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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Ε&Σ) αποτελούν ένα από τα δηµοφιλέστερα 

στρατηγικά εργαλεία ανάπτυξης, παρέχοντας ευκαιρίες πρόσβασης σε νέες αγορές, 

διαφοροποίησης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, επίτευξης οικονοµιών κλίµακας 

και αύξησης των µεριδίων αγοράς. Ο παγκόσµιος φαρµακευτικός κλάδος, 

γνωρίζοντας σηµαντική ανάπτυξη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της εντατικοποίησης της δραστηριότητας Ε&Σ, καθώς 

ολοένα και περισσότερες φαρµακευτικές εταιρίες υλοποιούν σχετικές συναλλαγές. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του φαινοµένου των Ε&Σ στον 

παγκόσµιο φαρµακευτικό κλάδου και η εξέταση του τρόπου µε τον οποίο αυτές 

λειτουργούν ως µηχανισµοί στρατηγικής ανάπτυξης. Για τους σκοπούς της έρευνας 

µελετήθηκαν 12 περιπτώσεις εξαγορών (Pharmacyclics – Abbvie, Receptos – 

Celgene, AcertaPharma – AstraZeneca, Allergan Generics – Teva, Roxane 

Laboratories – Hikma, Rimsa – Teva, Polichem – Almirall, Astella – Leo, Synageva – 

Alexion, Boehringer Ingelheim Consumer Health – Sanofi, MSD Consumer Health – 

Bayer, Novartis Consumer Care – GSK) που ανακοινώθηκαν και ολοκληρώθηκαν 

στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 2014-2016. Σύµφωνα µε την ανάλυση των 

περιπτώσεων, οι φαρµακευτικές εταιρίες εµπλέκονται σε δραστηριότητες Ε&Σ µε 

σκοπό την ανάπτυξη, εξειδίκευση και συµπλήρωση του προϊοντικού τους 

χαρτοφυλακίου, την ενίσχυση της ισχύος τους στην αγορά, την πρόσβαση σε 

εκτεταµένα δίκτυα διανοµής και πωλήσεων, και την απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

Λέξεις κλειδιά: εξαγορές, συγχωνεύσεις, φαρµακευτικές εταιρίες, στρατηγική 

ανάπτυξης.  
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ABSTRACT 

Mergers and Acquisitions (M&As) are one of the most popular strategic development 

tools, providing opportunities for access to new markets, diversifying the product 

portfolio, achieving economies of scale and increasing market shares. The global 

pharmaceutical industry, having seen significant growth over the past two decades, is 

a representative example of intensifying M&A activity as more and more 

pharmaceutical companies are engaging in relevant transactions. The aim of this 

thesis is to investigate the phenomenon of M&As in the global pharmaceutical 

industry and to examine how they act as strategic development mechanisms. For this 

research purposes, 12 cases of acquisitions were studied (Pharmacyclics - Abbvie, 

Receptos - Celgene, AcertaPharma - AstraZeneca, Allergan Generics - Teva, Roxane 

Laboratories - Hikma, Rimsa - Teva, Polichem - Almirall, Astella - Leo, Synageva - 

Alexion, Boehringer Ingelheim Consumer Health - Sanofi, MSD Consumer Health - 

Bayer, Novartis Consumer Care - GSK) announced and completed in the period 2014-

2016. According to the cases’ analysis, pharmaceutical companies are involved in 

M&A activities to develop, specialize and supplement their product portfolio, 

strengthen their market power, have access to extensive distribution and sales 

networks, and acquire assets of high-added value. 

Keywords: acquisitions, mergers, pharmaceutical companies, growth strategy. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Ε&Σ) αποτελούν ένα από τα δηµοφιλέστερα 

εργαλεία στρατηγικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του κλάδου 

δραστηριοποίησής τους. Οι Ε&Σ συνιστούν συχνά τον κυρίαρχο τρόπο ανάπτυξης 

των εταιριών τόσο στον αναπτυγµένο κόσµο όσο και στις αναδυόµενες αγορές, µέσω 

του οποίου επιχειρούν να αποκοµίσουν τα µέγιστα οφέλη για τους µετόχους τους, 

τους επενδυτές και τις υπόλοιπες οµάδες ενδιαφέροντος. Μέσω αυτών, οι 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν ή να εξειδικεύσουν το 

χαρτοφυλάκιό τους, να επιτύχουν βελτιωµένες συνθήκες πρόσβασης σε νέες αγορές, 

να διευρύνουν το δίκτυο διανοµής τους και να αυξήσουν τα µερίδια αγοράς τους. Ως 

εκ τούτου, σηµαντικά οφέλη των Ε&Σ είναι η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και 

φάσµατος, η απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, η διατήρηση υψηλών 

ρυθµών ανάπτυξης και η επίτευξη µακροχρόνιας βιωσιµότητας και βελτιωµένης 

χρηµατοοικονοµικής θέσης. 

Ο φαρµακευτικός κλάδος, γνωρίζοντας µεγάλη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών, δεν θα µπορούσε να αποτελεί εξαίρεση του φαινοµένου που 

παρατηρείται ως προς την ένταση της δραστηριότητας Ε&Σ ανά τον κόσµο. 

Πράγµατι, στις τελευταίες δύο δεκαετίες, τόσο ο αριθµός όσο και η αξία των Ε&Σ 

στον κλάδο έχουν αυξηθεί σηµαντικά, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το έτος 2014 

όταν και υλοποιήθηκαν 185 σχετικές συναλλαγές. Σήµερα, οι περισσότερες 

φαρµακευτικές εταιρίες και ιδιαίτερα αυτές µεγαλύτερου µεγέθους εµπλέκονται 

συστηµατικά σε δραστηριότητες Ε&Σ, χρησιµοποιώντας τες ως βασικό µηχανισµό 

στρατηγικής ανάπτυξης. Μέσω αυτών, οι εταιρίες αναπτύσσουν, εξειδικεύουν και 

συµπληρώνουν το προϊοντικό τους χαρτοφυλάκιο σε υπάρχουσες ή νέες θεραπευτικές 

κατηγορίες, αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές, αξιοποιούν εκτεταµένα δίκτυα 

διανοµής και πωλήσεων, αυξάνουν τα µερίδια αγοράς τους και, γενικότερα, 

εκµεταλλεύονται τα οφέλη που προκύπτουν από τις αντίστοιχες συνέργιες, µε σκοπό 

την κυριαρχία τους στην παγκόσµια αγορά.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του φαινοµένου των Ε&Σ στο 

φαρµακευτικό κλάδο ως στρατηγική ανάπτυξης των αντίστοιχων εταιριών. Για τους 
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σκοπούς της µελέτης εξετάστηκαν 12 περιπτώσεις εξαγορών της παγκόσµιας 

φαρµακοβιοµηχανίας, οι οποίες ανακοινώθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο χρονικό 

διάστηµα µεταξύ 2014-2016. Οι 12 περιπτώσεις περιλαµβάνουν: (1) την εξαγορά της 

Pharmacyclics από την Abbvie αξίας $19 δις, (2) την εξαγορά της Receptos από την 

Celgene αξίας $6,8 δις, (3) την  εξαγορά του 55% AcertaPharma από την 

AstraZeneca αξίας $4 δις, (4) την εξαγορά της Allergan Generics από την Teva αξίας 

$40,5 δις, (5) την εξαγορά της Roxane Laboratories από την Hikma αξίας $2,7 δις, (6) 

την εξαγορά της Rimsa από την Teva αξίας $2,3 δις, (7) την εξαγορά της Polichem 

από την Almirall αξίας $386 εκατοµµυρίων, (8) την εξαγορά του τµήµατος 

δερµατολογίας της Astella από τη Leo αξίας $724 εκατοµµυρίων, (9) την εξαγορά της 

Synageva από την Alexion αξίας $8,3 δις, (10) την εξαγορά του τµήµατος Consumer 

Health της Boehringer Ingelheim από τη Sanofi αξίας $7,4 δις, (11) την εξαγορά του 

τµήµατος Consumer Care της MSD από την Bayer αξίας $14,2 δις, και (12) την 

εξαγορά του τµήµατος Consumer Care της Novartis από την GSK, στο πλαίσιο 

κοινοπραξίας (joint venture).  

Η δοµή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: στο δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί 

παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει το ζήτηµα των Ε&Σ γενικά και 

ειδικότερα στο φαρµακευτικό κλάδο. Συγκεκριµένα, εξετάζονται οι Ε&Σ στο πλαίσιο 

της εταιρικής ανάπτυξης, καταγράφονται οι βασικοί τύποι και τα κίνητρα των Ε&Σ, 

παρατίθενται ορισµένα στοιχεία για την ανάπτυξη του φαρµακευτικού κλάδου 

παγκοσµίως, και εξετάζονται οι Ε&Σ ως στρατηγική ανάπτυξης για τις 

φαρµακευτικές εταιρίες βάσει ιστορικών δεδοµένων, ευρηµάτων της σχετικής 

ερευνητικής βιβλιογραφίας και σύγχρονων στοιχείων. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η µεθοδολογία της έρευνας και αναλύεται το δείγµα, και στο τέταρτο 

κεφάλαιο αναλύονται οι 12 περιπτώσεις Ε&Σ που επιλέχθηκαν για τους σκοπούς της 

µελέτης. Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συµπεράσµατα, οι 

περιορισµοί και οι προτάσεις για τη µελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

2.1.1 Εξαγορές και συγχωνεύσεις και εταιρική ανάπτυξη 

Η ανάπτυξη αποτελεί τη βασική επιδίωξη κάθε οικονοµικής οντότητας, ανεξαρτήτως 

του µεγέθους της, του κλάδου δραστηριοποίησης, της στρατηγικής που εφαρµόζει και 

των εγγενών της χαρακτηριστικών (Lechner & Kreutzer, 2010). Όταν ο ρυθµός 

ανάπτυξης µιας επιχείρησης παραµένει στάσιµος ή είναι αρνητικός, οι κίνδυνοι 

επίτευξης µακροχρόνιας βιωσιµότητας πολλαπλασιάζονται, όπως αποτυπώνεται στην 

αποτυχία δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας και στην αδυναµία άντλησης επαρκών 

κεφαλαιακών πόρων ή διατήρησης του προσωπικού (Goold, 1999). Ωστόσο, η 

επίτευξη µιας σταθερής και επικερδούς εταιρικής ανάπτυξης παραµένει ένα 

εξαιρετικά δύσκολο εγχείρηµα για τις περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς πολλές εξ 

αυτών αποτυγχάνουν να φέρουν σε πέρας τους αναπτυξιακούς τους στόχους. Σε 

γενικές γραµµές, τα µη ικανοποιητικά αυτά αποτελέσµατα αποδίδονται σε λάθη που 

γίνονται σε τρεις βασικές πτυχές της στρατηγικής, στο περιεχόµενο, τις διαδικασίες 

και το ρυθµό ανάπτυξης (Krutz, 2012).  

Συγκεκριµένα, το περιεχόµενο αναφέρεται στα βασικά στοιχεία της στρατηγικής. Σε 

ένα πολύ γενικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις µπορούν να αναπτυχθούν είτε στο πλαίσιο 

της κύριας δραστηριότητάς τους, είτε σε διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια προϊόντων 

και υπηρεσιών, ή ακόµα και σε εντελώς νέους τοµείς που απέχουν πολύ από τον 

αρχικό τους πυρήνα. Δεν αποτελεί, ωστόσο, έκπληξη το γεγονός ότι οι υπάρχουσες 

εµπειρικές ενδείξεις συνηγορούν στη διαπίστωση ότι οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν 

συχνότερα όσο περισσότερο αποµακρύνονται από τη βασική τους επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, κυρίως λόγω έλλειψης επαρκούς εµπειρίας, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων (Lechner & Kreutzer, 2010). Δεύτερον, η διαδικασία ανάπτυξης 

αναφέρεται στο συνδυασµό των παραγωγικών πόρων και ικανοτήτων κατά το 

συντονισµό και την υλοποίηση της στρατηγικής, καθώς υπάρχουν διαφορετικοί 
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τρόποι συνδυασµού που διακρίνονται ανάλογα µε το βαθµό συγκέντρωσης και 

τυποποίησής τους. Τέλος, ο ρυθµός ανάπτυξης αναφέρεται στο βέλτιστο επίπεδο 

ανάπτυξης που είναι κατάλληλο για κάθε επιχείρηση, καθώς από εµπειρικά στοιχεία 

προκύπτει ότι, µακροπρόθεσµα, οι εταιρίες επιβιώνουν µόνο όταν αναπτύσσονται 

εντός ενός συγκεκριµένου εύρους (growth corridor) (Raisch & von Krogh, 2007). 

Τέλος, το σηµαντικότερο στοιχείο της ανάπτυξης µιας επιχείρησης αφορά στην 

επιλογή της βέλτιστης αναπτυξιακής στρατηγικής (Capron & Mitchell, 2010). 

Σήµερα, τα διοικητικά στελέχη έχουν στα χέρια τους διάφορα στρατηγικά εργαλεία 

για να επιτύχουν την εταιρική ανάπτυξη. Σε γενικούς όρους, οι στρατηγικές 

ανάπτυξης διακρίνονται σε δύο ευρείες κατηγορίες, την εσωτερική (ή οργανική) και 

την εξωτερική (ανόργανη) (Hoffmann & Schaper-Rinkel, 2001). Στην πρώτη 

περίπτωση, η ανάπτυξη επέρχεται ως αποτέλεσµα της αναδιοργάνωσης και 

βελτίωσης των ίδιων πόρων της επιχείρησης, ενώ η δεύτερη επιχειρείται κυρίως µέσω 

των Ε&Σ, ή άλλων στρατηγικών συνεργασιών. Αν και οι δύο αυτές στρατηγικές 

συχνά χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα από τις επιχειρήσεις, στην πραγµατικότητα 

διαφοροποιούνται σηµαντικά µεταξύ τους όσον αφορά τις απαιτήσεις τους στις 

διοικητικές ικανότητες, τις οργανωσιακές δοµές αλλά και τον αντίκτυπό τους στην 

εταιρική απόδοση (McKelvie et al, 2006). Ωστόσο, στην πράξη οι περισσότερες 

εταιρίες τείνουν να υιοθετούν αναπτυξιακές στρατηγικές σύµφωνα µε την 

προηγούµενη εµπειρία τους. Έτσι, επιχειρήσεις που έχουν χρησιµοποιήσει κατά το 

παρελθόν τις Ε&Σ ως στρατηγική ανάπτυξης τείνουν να επιλέγουν τον ίδιο 

αναπτυξιακό δρόµο και στο µέλλον (Ernst & Halevy, 2000). Μάλιστα, η διαπίστωση 

αυτή έχει θεωρηθεί σχετικά ανησυχητική, καθώς η πραγµατικότητα αποδεικνύει ότι 

σε πολλές περιπτώσεις οι Ε&Σ αποτυγχάνουν να επιφέρουν ένα ουσιαστικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Dyer et al, 2004). 

Σε κάθε περίπτωση, οι Ε&Σ αποτελούν σήµερα µια από τις δηµοφιλέστερες 

στρατηγικές ανάπτυξης που επιτυγχάνονται εξωτερικά και διαφοροποιούνται από τις 

οργανικές στρατηγικές (Cartwright & Schoenberg, 2006). Σύµφωνα µε τον Sherman 

(2010), οι Ε&Σ συνιστούν συχνά τον κυρίαρχο τρόπο ανάπτυξης των εταιριών τόσο 

στον αναπτυγµένο κόσµο όσο και στις αναδυόµενες αγορές, µέσω του οποίου 

επιχειρούν να αποκοµίσουν τα µέγιστα οφέλη για τους µετόχους τους, τους επενδυτές 

και τις υπόλοιπες οµάδες ενδιαφέροντος. Αυτή η εταιρική στρατηγική επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να αναπτύσσονται µε ταχύτερους ρυθµούς συγκριτικά µε τους 
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ανταγωνιστικές τους και, για το λόγο αυτό, επιλέγεται πολύ συχνά από τα διοικητικά 

στελέχη, δεδοµένων και των υπόλοιπων παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος 

που έχουν διευκολύνει την πραγµατοποίηση ολοένα και περισσότερων Ε&Σ ανά τον 

κόσµο, όπως είναι η απορρύθµιση των αγορών, η ανάπτυξη των χρηµατιστηριακών 

αγορών και η άρση των νοµικών και άλλων εµποδίων (Sikora, 2006). Μάλιστα, κατά 

τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση της δραστηριότητας Ε&Σ 

σε κλάδους µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, όπως είναι η τεχνολογία και ο τοµέας 

των υπηρεσιών υγείας.  

Η δηµοφιλία των Ε&Σ ως στρατηγική ανάπτυξης ερµηνεύεται από πολυάριθµους 

παράγοντες. Παραδειγµατικά, έχει υποστηριχθεί ότι µέσω αυτών, οι επιχειρήσεις 

έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ταχύτερα συγκριτικά µε τις οργανικές 

στρατηγικές, να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους, να µπουν σε µια νέα αγορά, 

να λανσάρουν µια νέα προϊοντική γραµµή και να διευρύνουν το δίκτυο διανοµής τους 

(Mayer & Altenborg, 2008). Αντίθετα, οι εσωτερικές οργανικές ανάπτυξης 

συνδέονται µε χαµηλότερους αναπτυξιακούς ρυθµούς, ενώ παράλληλα ενέχουν 

υψηλότερους κινδύνους µιµητισµού από τον ανταγωνισµό, στασιµότητας και 

απώλειας ευκαιριών καινοτοµικής δράσης (Jones & Miskell, 2007). Επιπλέον, οι 

Ε&Σ αποτελούν συχνά την καταλληλότερη στρατηγική ανάπτυξης για την είσοδο σε 

νέες αγορές και τη γεωγραφική εξάπλωση, καθώς η παγκοσµιοποίηση έχει 

«αναγκάσει» πολλές µεγάλες επιχειρήσεις να αναπτύξουν σχετική δραστηριότητα για 

να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία και να αυξήσουν τα µερίδια αγοράς 

(Castellani & Zanfei, 2006). 

Σύµφωνα µε τον Gaughan (2011), ο αυξανόµενος αριθµός Ε&Σ που υλοποιούνται 

ανά τον κόσµο, σε συνδυασµό µε την παράλληλη αύξηση της αξίας τους, 

ερµηνεύονται και από τις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τις οργανικές στρατηγικές 

ανάπτυξης, δεδοµένων των σηµαντικών προκλήσεων που εντοπίζονται στους 

περισσότερους κλάδους της οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένων της όξυνσης του 

ανταγωνισµού, των συχνών αλλαγών στις καταναλωτικές προτιµήσεις, των πιέσεων 

στον έλεγχο του κόστους παραγωγής και της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου. Έτσι, 

οι Ε&Σ προτιµώνται ως στρατηγική ανάπτυξης από πολλές επιχειρήσεις σήµερα, 

δεδοµένων των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων τους, όπως είναι το γεγονός ότι 

επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο της νέας οντότητας δηµιουργώντας µια σαφή ιεραρχία, 

συνήθως υλοποιούνται µέσω υψηλών επιπέδων δέσµευσης και, επίσης, διασφαλίζουν 
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σε ένα µεγάλο βαθµό το βέλτιστο συνδυασµό των φυσικών, ανθρώπινων και 

χρηµατοοικονοµικών πόρων (Hoffmann & Schaper-Rinkel, 2001). Από την άλλη 

πλευρά, οι απαιτήσεις για µια επιτυχηµένη εξαγορά ή συγχώνευση είναι τεράστιες, 

γεγονός που επεξηγεί και τη συχνή αποτυχία τους, καθώς έχει υπολογιστεί ότι 

περίπου στο 65% των περιπτώσεων, οι Ε&Σ δεν έχουν δηµιουργήσει την 

επιδιωκόµενη αξία για τους µετόχους (Laurie et al, 2006). 

2.1.2 Τύποι εξαγορών και συγχωνεύσεων 

Οι έννοιες «συγχώνευση» και «εξαγορά» χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τη 

συνένωση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων υπό την ίδια διεύθυνση, έλεγχο, 

συµφέροντα και οικονοµικούς στόχους, αν και διαφοροποιούνται σηµαντικά µεταξύ 

τους, κυρίως ως προς τον τρόπο πραγµατοποίησης της συνένωσης αυτής. Σε γενικές 

γραµµές, η εξαγορά αποτελεί µια συναλλαγή ή εταιρική πράξη µε την οποία µία 

εταιρία αγοράζει τα περιουσιακά στοιχεία µιας άλλης εταιρίας-στόχου, 

αναλαµβάνοντας τον έλεγχό της, ενώ η συγχώνευση περιλαµβάνει την κοινή 

απόφαση δύο εταιριών να ενωθούν, δηµιουργώντας µια νέα οικονοµική και νοµική 

οντότητα (Gaughan, 2011). Η νέα αυτή οντότητα αποκτά πλεονεκτήµατα σε όρους 

µείωσης του κόστους, βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας, αναβάθµισης της 

κερδοφορικής ικανότητας και, κατά συνέπεια, αύξηση της τιµής της µετοχής της. 

Αντίθετα, η εξαγορά αποτελεί συχνά µια στρατηγική ανάπτυξης που προτιµάται από 

επιχειρήσεις που θεωρούν πιο συµφέρουσα την ανάληψη της λειτουργίας µιας ήδη 

υπάρχουσας επιχειρήσεις αντί της ίδρυσης µιας νέας.  

Η βασική διαφορά µεταξύ εξαγοράς και συγχώνευσης είναι ότι στην πρώτη 

περίπτωση τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας-στόχου 

απορροφούνται από την εταιρία-αγοραστή, η οποία είτε διαπραγµατεύεται µε τη 

διοίκηση της πρώτης είτε πραγµατοποιεί µια δηµόσια προσφορά απευθείας στους 

µετόχους της. Στην περίπτωση της συγχώνευσης, οι δύο (ή περισσότερες) εταιρίες 

συνενώνονται και οι µετοχές τους ανταλλάσσονται µε τις αντίστοιχες της νέας 

εταιρίας. Βέβαια, η εξαγορά µπορεί να είναι και επιθετική, κατά την οποία η εταιρία-

αγοραστής αναλαµβάνει τον έλεγχο της εταιρίας-στόχου χωρίς τη συνεργασία της. 

Επίσης, οι εξαγορές γίνονται είτε µε µετρητά είτε µε ανταλλαγή µετοχών της 

αγοράστριας εταιρίας, ή ακόµα και µε συνδυασµό των δύο, ενώ τα χρήµατα που 
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λαµβάνει η εταιρία-στόχος από αυτήν επιστρέφονται στους µετόχους ως µέρισµα ή 

µέσω εκκαθάρισης.  

Οι Ε&Σ διακρίνονται βάσει διάφορων κριτηρίων, εκ των οποίων τα σηµαντικότερα 

είναι (Sherman, 2010): (1) η νοµική υπόσταση της εξαγοραζόµενης εταιρίας µετά τη 

συγχώνευση και το λογιστικό της χειρισµό, (2) ο τρόπος προσφοράς, (3) η στάση της 

διοίκησης της εξαγοραζόµενης εταιρίας, και (4) η συσχέτιση του κλάδου 

δραστηριοποίησης, η οποία σχετίζεται µε το βαθµό ολοκλήρωσης. Βάσει αυτής της 

κατηγοριοποίησης διακρίνονται διαφορετικοί τύποι Ε&Σ. Στην περίπτωση των 

συγχωνεύσεων, αυτές µπορεί να είναι οριζόντιες, κάθετες, κυκλικές ή ασυσχέτιστες. 

Η οριζόντια ολοκλήρωση είναι η συγχώνευση εταιριών που είναι ανταγωνιστικές 

στην ίδια ή σε παρόµοια αγορά, η κάθετη ολοκλήρωση αφορά εταιρίες που 

βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο µιας κοινής εφοδιαστικής αλυσίδας, η κυκλική 

συγχώνευση γίνεται από επιχειρήσεις που έχουν διαφορετικό προϊοντικό εύρος αλλά 

λειτουργούν στην ίδια αγορά αξιοποιώντας παρόµοια κανάλια διανοµής, ενώ η 

ασυσχέτιστη είναι η συγχώνευση εταιριών µε µικρές οµοιότητες στην παραγωγή, τη 

δραστηριότητα, τα προϊόντα ή τις γεωγραφικές περιοχές, αλλά συγχωνεύονται µε 

στόχο την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας.  

Επίσης, µια εξαγορά µπορεί να είναι φιλική (γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη της 

διοίκησης της εταιρίας-στόχου), εχθρική (η διοίκηση της εταιρίας-στόχου αντιδρά 

στην επιχειρούµενη εξαγορά), αντίστροφη (µια ιδιωτική εταιρία αγοράζει µια 

εισηγµένη για να εισέλθει στο χρηµατιστήριο), “split and sell” (η εξαγορά στοχεύει 

σε συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία), “backflip” (η εταιρία-αγοραστής 

µετατρέπεται σε θυγατρική της εταιρίας-στόχου) και µοχλευµένη (χρηµατοδοτείται 

µέσω δανείου µε το χρέος να µεταφέρεται στον ισολογισµό της εξαγορασθείσας 

εταιρίας). Άλλες διακρίσεις των Ε&Σ περιλαµβάνουν τις δηµόσιες ή ιδιωτικές (µέσω 

ή εκτός χρηµατιστηριακής αγοράς), και τις εγχώριες ή διασυνοριακές (ανάλογα µε το 

που δραστηριοποιούνται οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις). Σε κάθε περίπτωση, οι Ε&Σ 

αποτελούν µια βασική στρατηγική ανάπτυξης και επέκτασης µιας επιχείρησης που 

επιθυµεί την αύξηση του µεριδίου αγοράς της, την απόκτηση πρόσβασης σε 

συγκεκριµένους προµηθευτές, τεχνολογίες ή αγορές, την επίτευξη συνεργιών, την 

αξιοποίηση ανεπτυγµένων δικτύων διανοµής, τον περιορισµό του ανταγωνισµού, την 

απόκτηση κυριαρχίας σε µια αγορά και την ενίσχυση των κερδών της, όπως εξηγείται 

αναλυτικότερα παρακάτω. 
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2.1.3 Κίνητρα εξαγορών και συγχωνεύσεων  

Η λογική πίσω από τις Ε&Σ αποτελεί ένα ζήτηµα ιδιαίτερου ερευνητικού 

ενδιαφέροντος εδώ και δεκαετίες, ωστόσο, µέχρι και σήµερα δεν υπάρχει σαφής 

συναίνεση µεταξύ των ερευνητών, καθώς τα σχετικά κίνητρα είναι πολυάριθµα και 

περίπλοκα. Σε γενικούς όρους, διάφορες υποθέσεις έχουν αναπτυχθεί για να 

ερµηνεύσουν τη δηµοφιλία των Ε&Σ, όπως είναι η θεωρία της αποτελεσµατικότητας, 

η θεωρία της αντιπροσώπευσης, η θεωρία της ισχύος στην αγορά, η υπόθεση της 

διαφοροποίησης, η υπόθεση των ελεύθερων ταµειακών ροών και η θεωρία που 

υποθέτει ότι µια εξαγορά ή συγχώνευση γίνεται είτε για φορολογικούς λόγους είτε 

για την αποφυγή χρεοκοπίας (Brealey et al, 2001). Σύµφωνα µε τους Nguyen et al 

(2010), τα κίνητρα των Ε&Σ µπορούν να διακριθούν σε δύο ευρείες κατηγορίες, αυτά 

που δηµιουργούν και αυτά που δεν δηµιουργούν αξία. Στην πρώτη περίπτωση, οι 

Ε&Σ γίνονται µε σκοπό την απόκτηση οφελών από τις συνέργιες που προκύπτουν 

µέσω της ενοποίησης των λειτουργιών των δύο εταιριών, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση, οι Ε&Σ παρακινούνται από τα διοικητικά στελέχη για προσωπικό όφελος. 

Οι Ε&Σ που γίνονται µε βασικό κίνητρο τη συνέργια αποσκοπούν στην επίτευξη 

πλεονεκτηµάτων που σχετίζονται µε την αυξηµένη ισχύ στην αγορά, την απόκριση σε 

σοκ που αναπτύσσονται στον κλάδο δραστηριοποίησης, τη βελτίωση της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης της νέας οντότητας, την ανάπτυξη οικονοµιών κλίµακας 

και φάσµατος και την απόκτηση φορολογικών οφελών (Hoberg & Phillips, 2010). 

Στην περίπτωση αυτή, αναµένεται ότι η αξία της νέας οντότητας είναι µεγαλύτερη 

από αυτήν των δύο ξεχωριστών επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τους Haleblian et al 

(2009), η προστιθέµενη αξία που προκύπτει από µια εξαγορά ή συγχώνευση 

οφείλεται στη συνέργια που αποτυπώνεται στις οικονοµίες κλίµακας, στην αυξηµένη 

αποδοτικότητα και στην αναβάθµιση της οικονοµικής κατάστασης µέσω της 

βελτιστοποίησης του φορολογικού προφίλ, της ενίσχυσης της ικανότητας άντλησης 

κεφαλαίων και του καλύτερου συνδυασµού των διαθέσιµων εσωτερικών πόρων και 

ικανοτήτων. Επίσης, τα οφέλη της συνέργιας µπορεί να προέρχονται και από άλλες 

πηγές, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα την αντικατάσταση της αναποτελεσµατικής 

διοίκησης από νέα και πιο ικανά στελέχη, την παύση λειτουργίας ορισµένων 

τµηµάτων της επιχείρησης ή προϊοντικών γραµµών που δεν είναι επικερδή, τη 

διαφοροποίηση του εταιρικού κινδύνου, την απόκτηση ολιγοπωλιακής δύναµης και 

την εισαγωγή µιας αποδοτικότερης εταιρικής κουλτούρας (Ross et al, 2002). 
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Ωστόσο, η συνέργια δεν αποτελεί το µοναδικό κίνητρο των Ε&Σ, οι οποίες συχνά 

καθοδηγούνται από προσωπικά κίνητρα των διοικητικών στελεχών, σύµφωνα µε την 

υπόθεση της αντιπροσώπευσης, µε κεντρικό σηµείο της την ελλιπή ευθυγράµµιση 

των συµφερόντων µεταξύ διοίκησης και µετόχων (Nguyen et al, 2012). Στο πλαίσιο 

αυτό, ορισµένες Ε&Σ πραγµατοποιούνται λόγω του ότι τα διοικητικά στελέχη 

αποσκοπούν στη µεγιστοποίηση του προσωπικού τους πλούτου και όχι της αξίας των 

µετόχων, καθώς µια εξαγορά ή συγχώνευση µπορεί να συµβάλλει στην επίτευξη 

υψηλών ρυθµών ανάπτυξης, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο. Επίσης, η 

«ύβρις» αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο των Ε&Σ. Σύµφωνα µε αυτήν την υπόθεση, 

τα διοικητικά στελέχη των εξαγοράστριων εταιριών συχνά διακατέχονται από 

αλαζονεία και υπερβολική αυτοπεποίθηση, καταβάλλοντας ένα ιδιαίτερα υψηλό 

τίµηµα για την πραγµατοποίηση Ε&Σ, θεωρώντας ότι είναι σε θέση να τη διοικήσουν 

µε µεγάλη επιτυχία, καταφεύγοντας έτσι σε λανθασµένες εκτιµήσεις. Σε έρευνα των 

Moeller et al (2004) έχει πράγµατι διαπιστωθεί ότι σε µεγάλου µεγέθους εταιρίες, η 

ύβρις των ανώτατων διοικητικών στελεχών συσχετίζεται µε υψηλότερα premiums για 

την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων, ένα φαινόµενο που µπορεί να έχει ιδιαίτερα 

βλαπτικές συνέπειες στην αξία των µετόχων.  

Τέλος, πολλές Ε&Σ παρακινούνται από το εκάστοτε χρονικό σηµείο της αγοράς 

(market timing), στο οποίο τα διοικητικά στελέχη επιχειρούν να επωφεληθούν της 

αστάθειας που παρατηρείται σε ορισµένες περιόδους στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, 

χρησιµοποιώντας µετοχές για να εξαγοράσουν σχετικά υποτιµηµένες εταιρίες-

στόχους (Shleifer & Vishny, 2003). Οι λόγοι για τους οποίους οι εταιρίες-στόχοι 

αποδέχονται αυτήν την προσφορά δεν είναι σαφείς, αλλά σχετίζονται κυρίως µε το 

πρόβληµα της αντιπροσώπευσης ή µε το γεγονός ότι η διοίκηση ενδέχεται να 

υπερεκτιµά τα πιθανά οφέλη της συνέργιας που µπορεί να προκύψει (Dong et al, 

2006). Συµπερασµατικά, τα κίνητρα των Ε&Σ είναι πολυάριθµα και σχετίζονται τόσο 

µε τα πλεονεκτήµατα της συνέργιας όσο και µε άλλα διοικητικά φαινόµενα που 

χαρακτηρίζουν τους σύγχρονους οργανισµούς.  
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2.2 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΚΛΑΔΟ 

2.2.1 Η ανάπτυξη στο φαρµακευτικό κλάδο 

Ο παγκόσµιος φαρµακευτικός κλάδος διαδραµατίζει ένα ρόλο ζωτικής σηµασίας 

στην οικονοµική ανάπτυξη, την επιτάχυνση της παγκοσµιοποίησης και την ευηµερία 

του πληθυσµού, συµβάλλοντας καθοριστικά στην απασχολησιµότητα, την 

ιατροτεχνολογική πρόοδο και τη βελτίωση του επιπέδου υγείας (Scherer, 2000). 

Παράλληλα, έχει γνωρίσει σηµαντική ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1980 και µετά, η 

οποία σηµατοδότησε µια περίοδο συνεχώς αυξανόµενης κερδοφορίας λόγω της 

σταθερής αύξησης των τιµών και των επιστηµονικών ανακαλύψεων που 

επετεύχθησαν στο πεδίο των φαρµακευτικών προϊόντων. Τα επόµενα, ωστόσο, 

χρόνια και ιδιαίτερα µετά το πρώτο µισό της δεκαετίας του 1990, η δραµατική 

αύξηση του κόστους της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), η ταυτόχρονη λήξη των 

πατεντών πολλών εµπορικών φαρµάκων, η εισαγωγή τιµολογιακών περιορισµών και 

η ανάπτυξη του κλάδου των γενοσήµων επέφερε όξυνση του ανταγωνισµού, πιέσεις 

στις τιµές των προϊόντων και, ως εκ τούτου, περιορισµό της κερδοφορικής 

ικανότητας πολλών φαρµακευτικών εταιριών και πτώση στις πωλήσεις τους 

(Grabowski et al, 2002). 

Στη δεκαετία του 2000, η παγκόσµια φαρµακοβιοµηχανία εισήλθε σε µια νέα 

περίοδο, δεχόµενη πολυάριθµες προκλήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον, 

συµπεριλαµβανοµένων της ταχύτατης παγκοσµιοποίησης, της αύξησης του 

ανταγωνισµού από τα γενόσηµα, της διεύρυνσης των θεραπευτικών κατηγοριών, της 

αυστηροποίησης του ρυθµιστικού πλαισίου του κλάδου της υγείας και ειδικότερα του 

φαρµάκου, της αύξησης του βαθµού συγκέντρωσης του κλάδου και της τεχνολογικής 

και επιστηµονικής προόδου (Cockburn, 2006). Στο πλαίσιο αυτό, οι φαρµακευτικές 

εταιρίες ήρθαν αντιµέτωπες µε καινούρια προβλήµατα, καταγράφοντας µια σχετική 

πτώση στην κερδοφορία, τις πωλήσεις και τα έσοδά τους και, κατά συνέπεια, 

επιχειρώντας να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας 

και περαιτέρω ανάπτυξής τους. Το 2011, η παγκόσµια φαρµακευτική αγορά έφτασε 

τα $1,08 τρις πωλήσεις, ενώ υπολογίζεται ότι µέχρι το 2020, οι πωλήσεις θα 

ανέλθουν σε πάνω από $1,6 τρις, καταδεικνύοντας την αδιαµφισβήτητη αξία του 

κλάδου και τις σηµαντικές αναπτυξιακές του δυνατότητες, δεδοµένης της αύξησης 
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της ζήτησης για νέα φαρµακευτικά προϊόντα λόγω της προόδου στην ιατρική, της 

αύξησης του ποσοστού της µεσαίας τάξης, της δηµογραφικής γήρανσης και των 

αντίστοιχων εξελίξεων στο νοσολογικό προφίλ του παγκόσµιου πληθυσµού 

(PriceWaterCoopers, 2012). 

Υπό αυτό το πρίσµα, οι φαρµακευτικές εταιρίες έχουν υιοθετήσει διάφορες 

στρατηγικές ανάπτυξης, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, το µέγεθος, 

την αγορά δραστηριοποίησης και τους επιδιωκόµενους στόχους. Μία εξ αυτών αφορά 

το µοντέλο της οργανικής ανάπτυξης, η οποία επιτυγχάνεται µέσω της 

βελτιστοποίησης των εσωτερικών διεργασιών και αναβάθµισης των αντίστοιχων 

λειτουργιών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της περίπτωσης στο 

φαρµακευτικό κλάδο είναι η αύξηση των επενδύσεων στις δραστηριότητες Ε&Α, η 

δικτύωση µε ερευνητικά και επιστηµονικά κέντρα, η ανάπτυξη νέων φαρµάκων και 

χηµικών µορίων, η αύξηση του καλυπτόµενου φάσµατος των θεραπευτικών 

κατηγοριών, η βελτίωση των πρακτικών µάρκετινγκ και η αναβάθµιση του τµήµατος 

πωλήσεων (Gassmann et al, 2008). Επίσης, µία ακόµη στρατηγική ανάπτυξης είναι η 

κάθετη ολοκλήρωση, µέσω της απορρόφησης λειτουργιών που βρίσκονται κατά 

µήκος της αλυσίδας παραγωγής και τροφοδότησης. Στη φαρµακοβιοµηχανία αυτό 

συµβαίνει µέσω της απορρόφησης εταιριών που παράγουν ενεργά φαρµακευτικά 

συστατικά (Active Pharmaceutical Ingredients – APIs), τα οποία ακολούθως 

επεξεργάζονται, παράγοντας φαρµακευτικά προϊόντα (Chittoor et al, 2008). 

Ακόµη, µία ιδιαίτερα δηµοφιλής στρατηγική ανάπτυξης µεταξύ των φαρµακευτικών 

εταιριών είναι η διεθνοποίηση µε ιδιαίτερη έµφαση στις αναδυόµενες αγοράς, 

γνωστές και ως “phamerging markets” (Civaner, 2012). Οι αγορές αυτές 

αναπτύσσονται σήµερα µε ταχύτατους ρυθµούς, καταγράφοντας συνεχώς 

αυξανόµενη ζήτηση για νέα και εδραιωµένα φαρµακευτικά προϊόντα και 

παρουσιάζοντας σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την παγκόσµια 

φαρµακοβιοµηχανία, καθώς χαρακτηρίζονται από αυξανόµενο κατά κεφαλήν 

εισόδηµα, ταχύτατες ρυθµιστικές αλλαγές στην αγορά υγείας, υιοθέτηση του 

σύγχρονου τρόπου ζωής και ευρεία πληθυσµιακή κάλυψη. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι το 2011, οι πωλήσεις φαρµάκων στις χώρες BRIC (Βραζιλία, Κίνα, 

Ινδία, Ρωσία) αυξήθηκαν κατά 22,6%, µε τον αντίστοιχο ρυθµό ανάπτυξης 

παγκοσµίως να ανέρχεται µόλις στο 7,2% (PriceWaterCoopers, 2012). Την τελευταία 

δεκαετία η πλειονότητα των µεγάλων φαρµακευτικών εταιριών έχει υιοθετήσει τη 
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στρατηγική διεθνοποίησης µέσω της ίδρυσης θυγατρικών εταιριών, αντιπροσώπων 

και παραγωγικών εγκαταστάσεων ή της πραγµατοποίησης συνεργασιών µε 

ερευνητικά κέντρα, επιστηµονικούς οργανισµούς και επιχειρήσεις του κλάδου της 

βιοτεχνολογίας (Bottazzi & Secchi, 2005). 

Τέλος, µια από τις σηµαντικότερες στρατηγικές ανάπτυξης που έχει πλέον εδραιωθεί 

στον παγκόσµιο φαρµακευτικό κλάδο είναι οι Ε&Σ, µια στρατηγική που προσφέρει 

αξιόλογες αναπτυξιακές δυνατότητες (Burns et al, 2005). Οι Ε&Σ δεν αποτελούν ένα 

νέο φαινόµενο στη φαρµακοβιοµηχανία, ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια έχουν 

αυξηθεί σηµαντικά τόσο σε αξία όσο και σε αριθµό, κυρίως λόγω της ανισορροπίας 

µεταξύ επενδύσεων στην Ε&Α και της ποσότητας των φαρµακολογικών 

ανακαλύψεων και καινοτοµιών. Συγκεκριµένα, έχει παρατηρηθεί ότι ενώ οι 

επενδύσεις σε Ε&Α αυξάνονται συνεχώς, υπάρχει µια σταθερή πτωτική τάση στην 

εισαγωγή στην αγορά νέων χηµικών µορίων (New Molecular Entities – NMEs), 

κυρίως λόγω της αυστηροποίησης του ρυθµιστικού πλαισίου για την αδειοδότησή 

τους και του αυξανόµενου κόστους λανσαρίσµατός τους σε νέα φαρµακευτικά 

προϊόντα (Paul et al, 2010). Το αποτέλεσµα αυτής της τάσης είναι η σηµαντική 

πτώση της παραγωγικότητας των µεγάλων φαρµακευτικών εταιριών, οι οποίες πλέον 

δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότερο στο πεδίο των Ε&Σ, επιχειρώντας να 

αναστρέψουν αυτήν την τάση.  

2.2.2 Εξαγορές και συγχωνεύσεις στη φαρµακοβιοµηχανία: ιστορική επισκόπηση 

Οι Ε&Σ αποτελούν εδώ και δεκαετίες έναν από τους βασικότερους µηχανισµούς 

στρατηγικής ανάπτυξης των φαρµακευτικών εταιριών, καθώς η φαρµακοβιοµηχανία 

χαρακτηρίζεται από έναν αυξανόµενο βαθµό συγκέντρωσης κατά τα τελευταία 

χρόνια σε παγκόσµια κλίµακα. Ενώ το 1985 οι δέκα µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου 

αντιστοιχούσαν στο περίπου 20% των παγκόσµιων πωλήσεων, στις αρχές της 

δεκαετίας του 2000 το ποσοστό αυτό υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας το 48% 

(Danzon et al, 2007). Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται εν πολλοίς στη συνεχώς αυξανόµενη 

δραστηριότητα Ε&Σ, καθώς µεταξύ της περιόδου 1988-2000, η αξία της ξεπέρασε τα 

$500 δις, καταδεικνύοντας τη σηµασία των Ε&Σ για το φαρµακευτικό κλάδο κατά τη 

διάρκεια των δεκαετιών 1980 και 1990. Οι περισσότερες από τις κορυφαίες 

φαρµακευτικές εταιρίες αυτής της περιόδου δηµιουργήθηκαν ως αποτέλεσµα µίας ή 

περισσότερων οριζόντων συγχωνεύσεων, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα την 
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GlaxoSmithKline, η οποία αναπτύχθηκε µε τη συγχώνευση των Glaxo, Wellcome, 

Smith, Kline French και Beecham, την Aventis, η οποία ήταν το αποτέλεσµα των 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων των Hoechst, Rhône-Poulenc, Rorer, Marion, Merrill 

και Dow, και την Pfizer (συγχώνευση Pfizer, Warner-Lambert και Pharmacia). 

Η δεκαετία του 1980 σηµατοδότησε µια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης και 

κερδοφορίας για την παγκόσµια φαρµακοβιοµηχανία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 

ότι µεταξύ 1980 και 1992, ο αντίστοιχος χρηµατιστηριακός δείκτης για το σύνολο 

των φαρµακευτικών εταιριών στις ΗΠΑ σηµείωσε άνοδο της τάξης του 959%, µία 

ανάπτυξη που επετεύχθη µέσω σηµαντικών επενδύσεων στον τοµέα της Ε&Σ, 

αξιοσηµείωτων καινοτοµιών, υιοθέτησης νέων και περισσότερο ορθολογικών 

επιστηµονικών προσεγγίσεων στην ανακάλυψη φαρµάκων, καθώς και δοµικών 

αλλαγών στη δοµή της αγοράς, επιτρέποντας ετήσιες αυξήσεις του ρυθµού ανάπτυξης 

του κλάδου πάνω από 10% (Kumar, 2012). Όπως συµβαίνει και στους περισσότερους 

κλάδους της οικονοµίας, οι Ε&Σ αναπτύχθηκαν σε κύµατα που ξεκινούν από τη 

δεκαετία του 1980 και φτάνουν µέχρι και σήµερα. Συγκεκριµένα, το πρώτο κύµα 

έλαβε χώρα κατά τα τέλη του 1980 µέσω σηµαντικών οριζόντιων συγχωνεύσεων, 

όπως των Smith, Kline και Beecham, και των Briston-Myers και Squibb, οι οποίες 

οδήγησαν στην εµφάνιση οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος στον κλάδο, ως 

αποτέλεσµα της αυξηµένης αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των 

πωλήσεων. Οι πρωταρχικές αυτές προσπάθειες συνέργιας βασίστηκαν κυρίως στην 

ενοποίηση των εσόδων µέσω της αυξηµένης γεωγραφικής κάλυψης, καθώς και της 

αντίστοιχης µείωσης του κόστους. 

Ωστόσο, στις αρχές της επόµενης δεκαετίας η εικόνα αυτή αντιστράφηκε, καθώς η 

µέση τιµή των µετοχών των µεγάλων φαρµακευτικών εταιριών στις ΗΠΑ µειώθηκε 

δραστικά, οδηγώντας σε περιορισµό του ρυθµού ανάπτυξης του κλάδου. Οι 

παράγοντες που συνετέλεσαν στην εξέλιξη αυτή ήταν πολλαπλοί, 

συµπεριλαµβανοµένων της αυξηµένης αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών, της 

όξυνσης του ανταγωνισµού λόγω της εµφάνισης των γενόσηµων και “me-too” 

φαρµακευτικών σκευασµάτων, την άνοδο της βιοτεχνολογίας, τις αυξηµένες πιέσεις 

από κυβερνητικούς φορείς και ρυθµιστικούς οργανισµούς, την αύξηση του κόστους 

Ε&Α και την υιοθέτηση συγκεκριµένων ρυθµίσεων όσον αφορά το χρόνο λήξης των 

πατεντών, επιφέροντας νέες πιέσεις στα έσοδα και την κερδοφορική ικανότητα του 

κλάδου (Purche, 1996). Έτσι, οι φαρµακευτικές εταιρίες προσπάθησαν να 
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αναπτύξουν στρατηγικές για τον περιορισµό της αγοραστικής δύναµης, τη βελτίωση 

της παραγωγικότητας της Ε&Α και τον έλεγχο του κόστους παραγωγής και διάθεσης 

των φαρµάκων. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ε&Σ αναδείχθηκαν σε µία ιδιαίτερα αποτελεσµατική 

στρατηγική για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων, µε τις µεγάλες 

φαρµακευτικές εταιρίες να αρχίζουν να εµπλέκονται πλέον ενεργά σε 

καθετοποιηµένες συγχωνεύσεις, επιχειρώντας να καταπολεµήσουν εν µέρει την 

αυξανόµενη αγοραστική δύναµη. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το 82% των 

φαρµακευτικών προϊόντων στις ΗΠΑ πωλούνταν µέσω ενδιάµεσων (Pharmacy 

Benefit Managers – PBMs, αλυσίδες φαρµακείων και νοσοκοµεία), µε αποτέλεσµα 

την αύξηση της σταθµισµένης µέσης τιµής έκπτωσης στους διανοµείς από 4% σε 

16% µεταξύ 1987 και 1992, ενώ παράλληλα το νέο αυτό κύµα συγχωνεύσεων 

σηµατοδοτήθηκε από τη σηµαντική άνοδο των επενδύσεων στην Ε&Σ µέσω της 

εξαγοράς εταιριών βιοτεχνολογίας (Schmidt & Ruhli, 2002). Σε γενικές γραµµές, η 

δεκαετία του 1990 είναι γνωστή ως η εποχή των οριζόντιων συγχωνεύσεων στον 

κλάδο της φαρµακοβιοµηχανίας, µε γνωστότερες εξ αυτών τις συγχωνεύσεις µεταξύ 

American Home Products και American Cyanamid, Glaxo και Wellcome, Hoeschst 

και MMD, και Upjohn και Pharmacia. 

Το δεύτερο αυτό κύµα Ε&Σ είχε ως βασικό κίνητρο τη δηµιουργία προστιθέµενης 

αξίας για τις νέες φαρµακευτικές εταιρίες, µέσω της επίτευξης σηµαντικών οφελών 

συνέργειας σε όρους µειωµένου κόστους και αυξηµένης αποτελεσµατικότητας. Οι 

Ε&Σ που πραγµατοποιήθηκαν σε αυτήν την περίοδο είχαν ως αποτέλεσµα τη 

δραµατική αύξηση του µεγέθους των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων, ενώ περίπου 50 εξ 

αυτών είχαν υπολογιζόµενη αξία της τάξης του $1 δις, αντιστοιχώντας στο 70% της 

συνολικής αξίας. Όσον αφορά τις εξαγορές αυτής της περιόδου, περίπου 65 εξ αυτών 

δηµιούργησαν αξία άνω των $18,8 δις για τις νέες εταιρίες, µε τη σηµαντικότερη να 

αφορά την εχθρική εξαγορά της Burroughs Wellcome από την Glaxo το 1995. 

Αργότερα, η δραστηριότητα Ε&Σ στο φαρµακευτικό κλάδο συνεχίστηκε µε αµείωτη 

ένταξη, ενώ µεταξύ 1985 και 2007, οι 51 από τις µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου 

ενοποιήθηκαν σε µόλις 10 (Kumar, 2012). Στη δεκαετία 1999-2009, πάνω από 1345 

Ε&Σ έλαβαν χώρα στον κλάδο, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ένα νέο 

κύµα Ε&Σ µεταξύ εταιριών ιδιαίτερα µεγάλου µεγέθους (mega M&As). 
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2.2.3 Κίνητρα εξαγορών και συγχωνεύσεων στο φαρµακευτικό κλάδο 

Στη σχετική ερευνητική βιβλιογραφία έχουν αναδειχθεί πολυάριθµα κίνητρα των 

Ε&Σ στο φαρµακευτικό κλάδο, όπως είναι η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και 

φάσµατος, η απόκτηση ελέγχου άλλων εταιριών, η απόκτηση συγκεκριµένων 

περιουσιακών στοιχείων όπως οι πατέντες ορισµένων φαρµακευτικών σκευασµάτων 

και η αναδιάρθρωση οικονοµικά αδύναµων επιχειρήσεων του κλάδου (Gagnon & 

Volesky, 2017). Σύµφωνα µε τον Kumar (2012), οι Ε&Σ θα συνεχίσουν να αποτελούν 

ένα κυρίαρχο υπόδειγµα στρατηγικής ανάπτυξης για τις φαρµακευτικές εταιρίες διότι 

είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος περιστολής του κόστους, καθώς επιτρέπουν στη 

νέα εταιρία να µειώσει το προσωπικό που απασχολείται σε διοικητικές και 

υποστηρικτικές λειτουργίες, όπως είναι οι πωλήσεις και το µάρκετινγκ, 

βελτιστοποιώντας παράλληλα την παραγωγικότητα σε κύριες λειτουργίες, όπως η 

Ε&Α. Οι Danzon et al (2007) σηµειώνουν ότι τα σηµαντικότερα κίνητρα που 

καθοδηγούν τη δραστηριότητα Ε&Σ στο φαρµακευτικό κλάδο είναι η επιθυµία 

επίτευξης οικονοµιών κλίµακας, η πρόσβαση σε οικονοµικούς και άλλους πόρους για 

τις επενδύσεις στην Ε&Σ και οι αυξηµένες εµπορικές δυνατότητες που παρέχονται σε 

όρους µεριδίων αγοράς.  

Οι Hassan et al (2007) επισηµαίνουν ότι η ραγδαία εντατικοποίηση του 

ανταγωνισµού στην παγκόσµια φαρµακοβιοµηχανία συνιστά ένα βασικό παράγοντα 

αύξησης του αριθµού και της αξίας των Ε&Σ, καθώς αυτές παρέχουν σηµαντικές 

ευκαιρίες αξιοποίησης των οφελών που προκύπτουν από τις συνέργιες. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτών των οφελών είναι η απόκτηση ισχύος στην 

αγορά, η αναβάθµιση της παραγωγικότητας, η περιστολή περιττών επενδύσεων και η 

µείωση του κόστους (Katsanis, 2015). Επίσης, ως κρίσιµης σηµασίας κίνητρο των 

Ε&Σ για τις φαρµακευτικές εταιρίες έχει καταγραφεί η ανάγκη διαµοιρασµού του 

εξαιρετικά υψηλού κόστους Ε&Α, καθώς υπολογίζεται ότι το κόστος ανάπτυξης ενός 

νέου φαρµάκου ανέρχεται στα $900 εκατοµµύρια (Kumar, 2012). Μπορεί, λοιπόν, να 

υποστηριχθεί ότι κατά τα τελευταία χρόνια, το σηµαντικότερο βιώσιµο όφελος που 

µπορεί να επιτευχθεί µέσω των Ε&Σ, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, είναι 

η απόκτηση πατεντών που αναπτύσσονται µέσω τεχνολογικών καινοτοµιών και 

άλλων δραστηριοτήτων Ε&Α. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Tripathy & 

Prajapati (2014), το κυριότερο κίνητρο των Ε&Α στο φαρµακευτικό κλάδο είναι η 
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απόκτηση οικονοµικών κλίµακας σε όρους Ε&Α, αλλά και σε ότι αφορά το δίκτυο 

πωλήσεων και µάρκετινγκ των εταιριών.  

Ιδιαίτερα όσον αφορά τις mega συγχωνεύσεις, το παραπάνω κίνητρο καθίσταται 

ακόµα σηµαντικότερο. Για παράδειγµα, η περίπτωση της συγχώνευσης των δύο 

πολυεθνικών Glaxo Wellcome και SmithKline Beecham καταδεικνύει πόσο 

σηµαντική είναι η Ε&Α για τη βιωσιµότητα των µεγαλύτερων φαρµακευτικών 

εταιριών, ενώ ορισµένες συγχωνεύσεις όπως των Glaxo-SmithKline, Pfizer, AHP και 

Novartis βασίστηκαν ακριβώς στη λογική ότι ακόµα και οι µεγαλύτερου µεγέθους 

πολυεθνικές είναι υποβέλτιστες σε ότι αφορά την ανάγκη υλοποίησης τεράστιων 

επενδύσεων για την ανάπτυξη νέων φαρµακευτικών προϊόντων. Η επίτευξη, λοιπόν, 

συνεργιών στην Ε&Α αποτελεί κυρίαρχο λόγο πίσω από τις Ε&Σ, ενώ πολλές 

εταιρίες σήµερα αναζητούν στόχους στις αναδυόµενες αγορές για να οικοδοµήσουν 

µια αποτελεσµατική αλυσίδα παραγωγής, καθώς το αυξανόµενο κόστος ανάπτυξης 

νέων χηµικών συστατικών σε συνάρτηση µε τον ανταγωνισµό καθιστούν τις Ε&Σ µια 

πολύ δηµοφιλή εναλλακτική στρατηγική λύση ανάπτυξης (Kumar, 2012). Το 2009, η 

Pfizer εξαγόρασε την Wyeth µε σκοπό να επιτύχει µια σταθερή γραµµή παραγωγής 

δεδοµένης της ταυτόχρονης λήξης της πατέντας αρκετών φαρµακευτικών προϊόντων 

της, η οποία είχε ως αποτέλεσµα σηµαντική µείωση των πωλήσεών της. Εκτός αυτού, 

σηµαντικό είναι και το κίνητρο επίτευξης οικονοµικών κλίµακας, µε χαρακτηριστική 

την περίπτωση της Teva, της ισραηλινής ηγέτιδας εταιρίας στον κλάδο των 

γενοσήµων, η οποία κατάφερε να διπλασιάσει τις πωλήσεις της σε διάστηµα δύο ετών 

µέσω συνεχόµενων εξαγορών (Makri et al, 2010). 

Σύµφωνα µε τους Grabowski & Kyle (2008), τα κίνητρα των Ε&Σ στη 

φαρµακοβιοµηχανία µπορούν να διακριθούν σε προσαρµοστικά ή προληπτικά. Στο 

πλαίσιο αυτό, πολλές συγχωνεύσεις υλοποιούνται σε απόκριση σηµαντικών αλλαγών 

που γίνονται στο εξωτερικό περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγµα οι ραγδαίες 

τεχνολογικές αλλαγές και επιστηµονικές εξελίξεις, η άνοδος των πωλήσεων των 

γενοσήµων και οι ρυθµιστικές αλλαγές του κλάδου. Επίσης, σηµαντικό κίνητρο είναι 

και η επιθυµία αύξησης του εταιρικού µεγέθους µε σκοπό την επίτευξη οικονοµιών 

κλίµακας στην Ε&Α ή τη δηµιουργία οικονοµιών φάσµατος µέσω της διεύρυνσης 

των θεραπευτικών κατηγοριών των φαρµακευτικών προϊόντων (La Mattina, 2011). 

Ακόµη, η διαφοροποίηση των λειτουργιών και η εισαγωγή νέας τεχνολογίας αποτελεί 

ένα ακόµα σηµαντικό προληπτικό κίνητρο των Ε&Σ, µε πολλές µεγάλες 
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φαρµακευτικές εταιρίες να αναζητούν συνεργασίες µε µικρότερες εταιρίες ως πηγή 

προϊοντικής διαφοροποίησης, καθώς οι δεύτερες συνήθως χρησιµοποιούν 

περισσότερο καινοτόµο τεχνολογική γνώση που απορρέει από ερευνητικά και 

πανεπιστηµιακά κέντρα, είναι περισσότερο πρόθυµες να αναλάβουν κινδύνους και 

είναι λιγότερο γραφειοκρατικές στην οργανωσιακή δοµή τους (Koenig & Mezick, 

2004). Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το κλασικό οικονοµικό επιχείρηµα 

πίσω από τις Ε&Σ, δηλαδή ότι αυτές αυξάνουν το µερίδιο και την ισχύ αγοράς µε 

αποτέλεσµα την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

2.2.4 Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις ως στρατηγική ανάπτυξης για τις 

φαρµακευτικές εταιρίες  

Οι Ε&Σ αποτελούν σήµερα ένα στρατηγικό αναπτυξιακό εργαλείο για τις 

φαρµακευτικές εταιρίες, καθώς προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες αποτελεσµατικής 

διαχείρισης της αβεβαιότητας που προκαλούν τα συχνά τεχνολογικά σοκ στη 

φαρµακοβιοµηχανία, αντιµετώπισης των ελλειµµάτων που µπορεί να προκύψουν από 

τις τεράστιες επενδύσεις που γίνονται στην Ε&Α, καθώς και επίτευξης εµπορικής 

κυριαρχίας σε παγκόσµια κλίµακα (Mittra, 2007). Μέσω αυτής της στρατηγικής 

ανάπτυξης, οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν τους κινδύνους που 

απορρέουν από το εξωτερικό περιβάλλον, να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να 

διευρύνουν το µερίδιο αγοράς τους (Cilhoroz et al, 2016). Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 20 ετών, η επίτευξη οφελών που σχετίζονται µε τις οικονοµίες κλίµακας 

και η απόκτηση στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος συνιστούν βασικές 

επιδιώξεις των φαρµακευτικών εταιριών, δεδοµένης της όξυνσης του ανταγωνισµού 

και της παγκοσµιοποίησης της φαρµακευτικής αγοράς. Ως εκ τούτου, οι Ε&Σ έχουν 

αναδειχθεί ως µια ιδιαίτερα δηµοφιλής στρατηγική για την κυριαρχία της παγκόσµιας 

αγοράς, την αύξηση των εσόδων και την αποδοτικότερη διαχείριση της 

δραστηριότητας Ε&Α (Demirbag et al, 2007). 

Σε γενικούς όρους, ο τύπος Ε&Σ που συναντάται συχνότερα στη φαρµακοβιοµηχανία 

σήµερα ως εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης είναι οι οριζόντιες συγχωνεύσεις και 

δευτερευόντως οι εξαγορές (Katsanis, 2015). Στις οριζόντιες συγχωνεύσεις κύριος 

στόχος είναι η αύξηση της τιµής αγοράς µέσω του περιορισµού του ανταγωνισµού 

µεταξύ των εταιριών που παράγουν ή πωλούν παρόµοια προϊόντα, καθώς και η 

διεύρυνση του µεριδίου αγοράς µέσω της απορρόφησης των κυριότερων 
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ανταγωνιστριών επιχειρήσεων, µε απώτερο σκοπό την επίτευξη οικονοµιών 

κλίµακας. Στο φαρµακευτικό κλάδο σπανιότερες είναι οι κάθετες συγχωνεύσεις, οι 

οποίες σε τοµείς εκτός αυτού προτιµούνται για λόγους µείωσης του κόστους 

παραγωγής, διευκόλυνσης της προσβασιµότητας στις πρώτες ύλες και στα κανάλια 

διανοµής, και αύξησης της κερδοφορίας. Ωστόσο, δεδοµένου ότι στη 

φαρµακοβιοµηχανία η βασική εισροή είναι η χηµική ή βιοτεχνολογική γνώση, ο 

σηµαντικότερος λόγος που καθοδηγεί τις κάθετες συγχωνεύσεις είναι η ανάγκη 

ευκολότερης πρόσβασης στα κανάλια διανοµής (Neirinckx, 2000).  

Οι συµφωνίες συγχώνευσης, εξαγοράς ή συµπαραγωγής που συνάπτονται µεταξύ των 

φαρµακευτικών εταιριών συµβαίνουν κυρίως ως αποτέλεσµα των συµπληρωµατικών 

ικανοτήτων τους. Για παράδειγµα, όταν µια µικρού µεγέθους εταιρία µε περιορισµένο 

δίκτυο διανοµής αναπτύσσει ένα νέο φάρµακο, τότε συγχωνεύεται µε µία µεγαλύτερη 

ώστε να µπορεί να το διαθέσει στην αγορά. Επιπλέον, συχνή είναι πλέον η εξαγορά 

επιχειρήσεων µε στόχο την εξωτερική ανάθεση (outsourcing) του τµήµατος Ε&Α 

ώστε να περιοριστεί το κόστος παραγωγής των φαρµακευτικών προϊόντων (Higgins 

& Rodriguez, 2006). Σύµφωνα µε τους Richman et al (2016), το πρόσφατο κύµα 

mega Ε&Σ στην παγκόσµια φαρµακοβιοµηχανία οφείλεται στο ότι οι µεγάλες 

εταιρίες αποτυγχάνουν κατά τα τελευταία χρόνια να επενδύσουν αποτελεσµατικά 

στην Ε&Σ, υλοποιώντας αντίθετα µεγάλες επενδύσεις στις λειτουργίες του 

µάρκετινγκ, των πωλήσεων και της διανοµής, µε σκοπό την επίτευξη της µέγιστης 

αξίας από τα πιο εµπορικά φαρµακευτικά τους προϊόντα. Ωστόσο, όταν η πατέντα 

αυτών λήξει, τότε οι µεγάλες αυτές επιχειρήσεις θα πρέπει να βρουν νέα προϊόντα 

υψηλής προστιθέµενης αξίας για να διαθέσουν στην αγορά, εξαγοράζοντας έτσι 

µικρότερου µεγέθους εταιρίες που διατηρούν την πατέντα για βασικά συστατικά που 

µπορούν να αξιοποιήσουν στην παραγωγή τους και, κατά συνέπεια, στο δίκτυο 

διανοµής τους. Με άλλα λόγια, όταν οι big pharma δεν είναι σε θέση να 

εκµεταλλευτούν µε το βέλτιστο τρόπο τα ευρεία κανάλια πωλήσεων που διαθέτουν 

τότε εξαγοράζουν µικρότερες εταιρίες για να διατηρήσουν µια σταθερή προσφορά.  

Υπό αυτό το πρίσµα, έχει οµοίως υποστηριχθεί ότι παρόλο που οι Ε&Σ αποτελούν 

στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης των φαρµακευτικών εταιριών, συχνά, συνιστούν και 

έναν τρόπο διαχείρισης και αντιµετώπισης µεγαλύτερων προβληµάτων, εκτός της 

περιορισµένης ικανότητάς τους να διατηρούν µια σταθερή παραγωγή καινοτόµων 

προϊόντων. Για παράδειγµα, σε έρευνα των Danzon et al (2007) διαπιστώθηκε ότι ενώ 
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οι συγχωνεύσεις αποτελούν µια δηµοφιλή «απάντηση» σε προβλήµατα 

χρηµατοοικονοµικής βιωσιµότητας στη φαρµακοβιοµηχανία, συχνά, δεν συνιστούν 

τη λύση τους. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι οικονοµικές 

δυσκολίες και οι λήξεις των πατεντών καθοδηγούν σε µεγάλο βαθµό το κύµα 

συγχωνεύσεων στις φαρµακευτικές εταιρίες, ωστόσο, µετά τη συγχώνευση, οι 

εταιρίες αυτές συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν χαµηλότερο ρυθµό αύξησης των 

κερδών συγκριτικά µε τις υπόλοιπες (Danzon et al, 2007). Τη διαπίστωση αυτή 

επιβεβαιώνουν και οι Richman et al (2016), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το κόστος 

απορρόφησης ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλό και, άρα, να µην αντισταθµίζει 

επαρκώς τα αναµενόµενα οφέλη των Ε&Σ στις φαρµακευτικές εταιρίες, 

υποδηλώνοντας ότι η απόφαση για µια εξαγορά ή συγχώνευση ενδέχεται να 

προέρχεται από ασυµµετρίες πληροφόρησης και όχι από συστηµατικές προσπάθειες 

αύξησης της αξίας των µετόχων. Σε κάθε περίπτωση, οι Ε&Σ συνεχίζουν να 

αποτελούν µέχρι και σήµερα κυρίαρχο εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης στην 

παγκόσµια φαρµακοβιοµηχανία, όπως αναλύεται παρακάτω.  

2.2.5 Σύγχρονες τάσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων στη φαρµακοβιοµηχανία  

Στη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, οι φαρµακευτικές εταιρίες έχουν 

εµπλακεί σε µία «φρενίτιδα» Ε&Σ, καθώς µεταξύ 1993 και 2015 έχουν υλοποιηθεί 

περίπου 2.500 σχετικές συµφωνίες αξίας πάνω από $1,7 τρις, µε αποτέλεσµα τη 

ριζική αλλαγή της εικόνας στην αγορά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τις 

42 εταιρίες που ήταν µέλη του οργανισµού Pharmaceutical Research and 

Manufacturers of America το 1998, σήµερα υπάρχουν µόνο 11. Μόνο η Pfizer έχει 

ξοδέψει περίπου $348 δις σε Ε&Σ από το 1995 και µετά, ποσό υπερδιπλάσιο των 

συνολικών εσόδων της για την ίδια περίοδο, αντιστοιχώντας περίπου στο 1/5 του 

συνόλου Ε&Σ, ενώ η Valeant έχει εµπλακεί στις περισσότερες συµφωνίες, έχοντας 

εξαγοράσει 47 εταιρίες. Από το 2002 και µετά ο αριθµός των Ε&Σ αυξήθηκε µε 

ταχύτατους ρυθµούς και το 2014 ήταν το έτος µε τις περισσότερες συµφωνίες από 

οποιαδήποτε άλλη χρονικά (185 Ε&Σ), εκ των οποίων οι 22 είχαν αξία πάνω από $1 

δις. Η σχετική δραστηριότητα συγκεντρώνεται κυρίως σε έναν περιορισµένο αριθµό 

φαρµακευτικών εταιριών, καθώς 20 από αυτές είναι υπεύθυνες για το 74% της αξίας 

των αντίστοιχων Ε&Σ που έχουν πραγµατοποιηθεί στη φαρµακευτική αγορά µεταξύ 

1993-2015. Μάλιστα, η τάση αυτή δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει κάποια 
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πτωτική τάση. Στο παρακάτω Διάγραµµα 1 παρουσιάζονται ο αριθµός και η αξία των 

Ε&Σ στο φαρµακευτικό κλάδο για την περίοδο 1993-2015. 

 

Διάγραµµα 1 Αριθµός και αξία Ε&Σ, 1993-2015 

 

Πηγή: Institute for Health and Socio-Economic Policy (2016) 

Στο παραπάνω Διάγραµµα φαίνεται πως υπάρχει µια σαφής τάση αύξησης του 

κόστους των Ε&Σ. Μεταξύ 1993 και 1998, η συνολική δραστηριότητα Ε&Σ είχε αξία 

$44 δις, ένα ποσό που ξεπεράστηκε στα 13 από τα 17 επόµενα χρόνια, µε το 1999 να 

αποτελεί έτος-ρεκόρ στη συνολική αξία, λόγω τριών µεγάλων συγχωνεύσεων που 

έγιναν εκείνο το χρόνο. Οµοίως, ο αριθµός των σχετικών συµφωνιών έχει αυξηθεί 

σηµαντικά, φτάνοντας τις 87 το 2002 και τις 185 το 2014. Επίσης, το µέσο κόστος 

των Ε&Σ έχει σηµειώσει σηµαντική άνοδο σε αυτό το χρονικό διάστηµα, καθώς 

υπάρχουν 175 συµφωνίες µε αξία άνω του $1 δις από το 1993, µε µέσο κόστος πάνω 

από $8,5 δις. Ο µέσος όρος εξαγορών µε αξία άνω του $1 δις από το 1993 µέχρι και 

το 2000 ήταν τρεις ετησίως, από το 2001 µέχρι το 2007 ήταν εφτά και από το 2008 

µέχρι το 2015 ήταν 13 το χρόνο, όπως φαίνεται στο παρακάτω Διάγραµµα 2. 
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Διάγραµµα 2 Αριθµός Ε&Σ αξίας άνω του $1 δις 

 

Πηγή: Institute for Health and Socio-Economic Policy (2016) 

Από το 2013 µέχρι το 2014, ο αριθµός των Ε&Σ στον παγκόσµιο φαρµακευτικό 

κλάδο αυξήθηκε από τις 371 στις 438, και το 2015 έφτασε τις 494. Παράλληλα, η 

συνολική αξία τους σχεδόν διπλασιάστηκε από τα $226 δις στα $415 δις, κυρίως 

λόγω της εξαγοράς της Allergan από την Pfizer. Η συµφωνία αυτή ξεπέρασε σε αξία 

τα $183 δις, αντιστοιχώντας περίπου στο 40% της συνολικής αξίας των Ε&Σ για το 

2015. Βέβαια, ακόµα και χωρίς αυτήν τη συµφωνία, η δραστηριότητα Ε&Σ στη 

φαρµακοβιοµηχανία διατηρήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα το ίδιο έτος, στο οποίο η 

πώληση του χαρτοφυλακίου των γενοσήµων της Allergan από την Teva ήταν η 

δεύτερη µεγαλύτερη συναλλαγή. Άλλες µεγάλες συµφωνίες στον κλάδο των 

γενοσήµων περιλαµβάνουν την εξαγορά της Par από την Endo και της Hospira από 

την Pfizer. Όσον αφορά τις διεθνείς Ε&Σ, τα µεγαλύτερα ποσά δαπανήθηκαν σε 

εξαγορές εταιριών του δυτικού ευρωπαϊκού χώρου από αµερικάνικες εταιρίες (π.χ. 

Pfizer / Allergan), εµφανίζοντας ωστόσο πτωτική τάση συγκριτικά µε το 

προηγούµενο έτος λόγω φορολογικών µεταρρυθµίσεων που έγιναν στις ΗΠΑ. Στο 

παρακάτω Διάγραµµα 3 παρουσιάζονται οι συναλλαγές Ε&Σ που 

πραγµατοποιήθηκαν το 2015 µε αξία άνω των $2 δις.  
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Διάγραµµα 3 Συναλλαγές Ε&Σ άνω των $2 δις, 2015 

 

Πηγή: IMAP Industry Report (2016) 

Επιπλέον, η δραστηριότητα Ε&Σ συγκεντρώνεται κυρίως σε έναν µικρό αριθµό 

εταιριών. Το 2015 για παράδειγµα, η Allergan ήταν υπεύθυνη για τις δύο 

µεγαλύτερες συναλλαγές, ενώ ανάλογη δραστηριότητα έχει να επιδείξει και κατά τα 

προηγούµενα χρόνια, καθώς είναι το αποτέλεσµα αλλεπάλληλων συγχωνεύσεων 

(Forest, Actavis, Warner Chilcott, Watson). Από τα $1,7 τρις που δαπανήθηκαν 

µεταξύ 1993 και 2015 στις Ε&Σ του φαρµακευτικού κλάδου, το 74% προήλθε µόνο 

από 20 εταιρίες και από αυτές, η Pfizer αντιστοιχεί στο 27% της συνολικής αξίας και 

στο 1/5 όλων των Ε&Σ από το 1993 και µετά, δηµιουργώντας µια αγορά µε 

µονοπωλιακά χαρακτηριστικά. Στο παρακάτω Διάγραµµα 4 παρουσιάζονται οι 20 

µεγαλύτερες εταιρίες σε όρους δαπανών σε συναλλαγές Ε&Σ από το 1993 µέχρι και 

το 2015. 

Διάγραµµα 4 Οι 20 µεγαλύτερες εταιρίες σε αξία Ε&Σ, 1993-2015 

 

Πηγή: Institute for Health and Socio-Economic Policy (2016) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Η παρούσα µελέτη διεξάγεται µε τη µέθοδο της ποιοτικής έρευνας, η οποία βασίζεται 

στην κατανόηση των διαδικασιών, των φαινοµένων και των γεγονότων που 

συµβαίνουν σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον και χρησιµοποιεί 

διάφορες ερευνητικές στρατηγικές και µεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων 

(Creswell, 2009). Βασικό πλεονέκτηµα της ποιοτικής έρευνας είναι η ευελιξία της ως 

προς τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρµόζονται, υποστηρίζοντας τη 

βαθύτερη κατανόηση των ερευνητικών προβληµατισµών. Η ποιοτική µέθοδος 

στηρίχτηκε στις νατουραλιστικές φιλοσοφίες και στοχεύει στην παραγωγή 

συγκεκριµένης γνώσης µέσα σε προκαθορισµένες συνθήκες. Βάσει αυτής της 

προσέγγισης δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην πραγµατική έκφραση ενός φαινοµένου, 

χρησιµοποιώντας ερµηνευτικές και διερευνητικές µεθόδους για να περιγράψει, να 

µεταφράσει, να αποκωδικοποιήσει  και να αποδώσει νόηµα σε κάποια φαινόµενα. 

Η µελέτη περίπτωσης (case study) αποτελεί µια ποιοτική ερευνητική µέθοδο που 

επιτρέπει την εξέταση ενός φαινοµένου, αναδεικνύοντας τις επιµέρους πτυχές ενός 

συγκεκριµένου ζητήµατος (Creswell, 2009). Η µέθοδος αυτή δεν επιδιώκει την 

εµπλοκή πολυάριθµων υποκειµένων και τη συγκέντρωση δεδοµένων από µεγάλα ή 

αντιπροσωπευτικά δείγµατα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δύσκολη η γενίκευση των 

αποτελεσµάτων της, γεγονός που συνιστά και βασικό περιορισµό της εν λόγω 

µεθοδολογικής προσέγγισης. Πράγµατι, όσο προσεκτικά και αν επιλεγούν οι 

περιπτώσεις της µελέτης, δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι αυτές είναι 

αντιπροσωπευτικές άλλων περιπτώσεων που φαίνονται παρόµοιες, ενώ σηµαντικό 

περιορισµό της αποτελεί και το ότι η µέθοδος αυτή δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε 

ακρίβεια. Γενικότερα, η περιπτωσιολογική µελέτη αποσκοπεί στη συστηµατική 

ανάλυση φαινοµένων, χωρίς να επιδιώκεται η εξαγωγή µιας γενικευµένης αλήθειας. 
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3.2 ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η παρούσα ποιοτική έρευνα υλοποιήθηκε µε τη µέθοδο της µελέτης περίπτωσης, µε 

σκοπό τη διερεύνηση των στρατηγικών ανάπτυξης που υιοθετούνται από τις 

φαρµακευτικές εταιρίες µε την αξιοποίηση των Ε&Σ. Οι περιπτώσεις που εξετάζονται 

στο επόµενο κεφάλαιο αφορούν εξαγορές που ανακοινώθηκαν και ολοκληρώθηκαν 

στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 2014-2016. Η επιλογή τους βασίστηκε τόσο λόγω της 

αντιπροσωπευτικότητάς τους όσον αφορά τις επιλεγµένες στρατηγικές ανάπτυξης 

που αναλύονται, όσο και λόγω της σηµαντικής αξίας τους και της ισχυρής θέσης στην 

αγορά που κατέχουν οι εµπλεκόµενες εταιρίες. Επίσης, το χρονικό διάστηµα µεταξύ 

2014 και 2016 επιλέχθηκε ώστε τα δεδοµένα της ανάλυσης να είναι σχετικά 

πρόσφατα και να αναδεικνύουν µε σχετική αξιοπιστία τις σύγχρονες τάσεις στο πεδίο 

των Ε&Σ στον παγκόσµιο φαρµακευτικό κλάδο. Οι περιπτώσεις που αναλύονται στο 

επόµενο κεφάλαιο περιλαµβάνουν: 

1. Την εξαγορά της Pharmacyclics από την Abbvie αξίας $19 δις, µε σκοπό την 

απόκτηση του φαρµάκου Imbruvica 

2. Την εξαγορά της Receptos από την Celgene αξίας $6,8 δις, µε σκοπό την 

απόκτηση του ανοσολογικού χαρτοφυλακίου 

3. Την εξαγορά του 55% AcertaPharma από την AstraZeneca αξίας $4 δις, µε 

σκοπό την απόκτηση ενός νέου χηµικού µορίου 

4. Την εξαγορά της Allergan Generics από την Teva αξίας $40,5 δις, µε σκοπό 

την είσοδο της δεύτερης στην αγορά γενοσήµων 

5. Την εξαγορά της Roxane Laboratories από την Hikma αξίας $2,7 δις, µε 

σκοπό η δεύτερη να αυξήσει τα µερίδια αγοράς στην αγορά γενοσήµων στις 

ΗΠΑ 

6. Την εξαγορά της Rimsa από την Teva αξίας $2,3 δις, µε σκοπό την απόκτηση 

της παραγωγής γενοσήµων της πρώτης στη Λατινική Αµερική 

7. Την εξαγορά της Polichem από την Almirall αξίας $386 εκατοµµυρίων, µε 

σκοπό την ενίσχυση της αγοράς δερµατολογίας 

8. Την εξαγορά του τµήµατος δερµατολογίας της Astella από τη Leo αξίας $724 

εκατοµµυρίων, µε σκοπό τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου δερµατολογίας 

9. Την εξαγορά της Synageva από την Alexion αξίας $8,3 δις, για τη διεύρυνση 

του χαρτοφυλακίου σπάνιων νόσων 
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10. Την εξαγορά του τµήµατος Consumer Health της Boehringer Ingelheim από 

τη Sanofi αξίας $7,4 δις, µε σκοπό την ανάπτυξη στην αγορά υγιεινής και 

φροντίδας 

11. Την εξαγορά του τµήµατος Consumer Care της MSD από την Bayer αξίας 

$14,2 δις, µε σκοπό η δεύτερη να ισχυροποιήσει τη θέση της στην αγορά µη 

συνταγογραφούµενων φαρµάκων 

12. Την εξαγορά του τµήµατος Consumer Care της Novartis από την GSK, στο 

πλαίσιο κοινοπραξίας (joint venture) 

Οι 12 παραπάνω περιπτώσεις αναλύονται βάσει τεσσάρων θεµατικών κατηγοριών (3 

µελέτες περιπτώσεων ανά µία θεµατική κατηγορία), οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

τέσσερις αντίστοιχες στρατηγικές ανάπτυξης: (1) τη στρατηγική ανάπτυξης του 

προϊοντικού χαρτοφυλακίου, (2) τη στρατηγική αύξησης των µεριδίων αγοράς, (3) τη 

στρατηγική εστίασης σε εξειδικευµένες αγορές και (4) τη στρατηγική ανάπτυξης στον 

κλάδο υγιεινής, φροντίδας και µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Η 

κατηγοριοποίηση των στρατηγικών αυτών έγινε βάσει αντίστοιχης ταξινόµησης που 

προτείνεται από την έκθεση του οργανισµού IMAP (2016) σχετικά µε τη 

δραστηριότητα Ε&Σ στον παγκόσµιο φαρµακευτικό κλάδο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΥ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

4.1.1 Abbvie – Pharmacyclics  

Όπως προαναφέρθηκε, στη δραστηριότητα Ε&Σ που αναπτύσσεται κατά τα 

τελευταία χρόνια στο φαρµακευτικό κλάδο εντοπίζονται τέσσερις κυρίαρχες 

στρατηγικές, εκ των οποίων η πρώτη αφορά τη στρατηγική ανάπτυξης των ηγετών 

στην αγορά όσον αφορά την Ε&Α. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω δραστηριότητα 

παρακινείται από µια αναπτυξιακή στρατηγική που βασίζεται στην ανάπτυξη και 

εισαγωγή στην αγορά σύγχρονων φαρµακευτικών σκευασµάτων που 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερη αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα. Οι 

φαρµακευτικές εταιρίες που εµπλέκονται σε Ε&Σ αυτού του τύπου συνήθως 

εξαγοράζουν µικρότερου µεγέθους εταιρίες ή µέρος αυτών που αντιστοιχεί σε µια 

θεραπευτική κατηγορία, µε τις συµφωνίες να ανέρχονται σε ιδιαίτερα υψηλά ποσά. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της στρατηγικής είναι η εξαγορά της 

Pharmacyclics από την Abbvie αξίας $19 δις, η οποία ολοκληρώθηκε το Μάιο του 

2015. Η Abbvie είναι µια παγκόσµια βιοφαρµακευτική εταιρία µε έδρα τις ΗΠΑ, η 

οποία αναπτύσσεται ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια στην αγορά της ογκολογίας, 

διαθέτοντας ισχυρή χρηµατοοικονοµική θέση και πραγµατοποιώντας σηµαντικές 

επενδύσεις στο πεδίο της Ε&Α, ιδιαίτερα όσον αφορά την κλινική εξειδίκευση στην 

ανάπτυξη καινοτόµων φαρµάκων νέας γενιάς.  

Το 2015, η Abbvie εξαγόρασε την Pharmacyclics, µε σκοπό την ισχυροποίηση της 

επιστηµονικής και εµπορικής της παρουσίας στην ογκολογία, καθώς η Pharmacyclis 

αποτελεί ηγέτη στην αγορά της αιµατολογίας, µε το βασικό της φαρµακευτικό 

προϊόν, το Imbruvica, να θεωρείται ένα από τα πιο καινοτόµα φάρµακα παγκοσµίως, 

µε πωλήσεις άνω των $24 δις (Abbvie, 2016). Το Imbruvica, το πρώτο φάρµακο 

BTK-υποδοχέα που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία των αιµατολογικών καρκίνων, 

έχει εγκριθεί από τον Αµερικάνικο Οργανισµών Τροφών και Φαρµάκων (FDA) µε 
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τέσσερις θεραπευτικές ενδείξεις, και επίσης έχει λάβει έγκριση σε περίπου 50 χώρες 

ανά τον κόσµο. Ακόµη, βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και ελέγχου για επιπλέον 

ενδείξεις στον αιµατολογικό καρκίνο και σε άλλους συµπαγείς όγκους, µε πάνω από 

60 κλινικές µελέτες να «τρέχουν» επί του παρόντος για το εν λόγω προϊόν. Στόχος 

της εξαγοράς της Pharmacyclics από την Abbvie ήταν η απόκτηση της προϊοντικής 

γραµµής του Imbruvica, καθώς η Abbvie έχει ήδη ένα διευρυµένο χαρτοφυλάκιο 

φαρµακευτικών προϊόντων ογκολογίας, ενώ στο µέλλον πρόκειται να αναπτύξει 

περισσότερα σκευάσµατα αντίστοιχων θεραπευτικών κατηγοριών (de la Merced & 

Pollack, 2015).  

Έχοντας αναπτύξει δύο καινοτόµες δραστικές ουσίες (venetoclax και duvelisib), 

σχεδιάζει να αξιοποιήσει το δυναµικό της σε συνδυασµό µε το Imbruvica, µε σκοπό 

να αναπτύξει νέες θεραπείες που αναβαθµίζουν την ποιότητα της φροντίδας στον 

καρκίνο. Βασικά κίνητρα για την εξαγορά αυτή ήταν ο υψηλός βαθµός 

ευθυγράµµισης της στρατηγικής µεταξύ των δύο εταιριών. Συγκεκριµένα, η 

Pharmacyclics διαθέτει µεγάλη εξειδίκευση στην ανάπτυξη ογκολογικών 

φαρµακευτικών σκευασµάτων, καθώς και ένα εδραιωµένο εµπορικό κανάλι στην 

αιµατολογική ογκολογία, ενώ η Abbvie έχει ένα ισχυρό και αναπτυσσόµενο τµήµα 

Ε&Σ στις ίδιες θεραπευτικές κατηγορίες, µε έµφαση σε νέα µόρια µικρού µεγέθους, 

και παράλληλα διαθέτει αναξιοποίητους πόρους όσον αφορά την εξειδίκευσή της 

στην ανοσολογία. Συνολικά, η εξαγορά της Pharmacyclics από την Abbvie αποτελεί 

ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της στρατηγικής Ε&Σ που ακολουθείται από τους 

πρωτοπόρους στην παγκόσµια φαρµακευτική αγορά και εστιάζει στην ανάπτυξη 

µέσω της εξειδίκευσης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου µε φαρµακευτικά 

σκευάσµατα αιχµής. Αξίζει, µάλιστα, να σηµειωθεί ότι η εν λόγω εξαγορά ήρθε τρίτη 

το 2015 σε όρους αξίας στις ΗΠΑ, µετά από τις αντίστοιχες εξαγορές της Allergan 

από την Pfizer και της Allergan Generics από την Teva (IMAP, 2016).  

4.1.2 Celgene Corporation - Receptos 

Ένα ακόµη χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της στρατηγικής είναι η περίπτωση 

της εξαγοράς της Receptos από την Celgene Corporation, η οποία έλαβε χώρα το 

2015, µε συνολική αξία $6,8 δις ($232 ανά µετοχή) (Calgene, 2015). Η Celgene 

Corporation, µε έδρα το New Jersey των ΗΠΑ, είναι µια πολυεθνική φαρµακευτική 

εταιρία που δραστηριοποιείται κυρίως στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και 
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εµπορευµατοποίηση καινοτόµων θεραπειών για τη θεραπευτική αντιµετώπιση του 

καρκίνου και άλλων φλεγµονωδών ασθενειών µέσω γονιδιακής και πρωτεϊνικής 

ρύθµισης. Αντίστοιχα, η Receptos είναι γνωστή και για την ανάπτυξη φαρµακευτικών 

προϊόντων σε θεραπευτικές γραµµές που αφορούν ανοσολογικές και µεταβολικές 

νόσους. Το βασικό προϊόν της Receptos, το Ozanimod, είναι ένα µόριο µε ανοσο-

φλεγµονώδεις θεραπευτικές ενδείξεις, το οποίο προστατεύεται από πατέντα που έχει 

παρασχεθεί αποκλειστικά στην Receptos από το Ινστιτούτο Scripps Research 

Institute, και παράλληλα βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης ενός νέου µορίου που 

χρησιµοποιείται στη θεραπεία αλλεργικών νόσων. Στο ετήσιο συνέδριο της 

Αµερικάνικης Ακαδηµίας Νευρολογίας, η Receptos παρουσίασε τα κλινικά 

αποτελέσµατα της δεύτερης φάσης για την αξιολόγηση του Ozanimod, 

καταδεικνύοντας την εν δυνάµει µεγάλη εµπορική του αξία και την 

αποτελεσµατικότητά του σε σύγκριση µε άλλα per os φάρµακα για τη θεραπεία του 

ραβδοµυοσαρκώµατος. Γενικότερα, το Ozanimod αποτελεί ένα µόριο υψηλής 

διαφοροποίησης της νέας γενιάς φαρµάκων, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης 

φαρµακευτικών προϊόντων σε ένα µεγάλο εύρος νοσολογικών και φλεγµονωδών 

ασθενειών (Nasr, 2015). 

Η απόκτηση αυτής της προϊοντικής γραµµής της Receptos αποτέλεσε και το βασικό 

κίνητρο της εξαγοράς της από την Celgene Corporation, η οποία έχει ισχυρή θέση 

στην ανοσολογική αγορά, καλύπτοντας ένα µεγάλο εύρος ασθενειών. Σε συνδυασµό 

µε την επιτυχηµένη παγκόσµια κυκλοφορία του Otazla για τη θεραπεία της ψωρίασης 

και της ψωριασικής αρθρίτιδας, η εξαγορά της Receptos αποτέλεσε µια ευκαιρία 

ανάπτυξης των προϊοντικών γραµµών της εταιρίας, καθώς το χαρτοφυλάκιό της 

πλέον αποτελείται από τρία φαρµακευτικά προϊόντα µε υψηλό δυναµικό εµπορικής 

εκµετάλλευσης, το Otezla, το GED-0301 και το Ozanimod. Αυτά βρίσκονται στην 

τρίτη φάση ανάπτυξης και έχουν τέσσερις θεραπευτικές ενδείξεις, τη νόσο του Crohn, 

τη νόσο Nehcet, το ραβδοµυοσάρκωµα και την ελκώδη κολίτιδα. Σύµφωνα µε την 

ανακοίνωση τύπου της Celgene Corporation, η εξαγορά της Receptos είναι µία 

ευκαιρία µετασχηµατισµού της αναπτυξιακής στρατηγικής της και διεύρυνσης του 

χαρτοφυλακίου τους σε πολλαπλούς θεραπευτικούς τοµείς, επιτρέποντας τη βιώσιµη 

ανάπτυξή της σε µακροπρόθεσµο επίπεδο. Συµπερασµατικά, αυτή η περίπτωση 

εξαγοράς αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της δραστηριότητας Ε&Σ που 

βασίζεται σε µια στρατηγική απόκτησης σηµαντικών περιουσιακών στοιχείων 
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(φάρµακα νέας γενιάς και τεχνολογίας αιχµής) µε υψηλή εµπορεύσιµη αξία, η οποία 

υιοθετείται από τους ηγέτες στην παγκόσµια φαρµακευτική αγορά αναφορικά µε το 

πεδίο της Ε&Α.  

4.1.3 AstraZeneca - AcertaPharma 

Τέλος, παρόµοια είναι και η περίπτωση της εξαγοράς του 55% της AcertaPharma από 

την AstraZeneca, αξίας $4 δις, η οποία είναι µια πολυεθνική καινοτόµος 

φαρµακευτική εταιρία που δραστηριοποιείται κυρίως σε τρεις θεραπευτικές 

κατηγορίες, τη νοσολογία (αναπνευστικές νόσους, φλεγµονώδη νοσήµατα και 

αυτάνοσα), τις καρδιαγγειακές νόσους (και σχετικά µεταβολικά σύνδροµα) και την 

ογκολογία (AstraZeneca, 2016). Σήµερα δραστηριοποιείται σε πάνω από 100 χώρες 

παγκοσµίως και τα φαρµακευτικά της προϊόντα χρησιµοποιούνται από εκατοµµύρια 

ασθενείς. Ειδικότερα η ογκολογία συνιστά µία από τις βασικότερες θεραπευτικές 

κατηγορίες της εταιρίας εδώ και δεκαετίες, δεδοµένου ότι στο όραµά της 

περιλαµβάνεται ο επαναπροσδιορισµός του θεραπευτικού υποδείγµατος του 

καρκίνου, επιδιώκοντας µέχρι το 2020 να λανσάρει στην αγορά έξι νέα ογκολογικά 

φάρµακα. Σε αυτήν την προϊοντική κατηγορία, το χαρτοφυλάκιό της αποτελείται από 

φάρµακα νέας γενιάς που εστιάζουν σε τέσσερις κατηγορίες (καρκίνος ωοθηκών, 

πνευµόνων, µαστού και αιµατολογικός). Αντίστοιχα, η AcertaPharma είναι µία 

φαρµακευτική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ολλανδία και τις ΗΠΑ, και 

θεωρείται ηγέτης στον κλάδο και πρωτοπόρος στον τοµέα της τεχνολογίας 

οµοιοπολικής δέσµευσης, την οποία αξιοποιεί για τη δηµιουργία νέων επιλεκτικών 

µορίων που προορίζονται για τη θεραπεία του καρκίνου και άλλων αυτοάνοσων 

ασθενειών. Το πιο σηµαντικό της προϊόν είναι το Acalabrutinib, ένας εξαιρετικά 

επιλεκτικός µη αναστρέψιµος αναστολέας BTK δεύτερης γενιάς (Hirschler, 2015). 

Το Acalabrutinib έχει χρησιµοποιηθεί σε περίπου 1.000 ασθενείς, αποδεικνύοντας 

υψηλά επίπεδα αποτελεσµατικότητας για τη θεραπεία ορισµένων µορφών 

αιµατολογικού καρκίνου (π.χ. χρόνια λεµφοκυτταρική λευχαιµία), καθώς και 

δυνατότητες αξιοποίησης στη θεραπευτική αντιµετώπιση συµπαγών όγκων. Η 

εξαγορά του 55% της AcertaPharma από την AstraZeneca παρακινήθηκε ακριβώς 

από την επιθυµία απόκτησης του εν λόγω φαρµάκου, µε σκοπό την περαιτέρω 

ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της εταιρίας στην αγορά της ογκολογίας και ειδικότερα 

της αιµατολογίας, η οποία αποτελεί βασική αναπτυξιακή κατηγορία της εταιρίας. 
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Επίσης, σηµαντικό κίνητρο της εξαγοράς ήταν και η ενσωµάτωση του τµήµατος Ε&Σ 

της AcertaPharma, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό κλινικής εξειδίκευσης 

σε έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο τοµέα της ιατρικής. Αξίζει, µάλιστα, να σηµειωθεί ότι η 

συµφωνία της εξαγοράς περιείχε έναν επιπλέον όρο για τη δυνατότητα εξαγοράς του 

υπόλοιπου 45% των µετοχών της AcertaPharma, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο 

µετά την έγκριση του Acalabrutinib τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο, 

σε τιµή περίπου $3 δις. Συµπερασµατικά, οι τρεις προαναφερθείσες περιπτώσεις 

αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα της στρατηγικής ανάπτυξης των ηγέτιδων 

σε πωλήσεις φαρµακευτικών εταιριών µέσω εξαγορών µικρότερων εταιριών (ή 

µέρους αυτών) που θεωρούνται πρωτοπόρες σε ειδικά τµήµατα της αγοράς, µε σκοπό 

την απόκτηση σηµαντικών περιουσιακών στοιχείων και, κατά συνέπεια, τη διεύρυνση 

του προϊοντικού τους χαρτοφυλακίου. 

4.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 

4.2.1 Teva – Allergan Generics 

Μια ακόµη στρατηγική Ε&Σ που εντοπίζεται στην παγκόσµια φαρµακευτική αγορά 

είναι αυτή της πραγµατοποίησης εξαγορών µε σκοπό την αύξηση των µεριδίων 

αγοράς. Η στρατηγική αυτή αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο στην αγορά των 

γενοσήµων και των βιο-οµοειδών φαρµάκων, και αφορά την εξαγορά µικρότερου 

µεγέθους εταιριών από τις ηγέτιδες του κλάδου, µε στόχο την ενίσχυση των 

πωλήσεων, µέσω της προσφοράς φαρµακευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας σε 

χαµηλές τιµές. Η εν λόγω στρατηγική επιλογή χαρακτηρίζεται από τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων σε όλο το µήκος της αλυσίδας αξίας, 

εστιάζοντας σε πρακτικές αποδοτικότητας κόστους, ενώ η αξία των αντίστοιχων 

εξαγορών είναι συνήθως µικρότερη από την προηγούµενη περίπτωση, ωστόσο 

σχετικά µεγάλη για τον επιµέρους κλάδο δραστηριοποίησης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αυτής της στρατηγικής είναι η περίπτωση της εξαγοράς της Allergan 

Generics από την Teva, αξίας $40,5 δις, η οποία ολοκληρώθηκε το 2016. Κατά την 

περίοδο της συµφωνίας, η Allergan Generics ήταν η τρίτη µεγαλύτερη εταιρία σε 

όρους πωλήσεων στην αγορά γενοσήµων παγκοσµίως, µε αποτέλεσµα η εξαγορά της 

από την Teva να καταστήσει την τελευταία ηγέτιδα στον ίδιο κλάδο και µέσα στις 10 

µεγαλύτερες φαρµακευτικές εταιρίες παγκοσµίως (Teva, 2015). 
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Επίσης, µετά την εξαγορά, υπολογίστηκε ότι περίπου µία στις έξι συνταγές 

φαρµάκων στις ΗΠΑ θα αφορά φάρµακα της Teva, µε την αντίστοιχη αναλογία για 

το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γερµανία να ανέρχεται στις µία στις έξι και µία στις 

οχτώ συνταγές. Επίσης, εκτιµήθηκε ότι η συµφωνία θα είχε ως αποτέλεσµα την 

επίτευξη καθαρών κερδών αξίας $1,4 δις για τα επόµενα τρία χρόνια. Πράγµατι, η 

Teva είχε έσοδα $19,6 δις το 2015, υπολογίζοντας ότι αυτά θα φτάσουν τα $26,7 δις 

µέχρι και το 2019, δεδοµένου ότι τα γενόσηµα φάρµακα έχουν σηµαντικά 

χαµηλότερη τιµή πώλησης συγκριτικά µε τα πρωτότυπα και, παράλληλα, υψηλότερα 

περιθώρια κέρδους (Dyke, 2016). Η στρατηγική αυτή εξαγορά ένωσε δύο ηγέτιδες 

επιχειρήσεις στον κλάδο των γενοσήµων, οι οποίες είχαν συµπληρωµατικές δυνάµεις 

και λειτουργίες βάσει µιας κοινής στρατηγικής παροχής πρόσβασης στους ασθενείς 

σε φάρµακα χαµηλότερου κόστους. 

Βασικό κίνητρο της εξαγοράς ήταν η αξιοποίηση των οφελών που προκύπτουν από 

τη συνέργια εταιριών που είχαν ήδη σηµαντικό µερίδιο αγοράς στα γενόσηµα, µε 

αποτέλεσµα η Teva να καταφέρει να διαφοροποιήσει και παράλληλα να 

ισχυροποιήσει το χαρτοφυλάκιό της, αποκτώντας ένα διατηρήσιµο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Αµέσως µετά την εξαγορά της Allergan Generics, η Teva ανακοίνωσε 

την εξαγορά της Anda αξίας $500 εκατοµµυρίων, θυγατρικής της Allergan, 

σηµατοδοτώντας µια νέα περίοδο ανάπτυξης στον κλάδο των γενοσήµων. Η Anda 

είναι µια εταιρία διανοµής γενόσηµων και πρωτότυπων φαρµάκων που 

δραστηριοποιείται σε ένα δίκτυο αποτελούµενο από πάνω από 300 χονδρέµπορους 

και χιλιάδες φαρµακεία, κλινικές, νοσοκοµεία και ιατρεία στις ΗΠΑ. Ως αποτέλεσµα 

αυτής της εξαγοράς, η Teva έλαβε ηγετική θέση στην αγορά όσον αφορά την 

κατάθεση προς έγκριση (first-to-file) περίπου 500 νέων φαρµακευτικών προϊόντων. 

Εν κατακλείδι, η εξαγορά της Allergan Generics από την Teva αποτελεί ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της αξιοποίησης των Ε&Σ ως εργαλείο ανάπτυξης 

µέσω της διεύρυνσης των µεριδίων αγοράς σε υποκλάδους της φαρµακοβιοµηχανίας 

που χαρακτηρίζονται από υψηλά περιθώρια κέρδους, όπως είναι τα γενόσηµα. 

4.2.2 Hikma – Roxane Laboratories 

Η Hikma, µία από τις ταχέως αναπτυσσόµενες πολυεθνικές στον κόσµο, ολοκλήρωσε 

την εξαγορά της Roxane Laboratories το 2016, αξίας $2,7 δις, µε σκοπό την επέκτασή 

της στην αγορά γενοσήµων, όπως συνέβη και στην προηγούµενη µελέτη περίπτωσης. 
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Η Roxane είναι µια εδραιωµένη αµερικάνικη εταιρία που εξειδικεύεται στα γενόσηµα 

και κατά την περίοδο της εξαγοράς, είχε 1.360 υπαλλήλους, και ένα ιδιαίτερα 

διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο, αποτελούµενο από 88 διαφορετικά φάρµακα σε 

πολυάριθµες θεραπευτικές κατηγορίες, καθώς και άλλα 89 προϊόντα σε φάσεις 

ανάπτυξης. Οµοίως, η Hikma είναι µια εταιρία που δραστηριοποιείται στην ίδια 

αγορά, και είναι ηγέτιδα στην παραγωγή ενέσιµων, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια 

έχει αναπτύξει την παρουσία της στην αµερικάνικη αγορά γενοσήµων. Βασικό 

κίνητρο της εξαγοράς ήταν η ενίσχυση των µεριδίων αγοράς της στον κλάδο των µη 

ενέσιµων γενοσήµων στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας παράλληλα τους στρατηγικούς της 

στόχους, οι οποίοι συνίστανται στα εξής: (1) τη µεγιστοποίηση των ευκαιριών στο 

προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, (2) τη διαφοροποίηση των προϊόντων, (3) τη 

διατήρηση της υψηλής ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της παραγωγής της, 

(4) τη βελτιστοποίηση της κερδοφορικής της ικανότητας, (5) την ανάπτυξη ενός 

προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, και (6) τη διασφάλιση βιώσιµων ρυθµών 

ανάπτυξης σε µακροχρόνιο επίπεδο (Hikma, 2015).  

Η εξαγορά της Roxane Laboratories από την Hikma είχε ως αποτέλεσµα την 

ενίσχυση της θέσης της στην αγορά γενοσήµων στις ΗΠΑ, καθώς η εταιρία έγινε η 6η 

µεγαλύτερη σε όρους εσόδων στην ίδια αγορά. Η συµφωνία βασίστηκε στην ανάγκη 

διεύρυνσης του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου µε την απόκτηση των 88 φαρµάκων 

της Roxane, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό διαφοροποίησης, 

καλύπτοντας διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες (π.χ. ογκολογία, ασθένειες του 

αναπνευστικού, κλπ.). Με τον τρόπο αυτό δηµιουργήθηκαν βιώσιµες ευκαιρίες 

µακροχρόνιας ανάπτυξης, δεδοµένου µάλιστα και των υψηλών επιπέδων 

εξειδίκευσης του τµήµατος Ε&Α της Roxane, το οποίο έχει ένα µακρόχρονο 

ιστορικών επιτυχηµένων λανσαρισµάτων νέων φαρµάκων στην αγορά (Wasserman, 

2016). Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι η συναλλαγή εξαγοράς της Roxane από την 

Hikma είχε ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της δεύτερης, µέσω 

της ενσωµάτωσης των τεχνολογικών δυνατοτήτων της πρώτης, στοχεύοντας στην 

επίτευξη αποδοτικότητας κόστους και οικονοµιών κλίµακας, µε απώτερο σκοπό την 

αύξηση των µεριδίων αγοράς τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς.  
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4.2.3 Teva – Rimsa 

Η στρατηγική ανάπτυξης µέσω αύξησης των µεριδίων αγοράς αντιπροσωπεύεται και 

στην περίπτωση της εξαγοράς της Rimsa από την Teva, η οποία ολοκληρώθηκε το 

2016, µε συνολική αξία $2,3 δις. Με κύκλο εργασιών $19,7 δις το 2015, η Teva είναι 

ο µεγαλύτερος παραγωγός γενόσηµων φαρµάκων στον κόσµο, διαθέτοντας πάνω από 

1.000 µόρια σε σχεδόν όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες. Αντίστοιχα, η Rimsa είχε 

έσοδα της τάξης των $227 εκατοµµυρίων το 2014, καταγράφοντας ετήσιο ρυθµό 

ανάπτυξης πάνω από 10% από το 2011 και µετά (Teva, 2016). Η εταιρία διαθέτει ένα 

ιδιαίτερα διευρυµένο χαρτοφυλάκιο εξειδικευµένων φαρµακευτικών προϊόντων, 

συµπεριλαµβανοµένων φαρµάκων µονής δόσης, στα οποία οφείλεται και η ταχύτατη 

ανάπτυξής της. Για πάνω από 40 χρόνια, η Rimsa ήταν η ηγέτιδα φαρµακευτική 

εταιρία στο Μεξικό, τη δεύτερη µεγαλύτερη αγοράς υπηρεσιών υγείας στη Λατινική 

Αµερική, προσφέροντας τα προϊόντα της σε πληθυσµό άνω των 120 εκατοµµυρίων. 

Η συµφωνία εξαγοράς είχε ως αποτέλεσµα τη µεταβίβαση του εταιρικού και 

προϊοντικού χαρτοφυλακίου της µεξικάνικης εταιρίας στην Teva, µαζί µε το σύνολο 

των περιουσιακών στοιχείων, των πνευµατικών δικαιωµάτων και των φαρµακευτικών 

πατεντών στη Λατινική Αµερική και την Ευρώπη. 

Με την εξαγορά, η Teva έγινε η ηγέτιδα φαρµακευτική εταιρία στο Μεξικό, 

καταφέρνοντας να αναπτυχθεί σε µια νέα αγορά µε σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης 

και επιτυγχάνοντας οφέλη συνέργιας, δεδοµένων των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτηµάτων της Rimsa σε ότι αφορά την τεχνογνωσία παραγωγής καινοτόµων 

γενόσηµων φαρµάκων µε υψηλά περιθώρια κέρδους. Εκτός του χαρτοφυλακίου της 

Rimsa σε ότι αφορά τα προστατευµένα από πατέντα προϊόντα της, η εταιρία 

χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό διαφοροποίησης συγκριτικά µε τον ανταγωνισµό, 

καθώς κατά την περίοδο της εξαγοράς ήταν ο βασικός προµηθευτής ορισµένων 

πρωτότυπων εξειδικευµένων φαρµάκων υψηλού βαθµού  συµµόρφωσης από τους 

ασθενείς και σχετικά χαµηλότερου κόστους. Δεδοµένων των παραπάνω, βασικό 

κίνητρο της εξαγοράς ήταν η είσοδος της Teva σε µια νέα υποσχόµενη αγορά, µέσω 

της αξιοποίησης της φήµης της Rimsa, του ισχυρού εµπορικού της αποτυπώµατος και 

του εκτεταµένου δικτύου πωλήσεών της. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

µερικούς µήνες µετά την εξαγορά, η Teva αποφάσισε να προσβάλει τη σύµβαση µε 

τη δικαιολογία της απάτης, παύοντας τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Rimsa. 

Η συνεχιζόµενη µέχρι και σήµερα δικαστική διαµάχη είχε ως αποτέλεσµα τη ραγδαία 
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πτώση της τιµής της µετοχής της Teva, η οποία έπεσε κατά 20% τον επόµενο χρόνο 

(Scheer, 2017).  

4.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

4.3.1. Almirall – Poli Group 

Μία επιπλέον στρατηγική Ε&Σ που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δηµοφιλής στο 

φαρµακευτικό κλάδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είναι η πραγµατοποίηση 

εξαγορών µε σκοπό τη διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων, µέσω της απόκτησης 

χαρτοφυλακίων φαρµακευτικών προϊόντων ορισµένων εξειδικευµένων θεραπευτικών 

κατηγοριών. Βασικοί στόχοι αυτής της στρατηγικής είναι η αποτελεσµατική 

διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τον ανταγωνισµό από τα πρωτότυπα 

φάρµακα, καθώς και η «συµπλήρωση» του βασικού χαρτοφυλακίου των 

εξαγοράζουσων εταιριών µε προϊόντα των εξαγοραζόµενων. Οι εξαγορές σε αυτήν 

την κατηγορία αφορούν αποκλειστικά ορισµένες θεραπευτικές κατηγορίες και όχι 

συνολικά χαρτοφυλάκια, όπως συµβαίνει στην προηγούµενη περίπτωση, στοχεύοντας 

στη διεύρυνση του επικοινωνιακού και πωλησιακού δικτύου µε την ενσωµάτωση 

σηµαντικών παραγόντων της αγοράς (π.χ. Key Opinion Leaders – KOLs). Επιπλέον, 

η αξία των εξαγορών είναι συνήθως µεγάλη, µε αποτέλεσµα η εξαγοράζουσα εταιρία 

να κυριαρχεί στην αγορά στην εκάστοτε θεραπευτική κατηγορία που απευθύνεται. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα αυτής της στρατηγικής Ε&Σ είναι η εξαγορά της Poli Group 

από την Almirall, η οποία ανακοινώθηκε το 2015 και ολοκληρώθηκε το επόµενο 

έτος, µε συνολική αξία $386 εκατοµµύρια. Η Almirall, η οποία ιδρύθηκε το 1943, 

είναι µια πολυεθνική φαρµακευτική εταιρία µε έδρα τη Βαρκελώνη της Ισπανίας, 

έχοντας πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις στην Ε&Α για την ανάπτυξη 

καινοτόµων φαρµακευτικών προϊόντων. Το σχετικά µικρό της µέγεθος της έχει 

επιτρέψει υψηλό βαθµό ευελιξίας ως προς τη χάραξη της επιχειρησιακής της 

στρατηγικής και του επιχειρηµατικού µοντέλου που εφαρµόζει, ενώ εξειδικεύεται σε 

ορισµένες µόνο θεραπευτικές κατηγορίες, ιδιαίτερα στη δερµατολογία. Το 2014 και 

πριν την εξαγορά, είχε κύκλο εργασιών 1.407 εκατοµµύρια ευρώ και πάνω από 2.100 

εργαζόµενους, αυξάνοντας την παρουσία της σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς 

και στις ΗΠΑ και το Μεξικό. Αντίστοιχα, η Poli Group ιδρύθηκε το 1946 στην Ιταλία 

και αποτελεί µια διεθνή φαρµακευτική εταιρία που δραστηριοποιείται σε 
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εξειδικευµένες (niche) αγορές, πωλώντας ιδιόκτητα προϊόντα, φάρµακα και 

ιατροτεχνολογικές συσκευές. Με ένα χαρτοφυλάκιο 8 προϊόντων, η δερµατολογία 

είναι η βασική θεραπευτική της κατηγορία, µε την εταιρία να θεωρείται ηγέτιδα στις 

ασθένειες των νυχιών και σε άλλες σχετικές δερµατολογικές παθήσεις (π.χ. 

ονυχοµυκητίαση, ψωρίαση, ακµή). Επιπλέον, η Poli Group έχει ένα καλά εδραιωµένο 

δίκτυο franchise για έξι γυναικολογικά και 2 αναπνευστικά φαρµακευτικά προϊόντα. 

Με έδρα το Λουγκάνο, έχει 85 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι περισσότεροι 

απασχολούνται σε δραστηριότητες πωλήσεων και Ε&Α (Almirall, 2016).  

Η εξαγοραζόµενη εταιρία έχει αναπτύξει και διαθέτει ένα προϊόν, το Ciclopoli, το 

οποίο θεωρείται η «ναυαρχίδα» της εντός του χαρτοφυλακίου της, καθώς είναι το 

δηµοφιλέστερο φάρµακο για τη θεραπευτική αντιµετώπιση των ασθενειών των 

νυχιών, οι οποίες επηρεάζουν περίπου το 10-15% του συνολικού πληθυσµού. Άλλα 

δηµοφιλή προϊόντα της περιλαµβάνουν το Sililevo και το Zeloglin που αφορούν 

παρόµοιες ασθένειες. Κατά την περίοδο της εξαγοράς, το 60% των πωλήσεων της 

Poli Group και το σύνολο των δραστηριοτήτων Ε&Σ αφορούσαν προϊόντα 

δερµατολογίας, τα οποία διατίθενται σε 70 χώρες ανά τον κόσµο, µε έµφαση την 

Ευρώπη και την Ασία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το έτος πριν την εξαγορά, οι 

καθαρές πωλήσεις της έφτασαν τα 85 εκατοµµύρια ευρώ (Kumar, 2015). Η εξαγορά 

της Poli Group από την Almirall αποτέλεσε µέρος µιας αναπτυξιακής στρατηγικής 

της δεύτερης όσον αφορά την εξειδίκευσή της στη δερµατολογία και τη διεύρυνση 

του δικτύου πωλήσεών της στην εν λόγω θεραπευτική κατηγορία. Στόχοι της 

εξαγοράς ήταν η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών στη δερµατολογία παγκοσµίως, η 

επέκταση του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου µε προϊόντα ταχείας ανάπτυξης και 

ισχυρού εµπορικού σήµατος, η ενίσχυση της παρουσίας της εταιρίας στην αγορά µη 

συνταγογραφούµενων φαρµάκων µε έµφαση στη Γερµανία και στις ΗΠΑ, καθώς και 

η απόκτηση του τµήµατος Ε&Α της δερµατολογίας της Poli Group, η οποία έχει µια 

ιδιαίτερα εξειδικευµένη τεχνολογία (HPCH) και τρία φάρµακα στην τρίτη κλινική 

φάση ανάπτυξης.  

4.3.2 Alexion – Synageva 

Μία ακόµη περίπτωση στρατηγικής ανάπτυξης µέσω Ε&Σ αυτού του τύπου είναι και 

η εξαγορά της Synageva από την Alexion, αξίας $8,3 δις, η οποία ολοκληρώθηκε το 

2015. Η Alexion είναι µια αµερικάνικη βιο-φαρµακευτική εταιρία µε εξειδίκευση 
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στην ανάπτυξη θεραπειών για ασθενείς µε σπάνιες παθήσεις, έχοντας εισάγει το 

Soliris, το µοναδικό φάρµακα που χρησιµοποιείται σε ασθενείς µε παροξυσµική 

νυκτερινή αιµοσφαιρινουρία (PNH) και άτυπο αιµολυτικό ουραιµικό σύνδροµο 

(aHUS). Επίσης, έχει δηµιουργήσει ένα µοναδικό δίκτυο franchise, το οποίο 

αποτελείται από το Strensiq και το Kanuma, δύο φάρµακα που οµοίως απευθύνονται 

σε ασθενείς µε σπάνιες παθήσεις (υποφωσφατάση και σύνδροµο έλλειψης 

λιποσωµικού οξέος λιπάσης – LAL-D). Γενικότερα, η εταιρία αναπτύσσει και 

εµπορεύεται φάρµακα υψηλής εξειδίκευσης και θεωρείται ηγέτιδα στην αγορά σε 

αυτήν τη θεραπευτική κατηγορία (Berkrot, 2015). Οµοίως, η δραστηριότητα 

Synageva εστιάζει στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εµπορευµατοποίηση 

θεραπευτικών προϊόντων για ασθενείς µε σπάνιες ασθένειες, ενώ σχεδιάζει το 

λανσάρισµα του Kanuma για τη θεραπεία της σπάνιας νόσου LAL-D. Εκτός αυτού, 

έχει ένα ταχέως αναπτυσσόµενο τµήµα Ε&Σ για σπάνιες παθήσεις σε διάφορες 

θεραπευτικές κατηγορίες. Παραδειγµατικά, πρόσφατα έχει παράγει ένζυµα για τη 

θεραπευτική αντιµετώπιση του συνδρόµου Hunter, της νόσου Fabry και της νόσου 

Pompe (Alexion, 2015).  

Η εξαγορά της Synageva από την Alexion είχε ως βασικό κίνητρο την επίτευξη 

σηµαντικών οφελών συνέργιας, δεδοµένου του υψηλού βαθµού ευθυγράµµισης των 

επιχειρησιακών µοντέλων των δύο εταιριών και των αντίστοιχων στρατηγικών 

ανάπτυξης που εφαρµόζουν. Με την εν λόγω εξαγορά, η Alexion επιχειρεί να 

ισχυροποιήσει τη θέση της στην παγκόσµια αγορά σπάνιων και απειλητικών για τη 

ζωή ασθενειών, καθώς και να δηµιουργήσει µία εξειδικευµένη και αποτελεσµατική 

παραγωγική αλυσίδα σε διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες που σχετίζονται µε τις 

σπάνιες νόσους. Με το Solaris και τις αναµενόµενες εγκρίσεις του Strensiq και του 

Kanuma, η εταιρία είναι σε θέση να καταστεί ηγέτιδα σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Ιδιαίτερα η ενσωµάτωση του Kanuma στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της συνιστά 

ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την Alexion, η οποία ήδη έχει 

αυξήσει τα µερίδια αγοράς της στις σχετικές παθήσεις, δεδοµένου µάλιστα ότι ο 

ανταγωνισµός σε αυτήν την αγορά είναι ακόµα σχετικά περιορισµένος.  

4.3.3 Leo – Astellas 

Η πρόσφατη εξαγορά της Astellas Dermatology από τη Leo Pharma είναι ένα ακόµη 

χαρακτηριστικό παράδειγµα της στρατηγικής ανάπτυξης µέσω της εστίασης σε 
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εξειδικευµένες αγορές και της αντίστοιχης αύξησης των µεριδίων αγοράς στην 

εκάστοτε θεραπευτική κατηγορία. Η Leo Pharma, µε έδρα τη Δανία και περίπου 

4.800 εργαζόµενους παγκοσµίως, εξειδικεύεται στις δερµατολογικές παθήσεις και 

σχετικά νοσήµατα, προσφέροντας µια ευρεία γκάµα προϊόντων που σχετίζονται µε 

την υγεία του δέρµατος σε πάνω από 100 χώρες του κόσµου. Ιδρύθηκε το 1908 και 

µέσα στη µακρόχρονη πορεία της έχει υλοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ε&Α για 

την ανάπτυξη σχετικών προϊόντων. Παρόµοια δραστηριοποίηση έχει και η Astellas 

Pharma, µε έδρα το Τόκιο της Ιαπωνίας, η οποία αναπτύσσει και εµπορεύεται 

προϊόντα υγιεινής και άλλα φαρµακευτικά προϊόντα ανά τον κόσµο. Οι θεραπευτικές 

κατηγορίες στις οποίες αναπτύσσεται περιλαµβάνουν την ουρολογία, την ογκολογία, 

την ανοσολογία, τη νεφρολογία και τη νευροεπιστήµη, χρησιµοποιώντας ιδιαίτερα 

σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και σε άλλους τοµείς που 

σχετίζονται µε την ιατρική και την παροχή υπηρεσιών υγείας (Leo Pharma, 2016).  

Στην περίπτωση αυτή, η Leo Pharma εξαγόρασε αποκλειστικά το τµήµα 

δερµατολογίας της Astellas, µια συναλλαγή αξίας $724 εκατοµµυρίων, στο οποίο 

εµπεριέχονται διάφορα φαρµακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία της ακµής και άλλων 

δερµατικών µολύνσεων που πωλούνται στην περιοχή ΕΜΕΑ (Europe-Middle East-

Africa), µε σηµαντικότερο εξ αυτών το Protopic για την ατοπική δερµατίτιδα. 

Μάλιστα, στις ΗΠΑ, όπου το Protopic έχει ένδειξη ως θεραπεία δεύτερης γραµµής 

για τη χρόνια και ατοπική δερµατίτιδα, οι πωλήσεις του φαρµάκου κατά το έτος πριν 

την εξαγορά σηµείωσαν µείωση κατά 19,3%, καθώς το ίδιο έτος η πατέντα του έληξε. 

Αντίθετα, στην περιοχή ΕΜΕΑ σηµειώθηκε αύξηση της τάξης του 7%, µε την 

αντίστοιχη αύξηση στις αγορές της Ασίας και της Ωκεανίας να ανέρχεται στο 33%. 

Εκτός του Protopic, το χαρτοφυλάκιο της Astellas στη δερµατολογία περιλαµβάνει 

διάφορα δηµοφιλή προϊόντα, όπως το Locoid και το Locobase για τη φροντίδα του 

δέρµατος και το Zineryt για την ακµή (Genetic Engineering & Biotechnology News, 

2015). Με την εξαγορά του τµήµατος αυτού, η Leo Pharma είχε στόχο να καταστεί 

ηγέτιδα στις θεραπείες δερµατολογίας σε ορισµένες αγορές, καθώς είχε ήδη ένα 

ανεπτυγµένο σχετικό χαρτοφυλάκιο (π.χ. Taclonex, Donovex, Enstilar). Κατά το 

χρόνο ολοκλήρωσης της εξαγοράς, εκτιµούνταν ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της 

εταιρίας θα αυξανόταν κατά 20%, κυρίως λόγω της αύξησης των µεριδίων στις 

αγορές της Κίνας και της Ρωσίας. Εκτός αυτού, η εξαγορά της Astellas Dermatology, 

η µεγαλύτερη σε αξία που έχει κάνει ποτέ η Leo Pharma, συνάδει µε τη στρατηγική 
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ανάπτυξής της µέχρι και το 2020, η οποία βασίζεται στην υλοποίηση εξαγορών και 

άλλων στρατηγικών συµµαχιών.  

4.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

4.4.1 Sanofi – Boehringer Ingelheim Consumer Health 

Η τέταρτη στρατηγική ανάπτυξης των φαρµακευτικών εταιριών που υιοθετείται κατά 

τα τελευταία χρόνια µε την αξιοποίηση των Ε&Σ αφορά την εξαγορά εταιριών ή 

τµηµάτων τους που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της υγιεινής και καθηµερινής 

φροντίδας, καθώς και στα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (OTC). Σκοπός αυτής 

της στρατηγικής είναι η ενδυνάµωση των καναλιών διανοµής των φαρµακευτικών και 

παραφαρµακευτικών προϊόντων, δεδοµένης της ταχείας ανάπτυξης αυτού του κλάδου 

και της σύγκλισης των καταναλωτικών προτιµήσεων αναφορικά µε την προσωπική 

υγιεινή λόγω της παγκοσµιοποίησης. Οι εξαγορές αυτής της κατηγορίας στοχεύουν 

κατά κύριο λόγω στην ενοποίηση οµοειδών δραστηριοτήτων στους προαναφερθέντες 

τοµείς, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες 

που παρουσιάζονται στο εξωτερικό περιβάλλον, ενώ η αξία τους είναι αρκετά 

µεγάλη, σε σχέση τουλάχιστον µε την εκάστοτε αγορά δραστηριοποίησης ή σε 

γεωγραφικούς όρους. Οι εξαγορές αυτού του στρατηγικού τύπου έχουν αυξηθεί 

σηµαντικά κατά την τελευταία δεκαετία, τόσο σε µέγεθος όσο και σε αξία. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ το 2012 οι 10 µεγαλύτερες εταιρίες του 

κλάδου µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων αντιστοιχούσαν στο 33% της 

ευρωπαϊκής αγοράς, το ποσοστό αυτό το 2015 έφτασε το 46% (IMAP Industry 

Report, 2016). 

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα αυτής της στρατηγικής Ε&Σ είναι η περίπτωση 

της εξαγοράς του τµήµατος φροντίδας καταναλωτή (Consumer Health) της 

Boehringer Ingelheim από τη Sanofi. Η γερµανική Boehringer Ingelheim είναι µέσα 

στις 20 µεγαλύτερες φαρµακευτικές εταιρίες του κόσµου, έχοντας 145 θυγατρικές και 

περίπου 47.500 εργαζόµενους. Το 2015 πέτυχε καθαρές πωλήσεις της τάξης των 14,8 

δις ευρώ, µε τις επενδύσεις σε Ε&Α να αντιστοιχούν στο 20,3% αυτών. Στον τοµέα 

της υγιεινής φροντίδας, είναι η 8η µεγαλύτερη εταιρία του κόσµου, µε πωλήσεις που 
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φτάνουν τα 1,51 δις ευρώ (2015). Οι σηµαντικότερα προϊόντα αυτού του τοµέα 

περιλαµβάνουν το Buscopan, το οποίο πωλείται κυρίως στην Ευρώπη και της 

αναδυόµενες αγορές, το Dulcolax που πωλείται σε πάνω από 40 χώρες, το Pharmaton, 

µε €140 πωλήσεις το 2015, το Mucosolvan µε κυριότερες αγορές τη Γερµανία και τη 

Ρωσία, το Bisolvon και το Mucoangin. Αντίστοιχα, η γαλλική Sanofi είναι 

οργανωµένη σε πέντε τµήµατα (Διαβήτης και Καρδιαγγειακά νοσήµατα, Γενική 

Ιατρική και Αναδυόµενες αγορές, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur, Merial), ενώ το 

τµήµα υγιεινής και φροντίδας της είχε πωλήσεις πριν την εξαγορά της τάξης των €3,4 

δις, µε σηµαντικότερα προϊόντα τα Allegra, Nasacort, Doliprne, No-Spa, Dorflex, 

Essentiale, Maalox, Lactacyd και Magne. Το 2015, το 48,1% των αντίστοιχων 

πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε στις αναδυόµενες αγορές, το 26,2% στις ΗΠΑ και το 

18,6% στη Δυτική Ευρώπη (Boehringer Ingelheim, 2016).  

Η εξαγορά του τµήµατος Consumer Health της Boehringer Ingelheim από τη Sanofi 

αποτέλεσε µέρος µιας γενικότερης συµφωνίας, η οποία ανακοινώθηκε το 2015 και 

ολοκληρώθηκε το επόµενο έτος, και προέβλεπε τη στρατηγική ανταλλαγή µεταξύ των 

δύο εταιριών δύο επιµέρους τµηµάτων τους. Συγκεκριµένα, µε την ολοκλήρωσή της, 

το τµήµα CHC (Consumer Healthcare) της Boehringer Ingelheim, αξίας €6,7 δις 

µεταβιβάστηκε στη Sanofi, και η θυγατρική Sanofi Merial της Sanofi, αξίας €11,4 

δις, περιήλθε στην ιδιοκτησία της Boehringer Ingelheim, η οποία κατέβαλε επιπλέον 

ποσό της τάξης των 4,7 δις ευρώ για να καλύψει τη διαφορά µεταξύ των δύο. 

Σηµειώνεται ότι η Merial δραστηριοποιείται στην υγεία των ζώων, παράγοντας 

αντίστοιχα φαρµακευτικά προϊόντα για πάνω από 200 παθήσεις και νόσους. Βάσει 

αυτής της συναλλαγής, ο συνδυασµός των συµπληρωµατικών χαρτοφυλακίων της 

Merial και της Boehringer Ingelheim οδήγησε στην επίτευξη σηµαντικών 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων στην εν λόγω αγορά, ενώ αντίστοιχα, επετεύχθη 

σηµαντική ανάπτυξη του τµήµατος CHC της Sanofi µε την εξαγορά του αντίστοιχου 

τµήµατος της Boehringer Ingelheim. Ιδιαίτερα η Sanofi ενίσχυσε τη θέση της στην 

παγκόσµια αγορά της υγιεινής και φροντίδας σε διάφορες κατηγορίες, 

συµπεριλαµβανοµένων της διαχείρισης πόνου και αλλεργιών, της γυναικείας 

υγιεινής, της υγείας του πεπτικού συστήµατος και της διατροφής (Clifford, 2017).  
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4.4.2 Bayer – MSD 

Η εξαγορά του τµήµατος Consumer Care της MSD, γνωστή και ως Merck στις ΗΠ 

και τον Καναδά, από την Bayer το 2014 είναι ένα επιπλέον παράδειγµα της 

στρατηγικής ανάπτυξης στην αγορά των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Η αξία 

της συναλλαγής ανήλθε στα $14,2 δις, συµπεριλαµβανοµένης της µεταβίβασης των 

δικαιωµάτων συνταγογράφησης και του παγκόσµιου εµπορικού σήµατος των 

φαρµάκων Claritintm και Afrintm (Shell, 2014). Η MSD είναι ένας παγκόσµιος 

πάροχος φαρµακευτικών προϊόντων που δραστηριοποιείται στον κλάδο της υγιεινής 

και φροντίδας σε πάνω από 140 χώρες ανά τον κόσµο, ενώ η Bayer αποτελεί οµοίως 

µια από τις µεγαλύτερες φαρµακευτικές εταιρίες, µε εξειδίκευση στους τοµείς της 

φροντίδας, της γεωργίας και των πολυµερών υλικών υψηλής τεχνολογίας. Υλοποιεί 

σηµαντικές επενδύσεις στον τοµέα της Ε&Α, διαµορφώνοντας τάσεις σε πεδία 

έντασης έρευνας. Το χρόνο πριν την εξαγορά (2013), η εταιρία απασχολούσε 113.200 

εργαζόµενους και είχε καθαρές πωλήσεις της τάξης των €40,2 δις, µε τις κεφαλαιακές 

και Ε&Α επενδύσεις να φτάνουν τα €2,2 δις και €3,2 δις, αντίστοιχα (Merck, 2014). 

Η MSD, κατά την περίοδο της εξαγοράς, είχε ήδη ένα σηµαντικό χαρτοφυλάκιο µε 

γνωστά και παγκοσµίως εδραιωµένα προϊόντα, όπως τα Claritin, Afrin και 

Coppertone. Έτσι, µε την εξαγορά του τµήµατος Consumer Care από την Bayer, η 

τελευταία κατάφερε να διευρύνει σηµαντικά το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο στον 

ίδιο τοµέα, επιτυγχάνοντας αυξηµένα µερίδια αγοράς στην παγκόσµια αγορά µη 

συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Δεδοµένου του υψηλού βαθµού σύγκλισης των 

επιχειρηµατικών µοντέλων και τοµέων δραστηριοποίησης των δύο εταιριών, η 

εξαγορά ήταν αρκετά επιτυχηµένη, µε την Bayer να αποκτά πρόσβαση σε ένα 

διευρυµένο δίκτυο πωλήσεων και διανοµής των προϊόντων της. Άξιο αναφοράς είναι, 

τέλος, το γεγονός ότι µέρος της συναλλαγής ήταν και η στρατηγική συµφωνία για τη 

συνεργασία µεταξύ των δύο στον τοµέα της Ε&Α και συγκεκριµένα στην ανάπτυξη 

και εµπορευµατοποίηση ορισµένων νέων µορίων, συµπεριλαµβανοµένης της 

δραστικής ουσίας riociguat που είναι η µόνη ουσία της ίδιας κλάσης που έχει εγκριθεί 

για τη θεραπευτική αντιµετώπιση της πνευµονικής αρτηριακής υπέρτασης και της 

χρόνιας θροµβοεµβολικής πνευµονικής υπέρτασης. 
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4.4.3 GSK – Novartis Consumer Health  

Μία τελευταία περίπτωση της στρατηγικής επέκτασης στην αγορά των προϊόντων 

υγιεινής και φροντίδας, και µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων είναι οι κοινοπραξία 

(joint venture) µεταξύ της GlaxoSmithKline (GSK) και της Novartis, η οποία 

ανακοινώθηκε το 2014 και ολοκληρώθηκε το επόµενο έτος. Η ελβετική Novartis 

διαθέτει ένα ιδιαίτερα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται από 

καινοτόµα φάρµακα, φαρµακευτικά προϊόντα για τη φροντίδα µατιού και γενόσηµα. 

Κατά το έτος της συµφωνίας (2014), η εταιρία είχε καθαρές πωλήσεις $58 δις, µε το 

τµήµα Ε&Α να αντιστοιχεί σε αξία $9,9 δις, και απασχολούσε περίπου 133.000 

εργαζόµενους, έχοντας παρουσία σε πάνω από 180 χώρες ανά τον κόσµο. Αντίστοιχα, 

η GSK, µε έδρα το Λονδίνο, ιδρύθηκε το 2000 µε τη συγχώνευση της Glaxo 

Wellcome και της SmithKline Beecham, και το 2015 ήταν η 6η µεγαλύτερη 

φαρµακευτική στον κόσµο, µετά τις Pfizer, Novartis, Merck, Hoffman-La Roche και 

Sanofi. Ο κύκλος εργασιών της το 2013 ήταν £21,3, ενώ τα προϊόντα του τµήµατος 

Consumer Health είχαν πωλήσεις £5,2 το ίδιο έτος, µε σηµαντικότερα εξ αυτών τα 

Sensodyne, Aquafresh, Horlicks, Abreva και Nicorette. Ορισµένα προϊόντα της 

µάλιστα (αµοξικιλλίνη, µερκαπτοπουρίνη, πυριµεθαµίνη, ζιδοβουδίνη) εµπεριέχονται 

στη λίστα βασικών φαρµάκων (essential medicines) του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Υγείας (ΠΟΥ) (Novartis, 2015).   

Το 2014, οι GSK και Novartis διαπραγµατεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω 

των $20 δις, συµπεριλαµβανοµένων φαρµακευτικών προϊόντων των τµηµάτων 

ογκολογίας, εµβολίων και υγιεινής και φροντίδας. Σε µια προσπάθεια ενοποίησης 

ορισµένων δραστηριοτήτων των δύο εταιριών µε σκοπό την επίτευξη σηµαντικών 

οφελών συνέργιας, η Novartis εξαγόρασε το τµήµα ογκολογίας της GSK, ώστε να 

ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της στο πεδίο της έρευνας για φάρµακα που 

χρησιµοποιούνται στη θεραπευτική διαχείριση του καρκίνου, ενώ η GSK εξαγόρασε 

το τµήµα εµβολίων της Novartis, µε αποτέλεσµα να καταστεί η ηγέτιδα εταιρία 

παγκοσµίως σε αυτήν την αγορά. Παράλληλα, µέρος της συµφωνίας ήταν η 

δηµιουργία µιας κοινοπραξίας όσον αφορά τα προϊόντα υγιεινής και φροντίδας, η 

οποία λειτουργεί υπό την ονοµασία GlaxoSmithKline Consumer Healthcare. Η GSK 

είναι κατέχει το 63,5% της κοινοπραξίας, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο των 

δραστηριοτήτων της στην Ινδία και τη Νιγηρία (GSK, 2014).  
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Με την ολοκλήρωση της συµφωνίας, η GSK κατέστη ηγέτιδα εταιρία στον τοµέα 

Consumer Healthcare παγκοσµίως, µε έσοδα άνω των £6,5 δις, ιδιαίτερα στους 

επιµέρους κλάδους της υγιεινής, της στοµατικής υγείας, της διατροφής και 

δερµατικής φροντίδας, καθώς και των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Τα 

συµπληρωµατικά χαρτοφυλάκια των δύο εταιριών σε αυτούς τους κλάδους, τόσο σε 

προϊοντικούς όσο και σε γεωγραφικούς όρους, αποτέλεσε βασικό κίνητρο της 

συµφωνίας. Συγκεκριµένα, η Novartis πριν τη συναλλαγή είχε περιορισµένη 

παρουσία στις αναδυόµενες αγορές, ενώ η GSK είχε περιορισµένες πωλήσεις στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εκτός αυτού, το ενοποιηµένο δίκτυο πωλήσεων 

της κοινοπραξίας οδήγησε σε σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα όσον αφορά 

την πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό αλλά και στους ενδιάµεσους της αγοράς (π.χ. 

αλυσίδες φαρµακείων). Συµπερασµατικά, η στρατηγική πραγµατοποίησης 

στρατηγικών συνεργιών στον κλάδο των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων και 

παραφαρµακευτικών προϊόντων αποτελεί µια ιδιαίτερα δηµοφιλή στρατηγική επιλογή 

στη φαρµακοβιοµηχανία κατά τα τελευταία χρόνια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι Ε&Σ αποτελούν εδώ και δεκαετίες µια από τις δηµοφιλέστερες στρατηγικές 

ανάπτυξης των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως του κλάδου δραστηριοποίησής τους, 

παρέχοντας σηµαντικά οφέλη στους µετόχους, τους επενδυτές και τις υπόλοιπες 

οµάδες ενδιαφέροντος (Cartwright & Schoenberg, 2006; Sherman, 2010). Μέσω 

αυτών, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό 

τους, να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές και να διευρύνουν το δίκτυο διανοµής και 

πωλήσεων, οδηγώντας σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης (Jones & Miskell, 2007; 

Mayer & Altenborg, 2008). Βασικά κίνητρα των Ε&Σ είναι η επίτευξη οφελών που 

τις συνέργιες που προκύπτουν από την ενοποίηση των δραστηριοτήτων και 

λειτουργιών, η ανάπτυξη οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος, η απόκτηση 

διευρυµένων µεριδίων αγοράς και η βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της 

νέας οντότητας (Nguyen et al, 2010; Gaughan, 2011). Τα κίνητρα αυτά παρακινούν 

και τις Ε&Σ στο φαρµακευτικό κλάδο, ο οποίος γνωρίζει µεγάλη ανάπτυξη κατά τα 

τελευταία χρόνια, καθώς υπολογίζεται ότι οι πωλήσεις του θα ανέλθουν σε ποσά άνω 

των $1,6 τρις το 2020 (PriceWaterCoopers, 2012). 

Στο πλαίσιο αυτής της αναπτυξιακής πορείας, οι Ε&Σ χρησιµοποιούνται ολοένα και 

περισσότερο από τις φαρµακευτικές εταιρίες ως στρατηγική ανάπτυξης (Burns et al, 

2005), καθώς µεταξύ 1993 και 2015 έχουν υλοποιηθεί περίπου 2.500 σχετικές 

συναλλαγές αξίας άνω των $1,7 τρις (Institute for Health and Socio-Economic Policy, 

2016). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των Ε&Σ ως στρατηγικό 

εργαλείο ανάπτυξης από τις φαρµακευτικές εταιρίες, βάσει µιας σειράς 

περιπτωσιολογικών µελετών που εξετάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Σύµφωνα 

µε την ανάλυση που επιχειρήθηκε, αρχικά, αναδείχθηκαν τέσσερις βασικές 

στρατηγικές εξαγορών, η στρατηγική ανάπτυξης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, η 

στρατηγική αύξησης των µεριδίων αγοράς, η στρατηγική εστίασης σε εξειδικευµένες 

αγορές και η στρατηγική ανάπτυξης στον κλάδο υγιεινής, φροντίδας και µη 

συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Σε όλες τις περιπτώσεις, βασικά κίνητρα των 
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εξαγορών είναι η ανάπτυξη των φαρµακευτικών εταιριών µέσω της επέκτασής του 

προϊοντικού τους χαρτοφυλακίου, της αυξηµένης πρόσβασης σε νέες αγορές, της 

διεύρυνσης των µεριδίων αγοράς και της απόκτησης ενισχυµένης θέσης σε 

εξειδικευµένες θεραπευτικές κατηγορίες. 

Πράγµατι, στην προηγούµενη ερευνητική βιβλιογραφία έχει διαπιστωθεί ότι η 

επίτευξη συνεργιών και οικονοµιών κλίµακας, η επιθυµία αύξησης του εταιρικού 

µεγέθους, η δηµιουργία οικονοµιών φάσµατος µέσω της διεύρυνσης των 

θεραπευτικών κατηγοριών, και η αύξηση του µεριδίου και της ισχύος αγοράς 

αποτελούν βασικά κίνητρα των Ε&Σ στο φαρµακευτικό κλάδο (Grabowski & Kyle, 

2008; Makri et al, 2010; La Mattina, 2011; Kumar, 2012). Στην πρώτη στρατηγική 

ανάπτυξης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, οι περιπτώσεις που µελετήθηκαν 

ανέδειξαν µια τάση πραγµατοποίησης εξαγορών µε σκοπό τη διεύρυνση του 

χαρτοφυλακίου των φαρµακευτικών εταιριών σε νέες θεραπευτικές κατηγορίες, 

εστιάζοντας σε πρωτότυπα φάρµακα. Όπως έχει επισηµανθεί και σε προηγούµενες 

έρευνες, η πρόσβαση των εταιριών σε νέα χηµικά µόρια και σε σύγχρονες 

παραγωγικές ικανότητες που συνδέονται µε την Ε&Α αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες του κύµατος Ε&Σ στη φαρµακοβιοµηχανία (Danzon et al; Gagnon & 

Volesky, 2017). 

Παράλληλα, η δεύτερη στρατηγική που αποδεικνύεται ιδιαίτερα δηµοφιλής 

σχετίζεται µε την αύξηση των µεριδίων αγοράς στον κλάδο των γενοσήµων, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από υψηλά περιθώρια κέρδους, αποσκοπώντας στη βέλτιστη 

αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων σε όλο το µήκος της αλυσίδας αξίας, 

εστιάζοντας σε πρακτικές αποδοτικότητας κόστους. Αποτελεί σήµερα κοινό τόπο ότι 

η απόκτηση ισχύος στην αγορά µέσω της αναβάθµισης της παραγωγικής ικανότητας, 

ιδιαίτερα στον κλάδο των γενοσήµων, συνιστούν σηµαντικές µεταβλητές της 

δραστηριότητας Ε&Σ στην παγκόσµια φαρµακευτική αγορά (Tripathy & Prajapati, 

2014; Katsanis, 2015). Μια ακόµα στρατηγική ανάπτυξης αναφέρεται στην εστίαση 

σε εξειδικευµένες (niche) αγορές, µε τις φαρµακευτικές εταιρίες που εµπλέκονται 

στην εν λόγω δραστηριότητα να επικεντρώνονται σε ειδικές θεραπευτικές 

κατηγορίες, µε σκοπό την εµβάθυνση του προϊοντικού τους χαρτοφυλακίου. 

Δεδοµένου ότι συχνά οι µεγάλες εταιρίες αποτυγχάνουν να υλοποιήσουν αποδοτικές 

επενδύσεις στην Ε&Α, καταφεύγουν στην εξαγορά µικρότερου µεγέθους 

επιχειρήσεων, ώστε να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευµένα φαρµακευτικά προϊόντα 
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που σχετίζονται µε τις θεραπευτικές κατηγορίες όπου ήδη δραστηριοποιούνται 

(Richman et al, 2016).  

Τέλος, αυξηµένη παρουσιάζεται και η δραστηριότητα Ε&Σ και άλλων στρατηγικών 

συµµαχιών στην αγορά υγιεινής και φροντίδας και µη συνταγογραφούµενων 

φαρµάκων, όπου ο ανταγωνισµός είναι ιδιαίτερα οξύς, µε τις µεγάλες φαρµακευτικές 

εταιρίες να συνδυάζουν τις ικανότητές τους για να επιτύχουν αυξηµένα µερίδια 

αγοράς και οικονοµίες κλίµακας. Πράγµατι, η επίτευξη εµπορικής κυριαρχίας σε 

παγκόσµια κλίµακα µέσω της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας παρακινούν έντονα 

τις στρατηγικές συµµαχίες στη φαρµακοβιοµηχανία, µε απώτερο στόχο την αύξηση 

των εσόδων και τη διεύρυνση των µεριδίων αγοράς (Demirbag et al, 2007; Mittra, 

2007; Cilhoroz et al, 2016). Συµπερασµατικά, η δραστηριότητα Ε&Σ στον παγκόσµιο 

φαρµακευτικό κλάδο καταγράφει µια αυξητική πορεία, καθώς οι εξαγορές συνιστούν 

σήµερα ένα στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης, στοχεύοντας σε βελτιωµένη θέση στην 

αγορά, αυξηµένα έσοδα, δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος, καθώς και 

διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε προϋπάρχουσες ή νέες θεραπευτικές 

κατηγορίες. 

5.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η συνεχιζόµενη αύξηση του αριθµού και της αξίας των Ε&Σ που υλοποιούνται κατά 

τα τελευταία χρόνια στον κλάδο της παγκόσµιας φαρµακοβιοµηχανίας έχει οδηγήσει 

σε αυξηµένο βαθµό συγκέντρωσης στην αγορά, µε το 2014 να αποτελεί έτος-ρεκόρ, 

καθώς σε αυτό το χρονικό διάστηµα ολοκληρώθηκαν 185 σχετικές συναλλαγές. 

Ωστόσο, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η εν λόγω δραστηριότητα καθοδηγείται 

κυρίως από τις µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου, καθώς µεταξύ 1993 και 2015, µόνο 

20 εξ αυτών ήταν υπεύθυνες για το 74% της αξίας των Ε&Σ που πραγµατοποιήθηκαν. 

Παρατηρείται, λοιπόν, µία ισχυρή τάση ενοποίησης στον κλάδο που παρακινείται από 

τις µεγάλου µεγέθους εταιρίες, οι οποίες στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίζουν 

τους κινδύνους που απορρέουν από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

προχωρούν σε εξαγορές µικρότερων εταιριών ή τµηµάτων τους. Παράλληλα, η 

έντονη δραστηριότητα Ε&Σ αντανακλά και µια σχετική αδυναµία των µεγάλων 

εταιριών να διατηρούν µια σταθερή παραγωγική γραµµή καινοτόµων φαρµάκων, 

δεδοµένης της αυστηροποίησης του ρυθµιστικού περιβάλλοντος και των 
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καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην έγκριση των φαρµάκων από τους 

υπεύθυνους οργανισµούς.  

Ως εκ τούτου, πολλές φαρµακευτικές εταιρίες µε πολυεθνική παρουσία και 

εκτεταµένα δίκτυα διανοµής και πωλήσεων εξαγοράζουν µικρότερες εταιρίες µε 

σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση στα τµήµατα Ε&Α, διευρύνοντας έτσι το 

χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους, αποκτώντας περιουσιακά στοιχεία υψηλής 

προστιθέµενης αξίας (π.χ. πρωτότυπα φάρµακα µε πατέντα) και επιτυγχάνοντας 

υψηλότερο βαθµό εξειδίκευσης στις θεραπευτικές κατηγορίες στις οποίες ήδη 

δραστηριοποιούνται. Μπορεί, λοιπόν, να υποστηριχθεί ότι η «φρενίτιδα» Ε&Σ που 

καταγράφεται στο φαρµακευτικό κλάδο κατά τα τελευταία χρόνια αποτελεί µια 

προσπάθεια αντιστάθµισης της περιορισµένης αποδοτικότητας των επενδύσεων σε 

Ε&Α που γίνονται από τις µεγάλες εταιρίες του κλάδου. Εκτός αυτού, οι µικρότερες 

εταιρίες επωφελούνται οµοίως από τις αντίστοιχες εξαγορές, καθώς αυτές συνήθως 

έχουν περιορισµένα δίκτυα διανοµής και αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 

αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η συµπληρωµατικότητα των ικανοτήτων και ο βαθµός 

σύγκλισης της στρατηγικής και των επιχειρησιακών τους µοντέλων αναδεικνύεται ως 

βασικός παράγοντας των εξαγορών µεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου. 

Σε κάθε περίπτωση, οι Ε&Σ αποτελούν ένα ιδιαίτερα δηµοφιλές και αποτελεσµατικό 

στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης των φαρµακευτικών εταιριών, καθώς η επίτευξη 

οφελών που σχετίζονται µε τις οικονοµίες κλίµακας και η απόκτηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτηµάτων συνιστούν βασικές επιδιώξεις τους στο πλαίσιο της 

παγκοσµιοποίησης της φαρµακευτικής αγοράς. Τα επόµενα χρόνια εκτιµάται ότι η 

δραστηριότητα Ε&Σ θα συνεχιστεί αµείωτη στην παγκόσµια φαρµακοβιοµηχανία, 

αναδεικνύοντας νέους τοµείς ενδιαφέροντος. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι 

κλάδοι των γενοσήµων και των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλά περιθώρια κέρδους, χωρίς να απαιτούν 

τεράστιες επενδύσεις σε Ε&Α, όπως συµβαίνει µε τα πρωτότυπα φάρµακα. 

Δεδοµένης µάλιστα και της προώθησης των γενοσήµων σε πολλές χώρες ανά τον 

κόσµο, λόγω της ανάγκης περιστολής της φαρµακευτικής δαπάνης και εν γένει των 

δαπανών για την υγεία, το επόµενο χρονικό διάστηµα προβλέπεται η αύξηση της 

αξίας και του αριθµού των σχετικών συναλλαγών, ενώ το ίδιο ισχύει και στον τοµέα 

OTC. 
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5.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η στρατηγική ανάπτυξης των φαρµακευτικών 

εταιριών µέσω Ε&Σ, εστιάζοντας σε µια σειρά περιπτωσιολογικών µελετών και 

αναδεικνύοντας τέσσερις βασικές στρατηγικές. Ωστόσο, η ποιοτική έρευνα που 

διενεργήθηκε χαρακτηρίζεται από ορισµένους περιορισµούς. Αρχικά, στη µελέτη 

συµπεριλήφθηκαν µόνο 12 περιπτώσεις εξαγορών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν µεταξύ 

του χρονικού διαστήµατος 2014-2016, και άρα, το δείγµα δεν είναι απολύτως 

αντιπροσωπευτικό, καθώς µόνο το 2014 σηµειώθηκαν 185 σχετικές συναλλαγές. 

Επίσης, περιορισµό της έρευνας αποτελεί και το γεγονός ότι δεν εξετάστηκε η 

απόδοση των εν λόγω εξαγορών, δεδοµένου ότι αυτές ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και 

η πραγµατοποίηση σχετικών αξιολόγησαν δεν ήταν εφικτή. Τέλος, η έρευνα 

περιορίζεται και από το ότι δεν επιχειρήθηκαν να µελετηθούν επιπλέον στρατηγικές 

ανάπτυξης µέσω των Ε&Α, καθώς η εστίαση ήταν στις βασικότερες εξ αυτών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η µελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 

κατηγοριοποίηση των στρατηγικών ανάπτυξης που υιοθετούνται από τις 

φαρµακευτικές εταιρίες, χρησιµοποιώντας µεγαλύτερο δείγµα περιπτωσιολογικών 

µελετών και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Επίσης, αντικείµενο της µελλοντικής 

έρευνας αποτελεί και η εξέταση της επιτυχίας και αποτελεσµατικότητας των εν λόγω 

συναλλαγών για τις εµπλεκόµενες εταιρίες, συµπεριλαµβάνοντας διάφορα µέτρα 

απόδοσης και πραγµατοποιώντας σχετικές συγκριτικές αξιολογήσεις. Τέλος, 

ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η µελέτη του συνόλου των στρατηγικών 

ανάπτυξης που αναδεικνύονται στο φαρµακευτικό κλάδο, ώστε να εξαχθούν χρήσιµα 

συµπεράσµατα αναφορικά µε τη σχετική τους απόδοση και σε σύγκριση µε τις Ε&Σ. 
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