 

απηόο δελ επηηεύρζεθε. Μόλν ηα δύν ζηα δέθα θάξκαθα ήηαλ γελόζεκα. 
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ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ IMS health (Ηνύιηνο 2011-Ηνύιηνο 2012) ην 

κεξίδην αγνξάο ησλ γελνζήκσλ είλαη 18% ζε όγθν θαη 14% ζε αμία.  

 ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ EFPΗA  γηα ην 2010 ην κεξίδην ηεο 

αγνξάο γελνζήκσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ 17%. ην δηάγξακκα 22 βιέπνπκε 

ηα κεξίδηα αγνξάο γελνζήκσλ ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ. Ζ Διιάδα 

βξίζθεηαη ζηελ 9
ε
 ζέζε κε ην ρακειόηεξν κεξίδην γελνζήκσλ 

θαξκάθσλ.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  22 

Μεξίδηα αγνξάο γελνζήκωλ  γηα ην 2010  

Πεγ ή :  η νη ρ ε ί α  απ ό EF PI A 2 0 1 2  

Γηάγ ξ ακ κ α  η ν π  ζ πγ γ ξα θέ α  
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 Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο γηα ηελ αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

γελνζήκσλ πξέπεη λα θαζνξηζζνύλ ρακειέο ηηκέο. Ζ θπβέξλεζε 

ζύκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. ΓΤΓ3 (α) /νηθ.97018/12 

(ΦΔΚ 2719Β/8-10-2012) ζην άξζξν 7 νξίδεη όηη:  «1) Οη ρνλδξηθέο ηηκέο 

πώιεζεο ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ κεηώλνληαη ζην 40% ηεο ηειεπηαίαο 

ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ αλαθνξάο ππό θαζεζηώο πξνζηαζίαο ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο. Καηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηεο παξνύζαο απόθαζεο νη ηηκέο ησλ 

πθηζηάκελσλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ θαζνξίδνληαη ζην 40% ηεο 

ηειεπηαίαο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ αλαθνξάο ππό θαζεζηώο πξνζηαζίαο, 

εθόζνλ απηή είλαη ρακειόηεξε από ηε δεκνζηεπκέλε ηηκή ζην ηειεπηαίν 

δειηίν ηηκώλ θαξκάθσλ. Σα γελόζεκα θάξκαθα, γηα ηα νπνία ην 

θάξκαθν αλαθνξάο ζην ηζρύνλ δειηίν έρεη ιηαληθή ηηκή κέρξη 10€, 

ιακβάλνπλ ιηαληθή ηηκή πνπ ηζνύηαη κε ην 80% ηεο ιηαληθήο ηηκήο ηνπ 

θαξκάθνπ αλαθνξάο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 10 

παξ. 1, εδ. β  ́ ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο ΓΤΓ 3α
 

/ νηθ. 

82161/24.8.2012 (ΦΔΚ 2374/Β/ 24.8.2012) πεξηόδνπ πξνζηαζίαο.  

2) Σα γελόζεκα πξντόληα δελ δύλαληαη λα ιάβνπλ ηηκή κεγαιύηεξε ηνπ 

80% ηεο ηηκήο πνπ ιακβάλνπλ ηα πξντόληα αλαθνξάο κεηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ ».  

 Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη νη θαξκαθνβηνκεραλίεο 

παξαγσγήο γελνζήκσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη ειιεληθέο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο νη νπνίεο παξάγνπλ γελόζεκα θάξκαθα, 

αληηκεησπίδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα. Κάπνηα από απηά ηα πξνβιήκαηα ηα 

δεκηνπξγνύλ νη εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ ηα πξσηόηππα γηα λα 

θαζπζηεξήζνπλ ηελ είζνδν γελνζήκσλ ζηελ αγνξά. Οη 

θαξκαθνβηνκεραλίεο πξσηόηππσλ θαξκάθσλ δεκηνπξγνύλ δηθαζηηθέο 

δηελέμεηο νη νπνίεο θξαηνύλ ρξόληα. Δπηπξνζζέησο, άιιεο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνύλ είλαη : νη αηηήζεηο ιήςεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, νη 
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ελζηάζεηο θαη νη πξνζθπγέο θπξίσο γηα παξάγσγα δηπιώκαηα 

επξεζηηερλίαο θαη πνιιέο θνξέο θάλνπλ δηαθαλνληζκνύο θαη ζπκθσλίεο 

κε ηηο εηαηξίεο παξαγσγήο γελνζήκσλ θαξκάθσλ. Γηα παξάδεηγκα 

κπνξεί λα ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηηο πνζόηεηεο δηάζεζεο γελνζήκσλ ή 

λα παίξλνπλ ρξήκαηα νη εηαηξίεο πξσηνηύπσλ από ηηο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο γελνζήκσλ. Δπίζεο εθηόο από ηα εκπόδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ από ηηο εηαηξίεο πξσηνηύπσλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ 

θαη ην πξόβιεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο θπξίσο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ην 

πςειό θόζηνο γηα ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ελόο γελνζήκνπ πξντόληνο.  

 Κιείλνληαο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ε αγνξά γελνζήκσλ 

κεγαιώλεη θαη ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζσζηνί έιεγρνη γηα ηελ είζνδν 

γελνζήκσλ ζηελ αγνξά. Πνιιά γελόζεκα πηζαλόλ λα είλαη θαη θαιύηεξα 

από ηα αληίζηνηρα πξσηόηππα. Όκσο πηζαλόηαηα θάπνηα γελόζεκα λα 

είλαη ρεηξόηεξα από ηα πξσηόηππα θαη λα δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα θαη 

ην βξαρππξόζεζκν θέξδνο πνπ ζα έρεη ην θξάηνο ιόγσ ηεο πνιύ 

ρακειήο ηηκήο ηνπο θαη άξα ηεο κεησκέλεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο λα 

είλαη πνιύ ρακειόηεξν από ην θόζηνο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ 

θνηλσλία θαη θαη’ επέθηαζε ζηα δεκνζηνλνκηθά ηνπ θξάηνπο 

καθξνπξόζεζκα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 ην θεθάιαην 2 αλαθέξακε ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ηεο 

αγνξάο θαξκάθνπ θαη θάπνηεο πηζαλέο ιύζεηο. ηελ Διιάδα εθηόο απηώλ 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ ππάξρνπλ θαη 

άιια ηα νπνία επηδεηλώλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο  ηεο 

θαη γεληθόηεξα ηεο αγνξάο θαξκάθνπ. Σέηνηα πξνβιήκαηα είλαη ε 

έιιεηςε κεραλνξγάλσζεο ζην ζύλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ώζηε λα 

γίλνληαη δηαζηαπξώζεηο π.ρ. γηα ηηο πνζόηεηεο θαη ην είδνο ησλ 

θαξκάθσλ πνπ ζπληαγνγξαθνύληαη από θάζε γηαηξό, ε έιιεηςε ειέγρσλ 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ησλ ηηκώλ ηνπ ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ 

θαη ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ. ηελ Διιάδα νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο, νη 

εμνπιηζκνί ζπζθεπώλ γηα λνζνθνκεία θαη ηα ηαηξηθά πιηθά ζηνηρίδνπλ 

πνιιαπιάζηα ζε ζύγθξηζε κε άιιεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Όια απηά ηα επηπιένλ πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύζαλ πεξαηηέξσ αύμεζε 

ησλ δαπαλώλ πγείαο θαη ησλ θαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ.  

 Οη πνιηηηθέο πνπ αζθεί ην θξάηνο γηα λα ιύζεη έλα πξόβιεκα δελ 

ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ θάπνηα άιια πξνβιήκαηα ή λα ρεηξνηεξεύνπλ 

θάπνηα πνπ ήδε ππάξρνπλ. Ζ πνιηηηθή πγείαο (health policy) ηνπ 

θξάηνπο ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο 

ηνπ αλζξώπνπ κέζσ ηεο δπλαηόηεηαο πνπ ζα δίλεη ζηνλ θαζέλα λα έρεη 

πξόζβαζε ζηα πνηνηηθά θάξκαθα πνπ ρξεηάδεηαη. Από ηελ άιιε κεξηά, ε 

βηνκεραληθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο (industrial policy) πξέπεη λα 

δεκηνπξγεί ζπλζήθεο πνπ ζα βνεζνύλ λα αλαπηπρζεί ν αληαγσληζκόο 

ώζηε λα κεησζνύλ νη ηηκέο θαη ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία 

δίλνληαο θίλεηξα γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ θαξκάθσλ
14

. Απηό ην 

δηπιό ξόιν πνπ έρεη κπνξεί λα ηνλ πεηύρεη κέζσ ησλ θνξέσλ πνπ έρεη. 

                                         
14 Steve Morgan, Meghan Mc Mahon, Devon Greyson (2008) 
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Σν θξάηνο σο αζθαιηζηήο κέζσ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ αλάγθε λα έρνπλ 

πξόζβαζε ζηα θάξκαθα πνπ ρξεηάδνληαη. Από ηελ άιιε κεξηά, ην 

θξάηνο σο αγνξαζηήο έρεη κνλνςσληαθή δύλακε ώζηε λα επηβάιιεη 

ρακειέο ηηκέο γηα ηα θάξκαθα πνπ έρεη ιήμεη ε παηέληα θαη λα δώζεη 

θίλεηξα κε ηε δύλακε σο κνλνςώλην γηα δεκηνπξγία θαηλνηόκσλ 

θαξκάθσλ.  

 Ζ πνιηηεία πξέπεη λα παξεκβαίλεη ώζηε λα δηνξζώλεη ηηο 

ζηξεβιώζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θαξκάθνπ (νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 2). Γηα λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο πξέπεη 

λα θάλεη παξεκβάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα θπξίσο πεδία. Απηά είλαη ε 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ θαξκάθνπ, νη άδεηεο θπθινθνξίαο ησλ 

θαξκάθσλ, ν έιεγρνο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη νη ξπζκίζεηο ζην ζύζηεκα δηαλνκήο.  

 ηελ Διιάδα ην θξάηνο ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα έρεη πάξεη 

θάπνηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ αγνξά 

θαξκάθνπ θαη γηα ηε κείσζε ησλ θαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ θαη ησλ 

δαπαλώλ πγείαο. Δπίζεο έρεη δεζκεπηεί κε ην κλεκόλην λα εθαξκόζεη 

θαη άιια κέηξα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμνηθνλόκεζε 

ρξεκάησλ. Κάπνηα από ηα κέηξα αθνξνύλ ηνλ έιεγρν ηεο δήηεζεο θαη 

θάπνηα άιια ηνλ έιεγρν ηεο πξνζθνξάο.  

5.1.Μέηξα ειέγρνπ ηεο δήηεζεο 

 Οη θύξηεο αηηίεο αύμεζεο ησλ θαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ είλαη ε 

ππεξθαηαλάισζε θαξκάθσλ θαη ε ππνθαηάζηαζε θζελώλ θαξκάθσλ 

από αθξηβόηεξα. Έλα κέηξν ην νπνίν εθαξκόδεηαη ζε πνιιέο ρώξεο 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε Διιάδα είλαη  ε ζπκκεηνρή ησλ αζζελώλ 

ζην θόζηνο ηνπ θαξκάθνπ. Έρεη δηαπηζησζεί όηη όζν κεγαιύηεξε είλαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ αζζελώλ, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε δήηεζε. Απηό ην κέηξν 
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βνεζάεη ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ εζηθνύ θηλδύλνπ 

(moral hazard). Από ηελ άιιε πιεπξά ζα πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ αζζελώλ ζην θόζηνο ησλ 

θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα εμαηξνύληαη θάπνηεο θαηεγνξίεο αζζελώλ όπσο νη ρξόληα 

πάζρνληεο ώζηε λα κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε θάξκαθα όζνη ηα 

έρνπλ αλάγθε θαη λα ηεξείηαη ην θξηηήξην ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ 

βαξώλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ αζζελώλ ζην θόζηνο κπνξεί λα γίλεη κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο. ηε Μ. Βξεηαλία ν αζζελήο πιεξώλεη έλα ζηαζεξό 

πνζό γηα θάζε ζπληαγή. Έλαο άιινο ηξόπνο ζπκκεηνρήο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο ρώξεο είλαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ αζζελή κε έλα πνζνζηό επί ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηνπ 

θαξκάθνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο επί 

ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηνπ θαξκάθνπ γηα ηνπο αζζελείο είλαη ζην 25%. 

Δμαίξεζε απνηεινύλ θάπνηεο θαηεγνξίεο αζζελώλ όπνπ ην πνζνζηό 

κεηώλεηαη ζην 10% ή αθόκα θαη ζε κεδεληθή ζπκκεηνρή. Να 

ζεκεηώζνπκε όηη ν αζζελήο ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό 25% αλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ην θζελόηεξν γελόζεκν βάζεη ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 

πνπ ηνπ έρεη ζπληαγνγξαθήζεη ν γηαηξόο. Αλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην 

αθξηβόηεξν ζθεύαζκα ζα πιεξώζεη επηπιένλ θαη ηελ όπνηα δηαθνξά 

ππάξρεη. Άιινο ηξόπνο ζπκκεηνρήο είλαη ππνινγηζκόο βάζεη ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηηκώλ αλαθνξάο. Δπίζεο έλα άιιν κέηξν γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο θαξκάθσλ θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ δαπαλώλ πγείαο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο γηα θάξκαθα, ηαηξηθέο πξάμεηο θαη δηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο. Ζ ζύληαμε ζεξαπεπηηθώλ θαη δηαγλσζηηθώλ πξσηνθόιισλ 

ζπληαγνγξάθεζεο, δειαδή νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηνπο 

γηαηξνύο γηα ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηα θάξκαθα πνπ πξέπεη λα 
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ζπληαγνγξαθήζνπλ αλάινγα κε ηελ αζζέλεηα, είλαη έλα κέηξν πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο κείσζεο ηεο ππεξθαηαλάισζεο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

πγείαο.  

 Ζ ππνρξεσηηθή ζπληαγνγξάθεζε γελνζήκσλ είλαη έλα κέηξν πνπ 

εθαξκόζζεθε ζηελ Διιάδα πξώηε θνξά κέζα ζην 2012. Οη γηαηξνί 

πιένλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπληαγνγξαθνύλ ηε δξαζηηθή νπζία θαη 

όρη ην όλνκα (brand name) ηνπ γελνζήκνπ. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ην 

θξάηνο όπσο είπακε απνδεκηώλεη ην θζελόηεξν γελόζεκν θαη ηε 

δηαθνξά κε ην αθξηβόηεξν πξσηόηππν, αλ επηιεγεί, ηελ πιεξώλεη ν 

αζζελήο. Με λέα δηάηαμε ζην θύιιν ηεο Δθεκεξίδαο  ηεο Κπβέξλεζεο 

(ΦΔΚ) 3356Β/17.12.2012, άξζξν 3, εθόζνλ επηιεγεί θάξκαθν κε 

ιηαληθή ηηκή πςειόηεξε από ηελ ηηκή απνδεκίσζεο ηνπ θαξκάθνπ, ν 

αζζελήο θαιύπηεη ην ήκηζπ ηεο δηαθνξάο από ηελ ηηκή απνδεκίσζεο 

κέρξη ηε ιηαληθή ηηκή ηνπ θαξκάθνπ θαη ν αζθαιηζηηθόο θνξέαο ην 

ππόινηπν. Γηα θάξκαθα ηα νπνία ν αζζελήο θαιείηαη λα θαηαβάιιεη 

ζπκκεηνρή θαη όπνπ ε ιηαληθή ηηκή ηνπ θαξκάθνπ είλαη ίζε ή 

ρακειόηεξε από ηελ ηηκή απνδεκίσζεο ν αζζελήο ζα θαηαβάιιεη κόλν 

ην ζεζκνζεηεκέλν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ θαξκάθνπ επί ηεο ιηαληθήο 

ηηκήο. Γειαδή αλ ν αζζελήο επηιέμεη ην πξσηόηππν θαη όρη ην 

θζελόηεξν γελόζεκν ηεο ζεξαπεπηηθήο θαηεγνξίαο ζα πιεξώζεη ην κηζό 

ηεο επηπιένλ ζπκκεηνρήο θαη ην άιιν κηζό ν αζθαιηζηηθόο θνξέαο ηνπ. 

Απηό είλαη ζεκαληηθό δηόηη αλ ην θξάηνο απνδεκηώλεη κόλν ην 

θζελόηεξν γελόζεκν ηόηε ππάξρεη ν θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζνύλ άιια 

ζεκαληηθόηεξα από απηά πνπ πξνζπαζεί λα ιύζεη. Θα νδεγεζνύκε ζην 

λα θαηαλαιώλνπκε όιν θαη θζελόηεξα γελόζεκα ηα νπνία πηζαλόηεηα 

θάπνηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνλ αζζελή. Ζ 

αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε ηνπ αζζελή αθόκα θαη ησλ γηαηξώλ ζε ζρέζε 

κε ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ζα δεκηνπξγήζεη ζην πξόβιεκα ηεο 
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δπζκελνύο επηινγήο (adverse selection). Με ηνλ όξν adverse selection 

ελλννύκε όηη ν αζζελήο ή θαη ν γηαηξόο αθόκα δελ ζα γλσξίδεη όηη ην 

ζπγθεθξηκέλν θζελό γελόζεκν ζα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηνλ αζζελή θαη ε θαηαλάισζή ηνπ γίλεηαη δηόηη είλαη ην θζελόηεξν ζε 

ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε 

ηνλ θαζνξηζκό πνιύ ρακειώλ ηηκώλ ζηα θάξκαθα. Γειαδή κπνξεί λα 

νδεγεζνύκε ζηελ παξνρή θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ρακειήο 

πνηόηεηαο ζηνπο αζζελείο ρσξίο λα πεηύρνπκε ην ζηόρν γηα έιεγρν ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο.  

 Ζ έληαμε όισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ζην ζύζηεκα ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο είλαη έλα αθόκε κέηξν πνπ 

εθαξκόζηεθε γηα ηνλ έιεγρν ηεο δήηεζεο. Δπίζεο νη κεηώζεηο ζην 

πνζνζηό θέξδνπο ησλ θαξκαθνπνηώλ θαη ησλ ρνλδξεκπόξσλ 

πξνβιέπνληαη ζην κλεκόλην.  

ύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία νη θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο επεξεάδνληαη 

θαη από ηνλ ηξόπν απνδεκίσζεο ησλ γηαηξώλ θαη ησλ θαξκαθνπνηώλ. Ζ 

απνδεκίσζε ησλ γηαηξώλ θαηά θεθαιή ή κε κηζζό πεξηνξίδεη ηελ 

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ ζε αληίζεζε κε ηελ απνδεκίσζε θαηά 

πξάμε θαη πεξίπησζε πνπ ηελ εληζρύεη. Δπίζεο ε απνδεκίσζε ησλ 

θαξκαθνπνηώλ κε ζηαζεξό πνζό αλά θάξκαθν θαη όρη βάζεη 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνύ επί ηνπ θόζηνπο ηνπ θαξκάθνπ νδεγεί ζε 

θζελόηεξα θάξκαθα θαη γελόζεκα. Δπίζεο απηό εληζρύεηαη αλ δνζνύλ 

θαη θίλεηξα ζηνπο θαξκαθνπνηνύο. 

5.2.Μέηξα ειέγρνπ ηεο πξνζθνξάο 

 Μηα ζεηξά ζεκαληηθώλ κέηξσλ εθαξκόδνληαη θαη γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο πξνζθνξάο. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη αξθεηέο κεηώζεηο ησλ 

ηηκώλ ησλ θαξκάθσλ. Νέεο κεηώζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ 

αλακέλνληαη κέζα ζην 2013 γηα λα εμνηθνλνκεζνύλ 150 εθαηνκκύξηα 
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επξώ. ύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Τγείαο ην λέν δειηίν ηηκώλ ζα έρεη 

εθδνζεί έσο ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013 θαη νη κεηώζεηο ζα είλαη 7% 

κεζνζηαζκηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξσηόηππα θάξκαθα πνπ δελ έρεη 

ιήμεη ην δίπισκα επξεζηηερλίαο ζα ηηκνινγνύληαη κε ην κέζν όξν ησλ 

ηξηώλ ρακειόηεξσλ ηηκώλ κεηαμύ ησλ 22 ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Όζνλ αθνξά ηα θάξκαθα πνπ έρεη ιήμεη ε παηέληα ηνπο θαη δελ 

έρνπλ γελόζεκα ζα ηηκνινγνύληαη ζαλ ηα θάξκαθα πνπ δελ έρεη ιήμεη ε 

παηέληα ηνπο. Γειαδή κε ην κέζν όξν ησλ ηξηώλ ρακειόηεξσλ ηηκώλ 

ησλ 22 ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθείλα ηα νπνία έρνπλ 

γελόζεκα θαη ε ηηκή ηνπο είλαη ρακειόηεξε από πέληε επξώ δελ ζα 

έρνπλ θακία κείσζε. Απηά πνπ θνζηίδνπλ από πέληε έσο δέθα επξώ ζα 

κεησζεί ε ηηκή ηνπο θαηά 5%. Σέινο θαηά 10% ζα κεησζεί ε ηηκή ησλ 

θαξκάθσλ πνπ θνζηίδνπλ πάλσ από 10€.  Δπίζεο ην Μάξηην ηνπ 2013 

ζα εθδνζεί δειηίν ηηκώλ κε λέα θαη θαηλνηόκα θάξκαθα πνπ ζα πάξνπλ 

έγθξηζε γηα λα θπθινθνξήζνπλ ζηελ αγνξά. ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ζα 

εθδνζεί ε ζεηηθή ιίζηα κε ηα θάξκαθα πνπ ζα απνδεκηώλνληαη από ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ζε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο. ηελ Διιάδα, εθηόο από ηε 

ζεηηθή ιίζηα
15

 ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα θάξκαθα πνπ απνδεκηώλνληαη 

θαη ζπληαγνγξαθνύληαη, ππάξρεη θαη ε αξλεηηθή ιίζηα κε θάξκαθα πνπ 

πξέπεη λα ζπληαγνγξαθνύληαη αιιά δελ απνδεκηώλνληαη
16

. 

 Έλα άιιν κέηξν πεξηζηνιήο ησλ θαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ είλαη 

ην ζύζηεκα ππνρξεσηηθώλ επηζηξνθώλ (rebate) ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο έκκεζνπ θαζνξηζκνύ ησλ ηηκώλ. ηε 

κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ην 2010 βνήζεζε θαη ε είζπξαμε 

ησλ νθεηιόκελσλ επηζηξνθώλ (rebate) από ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο. 

Σν rebate θαζηεξώζεθε θαη ζηα θαξκαθεία. Σν rebate είλαη έλα 

                                         
15 Paula Tele, wim Groot (2009) 
16 Δλδηάκεζε Έθζεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Δηδηθώλ Δκπεηξνγλσκόλσλ ζηνλ Σνκέα 

ηεο Τγείαο, Αζήλα 2011. 
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θιηκαθνύκελν πνζνζηό επί ησλ νθεηιώλ ησλ θαξκαθείσλ ππέξ ησλ 

θιάδσλ πγείαο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα θάζε κήλα, ππό 

ηνλ όξν εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο απηώλ ησλ νθεηιώλ.  

 Σν rebate γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ήηαλ 9%. Όκσο ην 2012 

εθαξκόζζεθε θαη ν κεραληζκόο απηόκαησλ επηζηξνθώλ (Claw back 

amount). Tν 2012 έρεη νξηζηεί αλώηαην όξην θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

γηα ην ζύλνιν ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ην πνζό ησλ 2.880 

εθαηνκκπξίσλ επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο 

αμίαο θαη ην νπνίν θαηαλέκεηαη ηζνκεξώο ζε δηκεληαία βάζε. Αλ νη 

πσιήζεηο ησλ θαξκαθεπηηθώλ εηαηξηώλ ζηνπο θνξείο θνηλσληθώλ 

αζθαιίζεσλ ππεξέβαηλαλ ην αλώηαην όξην κέζα ζην δίκελν ηόηε ην 

πνζό ηεο ππέξβαζεο θάζε δηκήλνπ ζα έπξεπε λα επηζηξέθεηαη απηόκαηα 

από ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο.  

 Να ηνλίζνπκε όηη ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε απνηειεί κόιηο ην 20% 

ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο. Ζ πνιηηεία γηα λα κεηώζεη ηε ζπαηάιε 

ζην ππόινηπν 80% ηεο δαπάλεο έρεη εθαξκόζεη θαη ζρεδηάδεη λα 

εθαξκόζεη θάπνηα κέηξα. Μεξηθά από απηά είλαη ε κεραλνξγάλσζε ησλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, ε δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ γηα πξνκήζεηεο, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ γηα ηηο πξνκήζεηεο, ε εηζαγσγή 

δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα λνζνθνκεία, ε 

αλαθνζηνιόγεζε, ε ελνπνίεζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο  

θάησ από ηνλ ΔΟΠΤΤ, ε κείσζε ησλ απνδνρώλ ζην ΔΤ θαη ε κείσζε 

ησλ πξνζιήςεσλ, ε είζπξαμε ηνπ αληηηίκνπ από ηα εμσηεξηθά ηαηξεία 

θαη ε αύμεζή ηνπ από 3€ ζε 5€ θαη ε ζπγρώλεπζε ησλ λνζνθνκείσλ. 

 Σα ηξία ηειεπηαία κέηξα κπνξεί λα βνεζνύλ ζηε κείσζε ησλ 

δαπαλώλ, όκσο δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσλία. Όπσο είπακε 

θαη πξνεγνπκέλσο, ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα λα ιύζνπλ έλα 

πξόβιεκα ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά δηόηη κπνξεί λα 
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δεκηνπξγνύλ ρεηξόηεξα πξνβιήκαηα. Σν πην ζεκαληηθό είλαη ε 

ζπγρώλεπζε ησλ λνζνθνκείσλ. Απηό ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζε 

πνιιέο πεξηνρέο θαη πνιιά λνζνθνκεία δελ ζα κπνξνύλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηνπο πνιίηεο ιόγσ ηεο ζπζζώξεπζεο κεγάινπ αξηζκνύ 

αζζελώλ. Απηό ην κέηξν κεηώλεη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηώλ ζηνπο πνιίηεο θαη άξα θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο. Από ηελ 

πιεπξά ηεο πνιηηηθήο πγείαο (health policy) είλαη έλα κέηξν ην νπνίν όρη 

κόλν είλαη αληίζεην, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξμεη αύμεζε ησλ θιηλώλ θαη 

όρη κείσζε. Από ηελ άιιε πιεπξά ν δείθηεο ησλ λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ 

έρεη αξρίζεη λα ράλεη έδαθνο, δηόηη αδπλαηεί λα ελζσκαηώζεη 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο θαη λα παξνπζηάζεη ηελ πνηόηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. Παξόια απηά ρξεζηκνπνηείηαη αθόκα. Ζ 

ινγηθή απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο αλάγεηαη ζην «Νόκν ηνπ Roemer» 

ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν όηαλ ν πιεζπζκόο είλαη αζθαιηζκέλνο «κηα 

θαηλνύξγηα θιίλε είλαη γεκάηε θιίλε» (ΗΟΒΔ,2011). ηελ Διιάδα νη 

εθεκεξίεο πιεξώλνληαη έμηξα ρξήκαηα θαη δίλνληαη θαη ξεπό ιόγσ ησλ 

εθεκεξηώλ. Αληί ησλ ζπγρσλεύζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ ή ησλ νξηδόληησλ 

κεηώζεσλ ησλ κηζζώλ ησλ γηαηξώλ ζα κπνξνύζε λα θνπεί ε έμηξα 

ακνηβή αθνύ γηα θάζε εθεκεξία δηθαηνύληαη ξεπό.  

 Κιείλνληαο λα αλαθέξνπκε όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα 

παξαηεξνύληαη ειιείςεηο θαξκάθσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Διιείςεηο 

παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2013. ύκθσλα κε ην Τπνπξγείν 

Τγείαο νη ειιείςεηο απηέο νθείινληαη ζηηο παξάιιειεο εμαγσγέο δηόηη νη 

ηηκέο ησλ θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα είλαη πνιύ ρακειέο κε απνηέιεζκα νη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο λα κεηώλνπλ ηηο πνζόηεηεο πξνο ηελ Διιάδα 

δηόηη δελ ηνπο ζπκθέξνπλ νη παξάιιειεο εμαγσγέο πνπ γίλνληαη ζηε 

ρώξα καο. Ο Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθνπ (ΔΟΦ) αλαθέξεη όηη ζα 

επηβιεζνύλ πξόζηηκα ζηα θαξκαθεία πνπ πσινύζαλ παξάλνκα 
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θάξκαθα ζε θαξκαθαπνζήθεο θαη πξόζηηκα ζε θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο 

αλ ε κεησκέλε πξνκήζεηα δελ απνθαηαζηαζεί άκεζα θαη αλ δελ κπνξεί 

λα δηθαηνινγεζεί από ην λόκν. Ο ΔΟΦ απνθάζηζε ηελ ηξίκελε 

απαγόξεπζε ησλ εμαγσγώλ γηα ηα θάξκαθα πνπ είλαη ζε έιιεηςε. 

Δπίζεο θαζηέξσζε κηα δηαδπθηηαθή εθαξκνγή ώζηε νη θαξκαθεπηηθνί 

ζύιινγνη λα ελεκεξώλνπλ γηα ειιείςεηο θαξκάθσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Ζ πνιηηηθή γηα ηελ παξνρή θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζα πξέπεη 

λα απνηειεί θνξπθαία  πξνηεξαηόηεηα γηα όιεο ηηο θνηλσλίεο. Σα κέηξα 

πνπ ιακβάλνληαη εθηόο από ηνλ έιεγρν ηεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα 

θηλνύληαη θαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πξόζβαζεο 

όισλ ησλ αζζελώλ ζε απνηειεζκαηηθά θαη αζθαιή θάξκαθα. 

Πξσηαξρηθό κέιεκα πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ 

πνιηηώλ. 

 ηνλ θαξκαθεπηηθό θιάδν ππάξρνπλ όπσο αλαθέξακε πνιιά 

πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη δύζθνιν λα αληηκεησπηζηνύλ άκεζα ρσξίο 

λα δεκηνπξγεζνύλ θάπνηα άιια. ηελ Διιάδα ηα πξνβιήκαηα είλαη 

εληνλόηεξα θαη δεκηνπξγνύλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηηο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη δεκόζηεο 

δαπάλεο θαη νη θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ήηαλ από ηηο πςειόηεξεο ζηελ 

Δπξώπε. Ζ απόηνκε κείσζε ηνπο, κέζσ κείσζεο ησλ ηηκώλ ησλ 

θαξκάθσλ , ησλ αλαιώζηκσλ πξντόλησλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη άιισλ 

κέηξσλ πνπ αλαθέξακε, ιόγσ ησλ νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ ήηαλ ε αηηία 

ηεο δεκηνπξγίαο επηπξόζζεησλ πξνβιεκάησλ ζηε θαξκαθνβηνκεραλία. 

 Από ηελ άιιε κεξηά εθαξκόζηεθαλ ή ζα εθαξκνζηνύλ κέηξα γηα 

ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ αξθεηά εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε (όπσο δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ γηα 

πξνκήζεηεο, εηζαγσγή δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο θαη άιια) θαη δελ 

δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο. 

 ηελ Διιάδα νη θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ήηαλ από ηηο πςειόηεξεο 

κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ είηε αλαθεξόκαζηε ζηηο δαπάλεο θαηά 

θεθαιή είηε σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2009. Οη πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκόζηεθαλ θπξίσο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπξξίθλσζαλ ηελ 
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εγρώξηα αγνξά. Παξόια απηά νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο αληηζηέθνληαη 

ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ιόγσ ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο εγρώξηαο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο. Κάπνηεο από απηέο όρη κόλν δελ έθαλαλ 

απνιύζεηο, αιιά πξνζέιαβαλ άηνκα. Ο θιάδνο ηνπ θαξκάθνπ ζηελ 

Διιάδα απαζρνιεί ρηιηάδεο αλζξώπνπο θαη ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ 

πνιηηηθέο ώζηε λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ. Ζ πξνώζεζε ησλ γελνζήκσλ 

ζηελ Διιάδα βνεζάεη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Ζ Διιεληθή 

Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία έρεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ην θαηάιιειν 

αλζξώπηλν δπλακηθό ώζηε λα αλαδεηρζεί ζε κεγάιε δύλακε. Οη 

πξννπηηθέο είλαη ζεηηθέο δηόηη ηα επόκελα ρξόληα πνιιέο παηέληεο 

ιήγνπλ θαη ε δήηεζε γηα θάξκαθα ζα απμεζεί ζην κέιινλ ηόζν ζηελ 

Διιάδα όζν θαη παγθνζκίσο. Ο ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο είλαη ε αύμεζε 

ηνπ κέζνπ όξνπ ειηθίαο δσήο ησλ αλζξώπσλ (πίλαθαο 3 ηνπ 

παξαξηήκαηνο). Σν θξάηνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα βηνκεραληθή 

πνιηηηθή ώζηε λα εληζρύζεη ηελ εγρώξηα παξαγσγή. Θα πξέπεη λα δώζεη 

θίλεηξα αθόκε θαη γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θαηλνηόκσλ θαξκάθσλ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα απινπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο θαξκάθσλ 

ώζηε λα εληαρζνύλ ζηελ αγνξά.  

 Κιείλνληαο λα πνύκε όηη ην 2013 λέεο κεηώζεηο θαξκαθεπηηθώλ 

δαπαλώλ αλακέλνληαη θαη απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα πιήμεη αθόκε 

πεξηζζόηεξν ην ρνλδξεκπόξην θαη ηα ιηαληθό εκπόξην θαξκάθνπ ιόγσ 

κείσζεο ησλ ζπληαγνγξαθεκέλσλ θαξκάθσλ θαη ησλ πεξηζσξίσλ 

θέξδνπο. Θα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη κεηώζεηο αλακέλνληαη ζηηο 

δεκόζηεο δαπάλεο πγείαο θαη ν ζηόρνο είλαη από 2.88 δηζεθαηνκκύξηα 

πνπ έθηαζαλ ην 2012 λα κεησζνύλ ζε 2.4  δηζεθαηνκκύξηα. 

 Παξόια απηά ε ειιεληθή θαξκαθνβηνκεραλία είλαη έλαο 

δπλακηθόο θιάδνο ώζηε κε ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη κε θίλεηξα 
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γηα αλάπηπμε από ηελ πνιηηεία λα γίλεη πξόηππν θαη λα νδεγήζεη 

νιόθιεξε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε ηξνρηά αλάπηπμεο.  

 Σέινο λα ζεκεηώζνπκε όηη ε επηζηήκε ππόζρεηαη λέεο θαηλνηόκεο 

ζεξαπείεο θαη νη  πνιίηεο αλακέλεηαη όρη κόλνλ λα δήζνπλ πεξηζζόηεξν, 

αιιά λα έρνπλ θαη πνηνηηθόηεξε δσή.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Πίλαθαο 1 

          ΠΩΛΗΕΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ε ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ,ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ(Ε ΑΞΙΑ) 

τήλη1 φαρμακια και φαρμακαποθηκεσ νοςοκομεια ςυνολο 

2000 2.154.310.699,25 442.182.018,83 2.596.492.718,08 

2001 2.606.863.959,87 520.538.309,10 3.127.402.268,97 

2002 3.125.287.648,84 621.858.073,74 3.747.145.722,58 

2003 3.550.127.365,42 762.913.286,75 4.313.040.652,17 

2004 4.151.543.687,64 838.946.040,67 4.990.489.728,31 

2005 4.626.871.095,94 921.387.395,58 5.548.258.491,52 

2006 5.154.707.961,78 1.013.651.654,56 6.168.359.616,34 

2007 5.779.690.558,02 1.176.371.225,70 6.956.061.783,72 

2008 6.567.563.295,26 1.467.342.268,62 8.034.905.563,88 

2009 6.995.375.202,29 1.466.038.053,46 8.461.413.255,75 

2010 6.028.316.933,27 1.311.981.159,50 7.340.298.092,77 

2011 5.558.653.100,69 1.200.192.172,56 6.758.845.273,25 

2012 4.606.464.912,78 1.361.176.568,73 5.967.641.481,51 
Πεγή:ΔΟΦ θαη άξζξν   Xen o p h o n Co n t ia d e s,  C hr i st i na  G o l ma ,  Kyr ia k o s  S ou l i o t i s  (2 0 0 7 )  P ha r ma c eu t i ca l  

r e gu la t i o n i n  G re e c e  a t  t h e c r o s sr oa d o f  c ha n g e :   E c o n o mi c,  p ol i t i ca l  a n d c o n st i tu t i o na l  c o n s i de ra t io n s  

for  a  n e w  r e gu la to ry  pa ra di g m .  H ea l t h  p o l i c y,  8 2  :11 6 -1 2 9 .  

 

Πίλαθαο 2 

                                     ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε ΤΚΕΤΑΙΕ) 
 

ΕΣΗ φαρμακια και φαρμακαποθηκεσ νοςοκομεια ςυνολο 

2000 343.242.000 47.732.000 390.974.000 

2001 363.415.000 50.896.000 414.311.000 

2002 381.794.000 51.160.000 432.954.000 

2003 387.455.000 55.166.000 442.621.000 

2008 468.795.641 97.530.987 566.326.628 

2009 465.752.093 96.771.278 562.523.371 

2010 434.315.975 86.883.340 521.199.315 

2011 424.327.208 88.113.399 512.440.607 

2012 394.837.513 84.525.999 479.363.512 
Πεγή: ΔΟΦ θαη άξζξν Xe n o p h on  C o nt ia d e s,  C hr i st i na  G ol ma ,  Kyr ia k o s  S ou l i o t i s  (2 0 0 7 )  

P ha r ma c eu t i ca l  r e gu la t i o n  i n  Gr e e c e a t  t h e  cr o s sr oa d o f  c h a n g e:   Ec o n o mi c ,  p o l i t i ca l  a n d  

c o n st i tu t i ona l  c o n si d era t i o n s  for  a  n e w r egu la t or y  pa ra d i g m .  H ea l t h  p o l i c y,  8 2  :11 6 -1 2 9 .  
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Πίλαθαο 3 
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Πίλαθαο 4 

Παξαγωγή θαξκαθεπηηθώλ πξνϊόληωλ  

 

                                                       Πεγή:EFPIA 2012 
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Πίλαθαο 5  

Παξαγωγή θαξκαθεπηηθώλ πξνϊόληωλ  

 
                     Πεγ ή:E FP I A 2 0 1 0  
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Πίλαθαο 6  

 
 Π εγ ή: Κιαδ ηθ ή  κ ειέ ηε  Σ ξάπ εδ αο  Πε η ξ αη ώο  
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Πίλαθαο 7  

 
  Π εγ ή : Κι αδ ηθ ή  κ έ ιεη ε  Πε η ξαη ώ ο  


