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Περίληψη  
 

Η  παρούσα  μελέτη  επικεντρώθηκε στην  διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και συγκεκριμένα της  διεθνούς  

εφοδιαστικής  αλυσίδας  με  εφαρμογή  στην  εμπορία φαρμάκων. Εν μέσω μίας πανδημίας που υπάρχει 

σε παγκόσμιο επίπεδο και επηρέασε πολλά κομμάτια του εμπορίου, επηρεάστηκαν και τα φάρμακα και 

τα παραφάρμακα καθώς αποτέλεσαν είδος πρώτης ανάγκης για μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων. Με την 

χρήση ερωτηματολόγιού μελετήθηκαν η πρόβλεψη ζήτησης και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας όλες οι εταιρίες χρησιμοποιούσαν κάποιο τρόπο πρόβλεψης της ζήτησης αλλά δημιουργήθηκαν 

πολλά προβλήματα κατά την πανδημία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η πρόβλεψη της 

ζήτησης στον τομέα της εμπορίας φαρμάκων είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία που επηρεάζεται 

από πολλούς παράγοντες, και θεωρείται απαραίτητη η σωστή κρίση και η εμπειρία του ερευνητή στον 

τομέα για την βέλτιστη ερμηνεία των προβλέψεων, και καταλήξαμε ότι σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο 

επίπεδο υπήρχαν μεγάλές αλλαγές και προκλήσεις που δημιουργήθηκαν για τις φαρμακευτικές εταιρίες.   
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Abstract  
 

The present study focused on the international supply chain and in particular the international supply 

chain with application in drugs. In the midst of a global pandemic that has affected many parts of the 

trade, both pharmaceuticals and parapharmaceuticals have been affected as they are a basic necessity 

for a large amount of people. Demand forecast was studied using a questionnaire and according to the 

results of the survey all companies used some way of forecasting demand but many problems were 

created during the pandemic. The results of the research showed that forecasting the demand in the field 

of drug marketing is a very demanding process that is influenced by many factors, and it is considered 

necessary the correct judgment and experience of the researcher in the field for the best interpretation 

of the forecasts, and we concluded that locally but also globally there have been major changes and 

challenges created for pharmaceutical companies. 
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Εισαγωγή  
 

Κάποιες από τις βασικές απαιτήσεις που υπάρχουν κατά την διαχείριση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας 

είναι ο προγραμματισμός της παραγωγής αλλά και η διακίνηση των προϊόντων μέσω της αλυσίδας. Η 

βασική διεργασία που υπάρχει είναι ο χρονοπρογραμματισμός και για να γίνει σωστά βασικό κομμάτι 

είναι οι τεχνικές πρόβλεψης της ζήτησης ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερες προβλέψεις και 

κατά συνέπεια καλύτερη λειτουργία και λιγότερα έξοδα. Σε σχέση με άλλους τομείς , ο τομέας της υγείας 

και η εφοδιαστική αλυσίδα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Ένα  από  τα  κυριότερα  χαρακτηριστικά  του  

είναι  η  αβεβαιότητα  που χαρακτηρίζει  τη  ζήτηση, και η αβεβαιότητα της προσφοράς. Η αβεβαιότητα 

αυτή σε συνδυασμό με τον κίνδυνο ασθένειας που αντιμετωπίζει κάθε άτομο και ο οποίος απειλεί την 

ποιότητα ζωής ή ακόμα και την ίδια τη ζωή, έχουν οδηγήσει στην αναζήτηση ασφάλειας στον τομέα της 

υγείας σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. Για αυτό 

ακριβώς τον λόγο θεωρήσαμε ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

της υγείας και  κυρίως λόγω της Πανδημίας που εμφανίστηκε το 2020 και έχει αλλάξει τον τρόπο 

λειτουργίας της εφοδιαστικής για τα φάρμακα.   

Μέσω της ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από την φαρμακευτική εφοδιαστική  

αλυσίδα  η  συγγραφέας  επιχειρεί  να  εκτιμήσει  τις συνέπειες της πανδημίας στα φάρμακα και τα 

παραφάρμακα και κύριος στον τρόπο με τον οποίων εμφανίστηκαν προκλήσεις όσο αφορά της εταιρίες 

του τομέα αυτού.  

Συνεπώς το κύριο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας διαμορφώνεται ως εξής : 

«Η περίπτωση ανεφοδιασμού φαρμακευτικών και παρά φαρμακευτικών προϊόντων κατά την έξαρση της 

επιδημίας του Covid-19» 

 

Δομή της εργασίας  
 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου αναφέρονται οι βασικές 

θεωρίες που διέπουν την έρευνα καθώς και αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών. Ακολουθεί ένα 

κεφάλαιο στο οποίο αναφέρονται συγκεκριμένες προκλήσεις που εμφανίστηκαν κατά την πανδημία. 

Ακολουθεί  η  μεθοδολογική  προσέγγιση,  όπου  επιλέγεται  ο  τρόπος  που  αναλύονται  τα δεδομένα, 

καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας και τα 
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σχόλια της συγγραφέα σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας. Επίσης, αναφέρονται οι περιορισμοί 

που προέκυψαν, καθώς και προτάσεις για μελλοντικές μελέτες 
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1 Διεθνής εφοδιαστική αλυσίδα  

1.1 Εισαγωγή  
 

Κατά τα τελευταία χρόνια, οι διάφορες εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν επεκταθεί σε σημαντικό βαθμό και 

έχουν αρχίσει να γίνονται διεθνείς. Οι βασικότερες από αυτές είναι η βιομηχανία αυτοκίνητων, η 

βιομηχανία ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και της ένδυσης. Βασικός παράγοντας για αυτήν την 

επέκταση είναι η ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης. Παρόλα αυτά, αυτή η επέκταση έφερε πρόσθετες 

προκλήσεις διαχείρισης για την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι βασικές λειτουργίες μιας εφοδιαστικής 

αλυσίδας περιλαμβάνουν 1) τους κατασκευαστές, οι οποίοι προμηθεύουν την επιχείρηση με την πρώτη 

ύλη , 2) την διαδικασία  μέσω της οποίας γίνεται η παραγωγή, και 3) την διαδικασία μέσω της οποίας 

γίνεται η  διανομή των τελικών προϊόντων με την χρήση ενός συνόλου διανομέων και εμπόρων με στόχο 

να φτάσει το προϊόν στον τελικό καταναλωτή. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στα διάφορα στάδια της 

διαδικασίας αυτής, από την αρχή της μέχρι το τέλος είναι και αυτές που αποτελούν την αλυσίδα 

εφοδιασμού.   

1.2 Ορισμοί εφοδιαστικής αλυσίδας  
 

Ένας ορισμός για την εφοδιαστική αλυσίδα ( La Londe & Masters, 1994) αναφέρει ότι η εφοδιαστική 

αλυσίδα είναι ένα σύνολο επιχειρήσεων που έχει σαν σκοπό την μετακίνηση των προϊόντων/ υλικών 

προς τα «εμπρός». Διάφορες επιχειρήσεις ανεξάρτητες μεταξύ τους, εμπλέκονται στην κατασκευή και 

την διάθεση ενός προϊόντος ώστε αυτό να φτάσει στον τελικό καταναλωτή μέσα από μια αλυσίδα 

παραγωγών πρώτων υλών, κατασκευαστών,  εμπόρων αλλά και εταιριών μεταφοράς. Όλες οι εταιρίες 

μαζί αποτελούν την αλυσίδα εφοδιασμού.  

Ένας άλλος ορισμός αναφέρει ότι η αλυσίδα εφοδιασμού είναι το δίκτυο των φορέων μέσω των οποίων 

επιτυγχάνεται η ροή των υλικών και των προϊόντων. Οι εν λόγω φορείς περιλαμβάνουν προμηθευτές, 

μεταφορείς, χώρους παραγωγής, κέντρα διανομής, λιανοπωλητές και πελάτες ( Lummus & Vokurka, 

1999).  

Το  Supply  Chain  Council(1997)  χρησιμοποιεί  τον  ορισμό:  «Η  εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει 

κάθε προσπάθεια που αφορά στην παραγωγή και την παροχή ενός τελικού προϊόντος, από τον 

προμηθευτή του προμηθευτή στον πελάτη του πελάτη». 
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ΕΙΚΟΝΑ 1 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΗΓΗ : LAUDON& LAUDON, 2006) 

 

1.3 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας  
 

Μια εφοδιαστική αλυσίδα έχει σχέση με την μεταφορά ενός προϊόντος από τον προμηθευτή του έως τον 

πελάτη, και αποτελείται από ένα σύστημα οργανισμών, ανθρώπων, δραστηριοτήτων, πληροφοριών και 

πόρων.  Οι βασικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν την μετατροπή των φυσικών πόρων και των 

πρώτων υλών στα τελικά προϊόντα που διατίθενται στον πελάτη. Μέσω της ανακύκλωσης, κάποια από 

τα προϊόντα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί μπορούν να εισαχθούν εκ νέου στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι μια αλυσίδα εφοδιασμού ενσωματώνει και την 

προσφορά αλλά και την ζήτηση, και στο εσωτερικό μιας εταιρίας αλλά και μεταξύ διαφόρων εταιριών 

(Langevin & Riopel, 2005). Η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού είναι μια ολοκληρωμένη 

επιχειρηματική λειτουργία, που έχει ως πρωταρχική της ευθύνη την διασύνδεση σημαντικών εταιρικών 

λειτουργιών και επιχειρηματικών διαδικασιών, εντός και μεταξύ των εταιριών, σε ένα επιχειρηματικό 

μοντέλο υψηλής απόδοσης (Μαστοράκης, 2018). 
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Στην διεθνή βιβλιογραφία, δεν έχει οριστεί μόνο η εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και η διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management - SCM).  

Σύμφωνα με τον Ellram  (1991), η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μια ενοποιημένη προσέγγιση 

που ασχολείται με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο της ροής υλικών από τους προμηθευτές στους τελικούς 

πελάτες. Πρόκειται για μια προσέγγιση που στοχεύει στη διαχείριση και στον έλεγχο των σχέσεων των 

καναλιών διανομής, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών, για να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων που θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων 

εξυπηρέτησης των πελατών της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Σύμφωνα με έναν άλλον ορισμό των Giunipero και Brand (1996), η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(SCM ) έχει εξελιχθεί σε τρεις προσεγγίσεις :1) ροή αγαθών, 2) ροή αγαθών και πληροφοριών και 3) 

προστιθέμενη αξία. Η ενοποίηση των διαφορετικών προσεγγίσεων δείχνει ότι η διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας υιοθετεί μία ολοκληρωμένη και ενιαία προσέγγιση στη διαχείριση των 

διεργασιών και των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων μερών της αλυσίδας εφοδιασμού. Η διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας δεν περιορίζεται στην διαχείριση της συνολικής ροής των αγαθών και των 

πληροφοριών από τον προμηθευτή στον τελικό χρήστη, περιλαμβάνει επίσης τη διαχείριση όλων των 

δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία από τον προμηθευτή μέχρι τον τελικό πελάτη έτσι ώστε να 

παρέχουν μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη. Η υιοθέτηση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

συχνά οδηγεί στη διαμόρφωση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των προμηθευτών 

τους.  

Όπως  ορίζεται  από τους Ellram  και Cooper  (1993)  η  διαχείριση  της εφοδιαστικής  αλυσίδας  είναι  

«μία ολοκληρωμένη  φιλοσοφία για  τη  διαχείριση  των συνολικών ροών ενός καναλιού διανομής από 

τον προμηθευτή στον τελικό πελάτη». Οι Monczka και Morgan (1997) αναφέρουν ότι «η ολοκληρωμένη 

διαχείριση της  εφοδιαστικής  αλυσίδας ξεκινάει από  τον εξωτερικό  πελάτη  και  στη  συνέχεια 

καθορίζεται η διαχείριση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για να παρέχει στον πελάτη αξία». 

Πιστεύουν ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού, και όχι οι επιχειρήσεις, είναι αυτές που ανταγωνίζονται και ότι 

εκείνοι που θα είναι οι ισχυρότεροι ανταγωνιστές είναι εκείνοι που «μπορούν να παρέχουν, να 

διαχειριστούν και να ηγηθούν μίας πλήρως ολοκληρωμένης αλυσίδας εφοδιασμού,  

συμπεριλαμβανομένων  των  εξωτερικών πελατών τους, καθώς επίσης και των κύριων προμηθευτών 

τους, των προμηθευτών και των προμηθευτών των προμηθευτών τους».  
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1.4 Τα βασικά τμήματα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας 
 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί,  η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελείται από διάφορες επιχειρήσεις που έχουν 

σαν βασική τους επιδίωξη το κέρδος μέσα από την συνεργασία τους. Για να μπορέσουν να το επιτύχουν 

αυτό, χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους και δραστηριότητες. Ακολουθεί μια παρουσίαση των 

τμημάτων που περιλαμβάνει η εφοδιαστική αλυσίδα (Μπιάλας & Στεφάνου, 2017): 

 Προβλέψεις πωλήσεων και προγραμματισμός παραγωγής: Αρχικό κομμάτι κάθε επιχείρησης 

είναι η πρόβλεψη της ζήτησης για ένα προϊόν, ώστε να μπορέσουν να πάρουν στην συνέχεια τις 

απαραίτητες αποφάσεις. Με αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να προγραμματίσουν την παραγωγή 

τους με καλύτερο τρόπο και να προμηθευτούν τις απαραίτητες πρώτες ύλες. Εκτός από αυτό το 

κομμάτι της πρόβλεψης πωλήσεων, αντίστοιχη πρόβλεψη πρέπει να γίνεται και στο τελικό 

προϊόν, καθώς οι επιχειρήσεις που το πωλούν χρειάζεται να έχουν προβλέψει την ζήτηση και να 

μπορούν να την ικανοποιούν.  

 Αγορές και προμήθειες: Μια βασική διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι και αυτή της 

αγοράς και της προμήθειας των απαραίτητων υλικών. Παραδείγματα τέτοιων διαδικασιών είναι 

η επιλογή των προμηθευτών, η ερευνά της αγοράς, η δημιουργία συμβάσεων και συμβολαίων. 

 Εφοδιαστική/Logistics : Με αυτόν τον όρο αναφερόμαστε στις ροές από το εσωτερικό 

περιβάλλον μιας επιχείρησης προς το εξωτερικό και το αντίστροφό.  

 Λειτουργίες: Με αυτόν τον όρο αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίων γίνεται η διαχείριση 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Για να είναι αποτελεσματική αυτή η διαχείριση 

χρειάζεται να μπορεί η επιχείρηση να εκμεταλλεύεται με τον καταλληλότερο τρόπο  τους πόρους 

τους οποίους διαθέτει. Εκτός από την σωστή διαχείριση ο όρος αυτός χρησιμοποιείται και για 

την μετατροπή των πρώτων υλών στο τελικό προϊόν ή υπηρεσία.  

 Διαχείριση αποθεμάτων: Αν και θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε άλλη λειτουργία, την 

αναφέρουμε ξεχωριστά λόγω της σημαντικότητας της ως διαδικασία. Η διαδικασία αυτή 

περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν τις προμήθειες των απαραίτητων υλών, την 

αποθήκευσή των πόρων και των προϊόντων, την διανομή στις απαραίτητες επιχειρήσεις και 

τέλος την κοστολόγηση των τελικών προϊόντων.  

 Μεταφορές: Σε αυτήν την διαδικασία περιλαμβάνονται οι διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς και 

παράδοσης των προϊόντων.  
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 Αποθήκευση: Στην διαδικασία αυτή περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αφορούν την αρχική 

αποθήκευση των πρώτων υλών, την συσκευασία των τελικών προϊόντων αλλά και την διαχείριση 

του χώρου στον οποίο γίνεται η αποθήκευση.  

 Διανομή: με αυτόν τον όρο αναφερόμαστε στην μεταφορά των τελικών προϊόντων προς τους 

πωλητές , είτε χοντρικής είτε λιανικής, αλλά και προς τον τελικό καταναλωτή.  

 Εξυπηρέτηση πελατών: Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στο προϊόν που φτάνει στον τελικό 

καταναλωτή και την σωστή του εξυπηρέτηση ώστε να μπορέσει να ικανοποιηθεί μετά την αγορά 

του. 

1.5 Διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας  
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΠΗΓΗ: LAMBERT, 2008) 
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Το Global  Supply  Chain  Forum  και  ο  Douglas  M.  Lambert (2008) αναφέρουν τις απαραίτητες 

διαδικασίες που υπάρχουν κατά την διαχείριση της διαχειριστικής αλυσίδας τις οποίες μπορεί κάποιος 

να δει και την εικόνα 2: 

 Οι πελατειακές σχέσεις και η διαχείριση τους (Customer Relationship Management - CRM) 

 Οι σχέσεις με τους προμηθευτές (Supplier Relationship Management- SRM) 

 Πελατειακή υποστήριξη (Customer Service Management - CSM) 

 Ζήτηση (Demand Management - DM) 

 Παραγγελίες (Order Fulfillment- OF) 

 Ροή παραγωγής (Manufacturing Flow Management - MFM) 

 Δημιουργία προϊόντων και εισαγωγή τους στην αγορά(Product  Development  and 

Commercialization - PDC) 

 Επιστροφές (Returns Management -RM) 

Αναλυτικά αυτές οι διαδικασίες είναι:  

Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων αναφέρεται στις διαδικασίες που υπάρχουν ώστε να μπορέσει 

να αναπτύξει η επιχείρηση σχέσεις με τους πελάτες της επιχείρησης. Αυτή η διαδικασία ξεκινάει τον 

εντοπισμό των βασικών πελατών της επιχείρησης και στην συνέχεια της ταξινόμησης τους βάση της αξίας 

που επιφέρουν στην επιχείρηση. Στόχος είναι ο εντοπισμός των πελατών που θα επιφέρουν την 

μεγαλύτερη κερδοφορία.  

Ο όρος που αφορά την διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές αφορά την δημιουργία σχέσεων 

με τους προμηθευτές αλλά και την συντήρηση αυτών των σχέσεων. Όπως και στην προηγούμενη 

διαδικασία έτσι και σε αυτήν αναζητούνται και επιλέγονται οι προμηθευτές που θα προσφέρουν την 

μεγαλύτερη κερδοφορία για την επιχείρηση.  

Η λειτουργία της εξυπηρέτησης πελατών είναι η λειτουργία που αφορά την σωστή εξυπηρέτηση των 

πελατών. Ουσιαστικά αυτή η λειτουργία αποτελεί τον καθρέπτη της επιχείρησης προς τους πελάτες. 

Μέσω αυτής της λειτουργίας οι πελάτες μπορούν να λάβουν πληροφορίες που δεν ίσως δεν θα 

μπορούσαν να λάβουν με άλλο τρόπο.     

Η διαχείριση της ζήτησης είναι η διαδικασία που φέρνει σε ισορροπία την ζήτησης από τους πελάτες 

αλλά και την προσφορά της επιχείρησης.  Η πρόβλεψή της ζήτησης που αναφέρθηκε νωρίτερα ανήκει σε 

αυτήν την διαδικασία.  
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Η διαδικασία της εκτέλεσης των παραγγελιών  περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που 

εκτελούνται από την μεριά της επιχείρησης ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με αποδοτικό τρόπο στα 

αιτήματα των πελατών.  Για να μπορεί αν λειτουργεί σωστά αυτή η διαδικασία χρειάζεται να λειτουργούν 

όλες οι διαδικασίες με το καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Η διαχείριση της ροής είναι η διαδικασία μέσα από την οποία οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα εισέρχονται 

και εξέρχονται αντίστοιχα από και προς την επιχείρηση.   

Η ανάπτυξη των προϊόντων και η εμπορευματοποίηση τους αφορά όλες εκείνες τις διαδικασίες μέσα 

από τις οποίες γίνεται η ανάπτυξη αλλά και η διάθεση των τελικών προϊόντων στους καταναλωτές. Για 

να μπορέσει να γίνει σωστά η ανάπτυξη αυτή χρειάζεται να αναζητηθούν και να εντοπιστούν οι ανάγκες 

που έχουν οι πελάτες ώστε να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν τα κατάλληλα προϊόντα.  

Η διαχείριση των επιστροφών έχει να κάνει με την αντίστροφή διαδικασία από αυτήν της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και ονομάζεται αντίστροφή εφοδιαστική (reverse logistics). Η σωστή λειτουργία όλων των 

παραπάνω διαδικασιών μπορεί να επιφέρει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών της (Lambert, 2008).   

 

1.6 Τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας  
 

Όπως αναφέρθηκε η εφοδιαστική αλυσίδα περιέχει εκτός από την πλευρά της επιχείρησης και τους 

πελάτες και άλλες επιχειρήσει ή επαγγελματίες. Τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι τα παρακάτω 

(Goldsby  &  Martichenko, 2005): 

Έμποροι   

Τα άτομα αυτά έχουν την δυνατότητα να αποκτούν το τελικό προϊόν από την επιχείρηση, και στην 

συνέχεια να το πωλούν στον τελικό καταναλωτή. Αυτή η διαδικασία μπορεί να καταλήξει να είναι 

κερδοφόρα μπορεί και όχι. 
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Αντιπρόσωποι  

Αυτά τα άτομα δεν έχουν στην κυριότητα τους το τελικό προϊόν αλλά λειτουργούν ως μεσολαβητές 

αναμεσά σε μια επιχείρηση και κάποιον έμπορό ή πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, ο αντιπρόσωπος έχει 

μικρότερο κίνδυνο , σε σχέση με τους εμπόρους.  

Ειδικοί συνεργάτες  

Αυτοί οι συνεργάτες, κάνουν ότι και οι αντιπρόσωποι μόνο που ασχολούνται με μικρό αριθμό πελατών 

ή με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν.   

Αντιπρόσωποι μέσω ποσοστών 

Στην συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν οι επαγγελματίες οι οποίοι, μέσω καταλόγων ή  δειγμάτων,  

αναλαμβάνουν  να  προωθήσουν  τα  προϊόντα  μίας  εταιρείας,  έναντι ποσοστού  επί  των  πωλήσεων.  

Ο  αντιπρόσωπος  αυτού  του  είδους  δεν  διαθέτει  την κυριότητα των αγαθών και φυσικά δεν τα 

αγοράζει. Ο ίδιος απλά ανακαλύπτει τους πελάτες  και  στέλνει  την  παραγγελία  τους  στην  επιχείρηση,  

η  οποία  εν  συνεχεία αναλαμβάνει να αποστείλει τα αγαθά στους καταναλωτές. Υπάρχουν  έμποροι,  

αντιπρόσωποι  και  μεσάζοντες  που  εργάζονται  στην  εγχώρια αγορά  ή  στην  χώρα  προέλευσης  ή  

ακόμη  και  στις  διεθνείς  αγορές,  αναλόγως  του κοινού που στοχεύει ο οργανισμός(Lowe, 2002). Οι 

μεσάζοντες από την άλλη, χωρίζονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες(Brewer, et al, 2001):  

Λιανέμποροι 

Μεταπωλούν αγαθά στους καταναλωτές, που προηγουμένως όμως έχουν προμηθευτεί από τους 

χονδρέμπορους.  

Χονδρέμποροι  

Μεταπωλεί  εμπορεύματα  στους  λιανέμπορους, που  προηγουμένως  έχει  προμηθευτεί από τον 

αντιπρόσωπο ή τον παραγωγό, με την ιδιότητα του μεσάζοντα. Ο ίδιος όμως δεν διαθέτει το δικαίωμα 

της απευθείας πώλησης στον τελικό καταναλωτή. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΠΗΓΗ ΤΣΑΤΑΛΟΣ & ΜΟΥΖΑΚΑ, 2018) 

1.7 Διεθνής εφοδιαστική αλυσίδα  
 

Ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας , σε παγκόσμιο επίπεδο, εξελίσσεται. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ 

παρατηρείται: 

 Αύξηση υπηρεσιών που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα, με μείωση των υπηρεσιών που 

οδηγούν στην μείωση του κύκλου των εργασιών.  

 Χαμηλά περιθώρια κέρδους  

 Οι νέες εταιρίες που θέλουν να εισέλθουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, εμφανίζουν εμπόδια στην 

διαδικασία 

 Καθετοποίηση των εταιρειών 

 Οι εταιρίες που λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνουν τον ανταγωνισμό και μειώνουν 

το κόστος.  

 Αρχίζουν να εμφανίζονται «πράσινες» δράσεις. 
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Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι από του πρώτους τομείς στους οποίους εμφανίστηκε η ανάγκη για ύπαρξη 

ρυθμιστικού πλαισίου μέσω Ευρωπαϊκών κανονισμών. Η Συνθήκη της Ρώμης, είναι η κοινή Ευρωπαϊκή 

πολιτική που αναπτύχθηκε πάνω στις μεταφορές για το εμπόριο.  

1.8 Στόχοι διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας  
 

Ο βασικός στόχος της εφοδιαστικής  αλυσίδας είναι η ικανοποίηση των στόχων της επιχείρησης με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. Με λίγα λόγια θα λέγαμε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα χρειάζεται να ικανοποιεί 

τα εξής  κριτήρια: 

- Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση να ικανοποιούν το κριτήριο της 

ποιότητας (ικανοποίηση πελατών) 

- Το χαμηλότερο δυνατόν κόστος που είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση αυτής της ποιότητας.  

Οι βασικοί στόχοι τους οποίους πρέπει να ικανοποιεί η εφοδιαστική αλυσίδα για να ικανοποιούνται τα 

κριτήρια είναι:  

 Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης με τη χρήση διαχείρισης αποθεμάτων. Το απόθεμα το οποίο έχει 

κάθε επιχείρηση αφορά την διαχείριση της ζήτησης. Απόθεμα υπάρχει σε όλες τις φάσεις της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, από τις πρώτες ύλες έως το τελικό προϊόν στις αποθήκες των 

καταστημάτων. Η ύπαρξη υψηλών αποθεμάτων μπορεί να οδηγήσουν με μεγάλα κόστη αλλά αν 

τα αποθέματα δεν είναι υψηλά, τότε δημιουργείται έλλειψη.  Ένας ικανοποιητικός συνδυασμός 

με ένα  μηχανισμό έγκαιρής πρόβλεψης της ζήτησης μπορεί να βοηθήσει στην ικανοποιητική 

διαχείριση των αποθεμάτων.  

  Μείωση αποκλίσεων από τους στόχους. Ολόκληρη η διαδικασία εφοδιασμού για να μπορέσει 

να λειτουργήσει με το σωστό τρόπο χρειάζεται να γίνονται σωστές προβλέψεις. Οι περισσότερες 

στρατηγικές που ακολουθούνται για τις προβλέψεις αφορούν το απόθεμα, το οποίο πρέπει να 

προϋπάρχει της ζήτησης. Η πρόβλεψη του αποθέματος που χρειάζεται να δημιουργεί μικρές 

αποκλείσεις ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι. Βασικό κομμάτι της για κάθε επιχείρηση είναι η 

ύπαρξη εργαλείων που θα οδηγήσουν σε αυτή τη σωστή πρόβλεψη (ανταγωνιστικά προϊόντα, 

προωθητικές ενέργειες, forecast πελατών, ιστορικά δεδομένα και τάσεις κατανάλωσης κτλ. ).  

 Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας υπηρεσιών. Η ποιότητα ενός προϊόντος χρειάζεται να 

υπάρχει σε όλη την διαδικασία της παραγωγής, ώστε οι ποιότητα να είναι διασφαλισμένη. 
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Κάποιες από τις βασικές παράμετροι , για την στοιχειοθέτηση της ποιότητας είναι η συνέπεια 

στον χρόνο αλλά και η μη ύπαρξη λαθών  (ακρίβεια) . τα βασικότερα στοιχεία της είναι: 

Πίνακας 1 Τα βασικά στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Διαθεσιμότητα 

(availability). 

Η διαθεσιμότητα αναφέρεται στην ικανότητα της 

επιχείρησης να έχει πάντοτε, αρκετά διαθέσιμα αποθέματα 

προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες της παραγωγής και 

των πελατών. Επιπρόσθετα, απαραίτητος είναι ο 

σχεδιασμός που θα εξασφαλίζει συνεχώς τις ζητούμενες 

ποσότητες των προϊόντων, την ώρα που τις χρειάζεται η 

αγορά. 

Δυναμικότητα (capacity). H δυναμικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του 

συστήματος να διακινεί, μέσα στο χρονικό διάστημα που 

του έχουν ορίσει, τις ζητούμενες ή τις παραγόμενες 

ποσότητες. Η δυναμικότητα αναφέρεται επίσης στην 

ταχύτητα εκτέλεσης των παραγγελιών και στη συνέπεια, 

δηλαδή, στην επίτευξη αυτής της ταχύτητας συνεχώς επί 

καθημερινής βάσεως. 

Συνέπεια (consistency). Το τρίτο στοιχείο της ποιότητας είναι η συνέπεια, δηλαδή 

η δυνατότητα του συστήματος να παραδίδει, συνεχώς και 

επί καθημερινής βάσεως, στους χρήστες του συστήματος, 

τα προϊόντα που ζητούνται σε καλή κατάσταση, χωρίς 

λάθη, σωστά επισημασμένα, έτσι ώστε ο χρήστης να είναι 

βέβαιος ότι τα προϊόντα που παραλαμβάνει είναι αυτά που 

παρήγγειλε και μάλιστα βρίσκονται στη σωστή κατάσταση 

και ποιότητα 
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1.9 Τα οφέλη της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 
 

Η αποθήκη , παλαιότερα θεωρούνταν σαν χώρος φύλαξης, κάτι που δεν ισχύει πια αλλά θεωρείται μια 

οργανωτική μονάδα μέσα στην οποία οι πόροι και οι εργασίες συνυπάρχουν ώστε να μπορέσουν να 

συνεργαστούν ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητες διαδικασίες που έχουν σχέση με τον τρόπο με την 

οποίο γίνεται η φύλαξη, η καταγραφή , με λεπτομέρειες, των προϊόντων αλλά και την γενικότερη 

διαχείριση των αποθεμάτων  της  επιχείρησης. Η  αντιμετώπιση αυτού του χώρου μπορεί να επιφέρει 

στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα οφέλη για την επιχείρηση είναι:  

 Το λειτουργικό κόστος μειώνεται όταν η οργάνωση των λειτουργιών γίνεται με τον καλύτερο 

τρόπο. 

 Μεγαλύτερο κέρδος για την επιχείρηση 

 Μειωμένες τιμές , που μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος του καταναλωτή  

  Η διανομή των προϊόντων γίνεται στο σωστό χρόνο 

 Διασφαλίζεται η ποιότητα και κατά τη αποθήκευση αλλά και κατά την μεταφορά  

 Μπορεί η επιχείρηση να παρακολουθεί όλα τα στάδια 

 Το περιβάλλον επιβαρύνεται σε μικρότερο βαθμό  

 

1.10 Οι προκλήσεις της εφοδιαστικής  αλυσίδας 
 

Η κρίση που προέκυψε το 2007 είχε σαν αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο με τον 

οποίο απεργούσαν στην αλυσίδα του ανεφοδιασμού και επικεντρώθηκαν σε σημαντικά ζητήματα ώστε 

να αυξήσουν το κέρδος και να μειώσουν τις ανεπάρκειες. Η κρίση λόγω του Covid-19  έφερε επίσης 

προκλήσεις όσο αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι βασικές προκλήσεις αφορούσαν  

- Εξυπηρέτηση πελάτη. Μια αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα παραδίδει το σωστό προϊόν, στον 

χρόνο και την ποιότητα οι οποίες είναι συμφωνημένες .  

- Έλεγχος κόστος. Τα λειτουργικά κόστη που έχει μια εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως όταν χρειάζεται να 

λειτουργεί υπό πίεση, είναι πολλά. Κυρίως το κόστος ανεβαίνει καθώς οι τιμές των πρώτων υλών 

αυξάνονται, οι πελάτες είναι πια σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι σε τοπικό όπως παλιά, οι τεχνολογία 

βελτιώνεται, και αυξάνονται κόστη ‘όπως αυτό της υγειονομικής περίθαλψης.   
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-Σχεδιασμός και διαχείριση κινδύνων. Σε συχνά τακτικά χρονικά διαστήματα, χρειάζεται να γίνεται 

αξιολόγηση των αλυσίδων εφοδιασμού. Η αξιολόγηση χρειάζεται να γίνεται λόγω της ανάπτυξης της 

αγοράς και των νέων προϊόντων. Επιπλέον, αυτό που προέχει είναι οι κίνδυνοι της εφοδιαστικής 

αλυσίδας να αναγνωριστούν και να ποσοτικοποιηθούν.  

- Διαχείριση των σχέσεων με τον προμηθευτή/συνεργάτη. Διαφορετικοί οργανισμοί, ακόμα και 

διαφορετικά τμήματα εντός του ίδιου οργανισμού, μπορεί να έχουν διαφορετικές μεθόδους μετρήσεων 

και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τους.  

- Ταλέντα. Κατά την ανάπτυξη των αγορών η απόκτηση ταλέντου, η κατάρτιση και η ανάπτυξη του 

καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική.  

 

1.11 Θέματα που προκύπτουν στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα  
 

Η ύπαρξη εγκαταστάσεων σε διάφορα μέρη, και όχι απαραίτητα στην ίδια περιοχή ή χώρα, έχουν σαν 

στόχο πάντα την μείωση του κόστους, την αύξηση των εσόδων αλλά και την ύπαρξη αξιοπιστίας. Η χρήση 

συγκεκριμένων περιοχών για την ύπαρξη εργοστασίων ή αποθηκών, γίνεται για εμπορικούς λόγους αλλά 

και πολλές φορές λόγο του κόστους εργασίας (Ferdows, 1997). Όμως η επιλογή χρειάζεται να γίνεται και 

με βάση την εγγύτητα σε προμηθευτές, ‘ώστε να μπορεί η εκάστοτε εταιρία να είναι αξιόπιστη 

(MacCormack et al., 1994). 

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι εγχώριες εφοδιαστικές αλυσίδες διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά από 

ότι διαχειρίζονται οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες (Dornier  et  al., 1998 -MacCarthy and Atthirawong, 

2003). Οι σημαντικές γεωγραφικές αποστάσεις που υπάρχουν όταν η εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργεί 

σε διεθνές επίπεδο,  όχι  μόνο  αυξάνουν  το  κόστος  μεταφοράς,  αλλά περιπλέκουν τις αποφάσεις λόγω 

της αντιστάθμισης του κόστους των αποθεμάτων και των αυξημένων χρόνων ανταπόκρισης στην 

αλυσίδα εφοδιασμού. 

Οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού έχουν κινδύνους οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν μοναδικά την 

απόδοση τους. Κάποιοι από αυτούς τους κινδύνους μπορούν να αφορούν τη μεταβλητότητα και την 

αβεβαιότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, την αστάθεια σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο αλλά 

και άλλες αλλαγές που μπορούν να υπάρξουν στο ρυθμιστικό περιβάλλον (Dornier et al., 1998).Οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν την τιμή που καταβλήθηκε για τα αγαθά που αγοράζονται στο 

νόμισμα των προμηθευτών και έτσι επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα και ο όγκος των αγορών, καθώς και  
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η  οικονομική  απόδοση  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  (Carter and Vickery,  1988, 1989).  Οι παραπάνω 

λόγοι χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψιν όταν σχεδιάζεται μιας διεθνής εφοδιαστική αλυσίδα, σε κάθε 

κομμάτι της.  

Κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα ώστε να επιλύονται 

τέτοιου είδους κίνδυνοι. Παρόλα αυτά τα προβλήματα συνεχώς αλλάζουν, και κάθε φορά μπορεί να 

προκύψουν νέα προβλήματα. Κάποιοι τρόποι ώστε να λυθούν τέτοια προβλήματα είναι:  

Πρώτον,  ανάθεση από τις επιχειρήσεις  σε εξωτερικούς συνεργάτες εργασίες που παλιότερα έκαναν οι 

ίδιοι, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεύτερον,  ενσωμάτωση διαδικασιών  λήψης 

αποφάσεων σε όλες  τις βαθμίδες  της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένα τρίτο ζήτημα είναι ο διευρυμένος 

ορισμός της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς η αποστολή, η στρατηγική και οι στόχοι 

μπορεί να διαφέρουν σημαντικά,  ανάλογα με την αξία του προϊόντος για τον πελάτη (Keeney, 1994). 

Μέχρι σήμερα, ένα μεγάλο μέρος της έμφασης στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας δίνεται στη 

μείωση του κόστους, αλλά η απόδοση στις αλυσίδες εφοδιασμού του πραγματικού κόσμου έχει 

πολλαπλά χαρακτηριστικά. Όπως ορίζεται στο μοντέλο SCOR , η απόδοση μετριέται με όρους 

αξιοπιστίας, υπευθυνότητας, ευελιξίας, κόστους, και  περιουσιακών  στοιχείων  (Supply Chain Council,  

2010). Επιπλέον,  ο  Handfield (1994)  αναφέρει  πέντε  οφέλη  για  τις  επιχειρήσεις  που  επιλέγουν  

διεθνείς  αλυσίδες εφοδιασμού:(1) βελτίωση  της  ποιότητας, (2) εκπλήρωση  των  απαιτήσεων  του 

χρονοδιαγράμματος, (3) μείωση του κόστους, (4) πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες  και (5) διεύρυνση της 

βάσης εφοδιασμού. Συγγραφείς όπως ο Bozarth et al. (1998) προτείνουν τον  χρόνο  παράδοσης  και  την  

ποιότητα  ως  σημαντικά  μέτρα  στην  παγκόσμια διαχείριση  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας. Οι  

επιχειρήσεις  που  είχαν  προηγουμένως εστιάσει  σε  εθνικές εγκαταστάσεις παραγωγής ως πλεονέκτημα  

χαμηλού  κόστους, βασίζονται  πλέον  σε παγκόσμιες εγκαταστάσεις παραγωγής  για  την βελτίωση  της 

πρόσβασης σε πελάτες, προμηθευτές και εξειδικευμένους υπαλλήλους ( Ferdows, 1997). Οι  διαχειριστές  

που  σχεδιάζουν διεθνείς αλυσίδες  εφοδιασμού  πρέπει  να ευθυγραμμίσουν  τις  αποφάσεις  τους  με  

την  αποστολή,  τους  στόχους  και  την στρατηγική της εταιρείας τους, τα οποία είναι σαφώς ευρύτερα 

πεδία εφαρμογής από τη μείωση του κόστους (Meixell and Gargeya, 2005). 
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1.12 Η  παγκόσμια  αγορά  του  κλάδου  της  Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής  αλυσίδας γίνεται όλο και πιο σημαντική, όσο αυξάνονται οι 

επιχειρηματικές σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης της CandM 

Research, αναφέρει ότι ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου 

προϊόντος (ΑΕΠ) (σε παγκόσμιο επίπεδο) καταλαμβάνει το 10%. Ένας από τους πιο αναπτυσσόμενους 

κλάδους είναι και αυτός των μεταφορών. Ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται κάθε έτος ανέρχεται στο 7%  

(CandM Research, 2013). Τα νούμερα όσο αφορά την Ευρωπαϊκή  Ένωση  (ΕΕ) στον κλάδος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ανέρχονται στα 587,6 δισ. ευρώ και η προστιθέμενη αξία (συνολικά) ανέρχεται 

στα 228,4 δισ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου (συνολικό πόσο) έφτασε σε μέγεθός περίπου 0,7 

τρις. ευρώ, ενώ όταν θέλουμε να μιλήσουμε στην επίδραση που είχε στην απασχόληση, μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι δημιουργήθηκαν περίπου  3,7εκ. θέσεις εργασίας, αναφέροντας μόνο τις άμεσες και 

όχι τις έμμεσές θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσω των διασυνδέσεων του κλάδου με τους 

λοιπούς τομείς της οικονομίας. Επιπρόσθετα, λόγω των μειωμένων πόρων η ύπαρξη οιαδήποτε 

διάσπασης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού  (σε  ενέργεια)  θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα και στην  

οικονομία  της  ΕΕ. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητη η λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να διατηρείται 

η ευρωπαϊκή  ανταγωνιστικότητα  και  ευημερίας  σύμφωνα  με  την ανανεωμένη  Ατζέντα  της  

Λισσαβόνας  για  την  ανάπτυξη  και  την απασχόληση (COM, 2006). Στο ίδιο έγγραφο προτείνονται τα 

εξής: 

 Δημιουργία προηγμένων λύσεων στον τομέα των Logistics ώστε να μπορεί να βελτιώνεται το 

σύστημα των μεταφορών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνεται μεταφορά μεγαλύτερων 

εμπορευμάτων , με τη χρήση λιγότερων μονάδων για την μεταφορά τους. Με αυτόν τον τρόπο 

θα μειωθούν και οι μεταφορικές μονάδες.  

 Σε περιπτώσεις που μπορεί να γίνει, οι τρόποι με τους οποίους γίνονται οι μεταφορές στην 

εφοδιαστική αλυσίδα μετατρέπονται σε όσον το δυνατόν φιλικότερες προς το περιβάλλον, 

ειδικότερα όταν αυτές γίνονται σε σημεία που ήδη υπάρχει πρόβλημα στο περιβάλλον ή 

συμφόρηση. Από θέμα ενέργειας, κάθε τρόπος μεταφοράς, κρίνεται αναγκαίο να 

αποδοτικότερος αλλά και ασφαλέστερός.  

Την τελευταία 20ετία, στην Ελλάδα, παρατηρείται αύξηση στις εφαρμογές που έχουν να κάνουν με την 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως  αναφέρει και ο Γεωργιάδης (1999), οι λόγοι της ύπαρξης 

αυτής της αύξησης ήταν τα : 
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 Η είσοδος διάφορων ομίλων (πολυεθνικών), οι οποίες ήδη έκαναν χρήση τέτοιων εφαρμογών 

και ως συνέπεια τις μετέφεραν και στην Ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα.  

 Η ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων και η ανάγκη για επέκταση τις ανάγκασε να τα 

εφαρμόσουν.  

 Ανάπτυξη υπηρεσιών σε τρίτους μέσω επιχειρήσεων.  

 Ανάπτυξη εταιριών η οποίες ήταν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ανέπτυσσαν τέτοιου είδους 

εφαρμογές.  

 Ανάπτυξη εταιριών για ανάπτυξη εφαρμογών.  

Δύο  ήταν  τα ορόσημα στην  εξέλιξη  των logistics στην  Ελλάδα.  Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 και η 

οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, και τώρα έρχεται να προστεθεί η πανδημία το Covid: 

 Η πρώτη μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε πριν και κατά την τέλεση των ολυμπιακών αγώνων που 

έγιναν στην χώρα μας το 2004. Σύμφωνα με την Ελληνική στατιστική υπηρεσία, σε αυτή τη 

χρονική περίοδο η αγορά των μεταφορών και της αποθήκευσης είχε μια αύξηση που 

κυμαίνονταν στο  +12,8% (Hellastat, 2006). 

 Ενώ με την ύπαρξη της οικονομικής κρίσης στην χώρα το εμπόριο άρχισε να παρουσιάζει μειώσει 

και έτσι και οι μεταφορές και αποθήκευσή, από τις κύριες δραστηριότητες της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, παρουσίασαν μείωση.  Σε συνδυασμό με την αύξησή της τιμής των καυσίμων αλλά και 

τις μετακίνησης, η εφοδιαστική αλυσίδα πλήγηκε ακόμα περισσότερο, και αυτό έφερε και 

δυσαρέσκεια από την πλευρά των πελατών. Παρομοίως η κρίση έφερε και προβλήματα 

ρευστότητας από τους πελάτες προς τις επιχειρήσεις. Έτσι ενώ μέχρι το 2004 ο κλάδος 

παρουσίαζε αύξηση από την κρίση και μετά άρχισε να παρουσιάζεται μείωση (Infobank  

Hellastat,  2012). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το 55% των εταιρειών εμφάνισε κάμψη πωλήσεων. 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2013) 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) σε διεθνή κλίμακα είναι πιο δύσκολη από την εγχώρια 

εφοδιαστική αλυσίδα , κυρίως επειδή οι διεθνείς επιχειρήσεις συνεπάγονται πρόσθετες οικονομικές, 

πολιτικές, ανταγωνιστικές, πολιτιστικές, επιχειρησιακές  προκλήσεις και αβεβαιότητες (Prater et al., 

2001). Οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού περιλαμβάνουν επίσης πάντα μια μεγαλύτερη αριθμός δια-

οργανωτικών σχέσεων (Norrman and Jansson, 2004; Storeyet al., 2006), ώστε να μπορεί να καλύπτει ένα 

ευρύτερο φάσμα ροών, κόμβων, επιρροών, οντοτήτων και τρόπων μεταφοράς και εμφανίζουν 

μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης (Craighead et al., 2007). Είναι συνεπώς πιο ευάλωτές (Manuj και 

Mentzer, 2008) και, ως εκ τούτου, οι πολυπλοκότητες και οι αβεβαιότητες που ενυπάρχουν στις διεθνείς 
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λειτουργίες της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη λήψη αποφάσεων για τον 

έλεγχο της εφοδιαστικής (Speier et al., 2011). Η κατανόηση των διεθνών κινδύνων εφοδιαστικής 

αλυσίδας εφοδιασμού, το πώς αυτοί οι κίνδυνοι αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και το πώς μπορούν να 

μετριαστούν είναι επομένως επιτακτική ανάγκη για τη βελτίωση των λειτουργιών. Κατά τις τελευταίες 

τρεις δεκαετίες, η διαχείριση κινδύνου αλυσίδας εφοδιασμού (SCRM) κάλυψε τρεις διαδικασίες, 

δηλαδή, τον εντοπισμό κινδύνου, την ανάλυση κινδύνου και τον μετριασμός κινδύνων. Ο συνολικός 

κίνδυνος μπορεί να ενισχυθεί με τον δια δραστικό συνδυασμό πολλαπλών κινδύνων. Επομένως, οι 

σύγχρονοι κίνδυνοι της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να αναλυθούν και να μοντελοποιηθούν 

ενσωματώνοντας έναν μεγάλο αριθμό πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ κινδύνων που 

δημιουργούνται από διαφορετικά στάδια αλυσίδας εφοδιασμού, ιεραρχίες και διαδικασίες (βλ., π.χ. 

Fayezi et al., 2014).  

Η ταυτοποίηση και η ανάλυση κινδύνου είναι και τα δύο απαραίτητα στάδια της διαχείρισης του 

κινδύνου και των προκλήσεων. Παρόλο που υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών που υποστηρίζουν το 

SCRM, οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η διαδικασία SCRM ξεκινά με τον εντοπισμό κινδύνου 

και την ανάλυση κινδύνου, ακολουθούμενη από τον περιορισμό του κινδύνου (βλέπε, π.χ. Ritchie και 

Brindley, 2007; Zsidisin and Wagner, 2010; Fayezi et al., 2014). Επομένως, το αρχικό στάδιο της 

διαχείρισης κινδύνων είναι να εντοπιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι κίνδυνοι που μπορούν να 

επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (Waters, 2011). Έχουν 

πραγματοποιηθεί αρκετές εμπειρικές μελέτες για τον εντοπισμό κινδύνων σε διάφορες βιομηχανίες 

(Peck, 2005; Christopheret al., 2011) καθώς και συγκεκριμένους τομείς (π.χ. Schoenherret al., 2008). Οι 

Chopra και Sodhi (2004) εντόπισαν εννέα κατηγορίες κινδύνων που οφείλονται σε συγκεκριμένες πτυχές 

των συμβάντων κινδύνου. Αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης και κατηγοριοποίησης κινδύνων στοχεύει 

στην ανάπτυξη μιας λίστας κριτηρίων που σχετίζονται με γενικές επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς 

και με συγκεκριμένες δραστηριότητες αλυσίδας εφοδιασμού.  
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2 Φαρμακοβιομηχανία και Covid-19  
 

2.1Φαρμακοβιομηχανία 
 

Η φαρμακευτική αγορά ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της μοναδικής φύσης 

της ζήτησης και της προσφοράς φαρμάκων. Σύμφωνα με το χαρακτηριστικό του ανταγωνισμού στην 

αγορά φαρμάκων, οι κυβερνήσεις πρέπει να εξισορροπήσουν τόσο τα κλινικά όσο και τα οικονομικά 

συμφέροντα. Ο φαρμακευτικός τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σύστημα ιατρικής και υγείας. 

Χαρακτηρίζεται από το μέγεθος του συνολικού και γηράσκοντος πληθυσμού, την ταχέως 

αναπτυσσόμενη οικονομία και την αυξανόμενη επικράτηση χρόνιων ασθενειών (όπως καρδιαγγειακές 

παθήσεις, καρκίνος και χρόνια αναπνευστική νόσος), και έτσι η φαρμακευτική βιομηχανία έχει επεκταθεί 

με πολύ γρήγορο ρυθμό. Για τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ο ρυθμός ετήσιας αύξησης της αγοράς έχει 

φτάσει σε διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, με μέσο ρυθμό αύξησης 16,1% στην αξία παραγωγής μεταξύ 1978 

και 2005. Η ανάπτυξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας έχει εξασφαλίσει ότι η συντριπτική πλειονότητα 

των κατοίκων σε αναπτυγμένες χώρες  μπορεί να έχει πρόσβαση στα φάρμακα εύκολα τώρα. Ωστόσο, η 

άφθονη και βολική προσφορά δεν σημαίνει προσιτά φάρμακα. Η υψηλή τιμή των φαρμάκων 

κατηγορείται εδώ και πολύ καιρό ότι καθιστά τις υπηρεσίες ιατρικής μη προσιτές για τους λιγότερο 

προνομιούχους ανθρώπους και έχει προκαλέσει αυξανόμενες καταγγελίες . Οι αρνητικές επιπτώσεις 

στην υγεία των ανθρώπων που προκαλούνται από προβλήματα στη φαρμακευτική αγορά δεν μπορούν 

να υποτιμηθούν. 

Μια αλυσίδα εφοδιασμού είναι η ακολουθία των οργανισμών ή των εγκαταστάσεων, των λειτουργιών 

και των δραστηριοτήτων τους - που εμπλέκονται στην παραγωγή και την παράδοση ενός προϊόντος ή 

υπηρεσίας. Μια τυπική φαρμακευτική αλυσίδα εφοδιασμού αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 

πρωτογενής παραγωγή, δευτερογενής παραγωγή, κέντρα αποθήκης / διανομής αγοράς, χονδρέμποροι, 

καταστήματα λιανικής / νοσοκομεία και ασθενείς.  

Η φαρμακευτική βιομηχανία αυξάνεται γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Εδώ, ακολουθούν οι κύριοι 

ενδιαφερόμενοι  στην αλυσίδα εφοδιασμού. 
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Εγγραφή 

 

Ένα νέο φάρμακο πρέπει να καταχωρηθεί για εμπορία στην χώρα. Οι αιτήσεις για την καταχώριση νέων 

φαρμάκων υποβάλλονται στη φαρμακευτική αρχή: η κρατική αρχή τροφίμων και φαρμάκων (ΕΟΦ), η 

οποία βασίζει την απόφασή της στη φαρμακευτική χημεία, την τοξικολογία, την κλινική φαρμακολογία, 

την κλινική αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Στην πράξη, ο ΕΟΦ είχε υιοθετήσει έναν πιο χαλαρό 

περιορισμό για την καταχώριση φαρμάκων, ο οποίος έδωσε νέες άδειες φαρμάκων σε μικρές 

αναδιατυπώσεις ή αλλάζοντας τη δοσολογία ή τη συσκευασία των υπαρχόντων προϊόντων.  

Παραγωγή 

 

Οι εταιρείες παρασκευής φαρμάκων κάνουν τα  δικά τους σχέδια παραγωγής και να τα προσαρμόσουν 

ανάλογα με τις αλλαγές στην αγορά φαρμάκων . Η Κίνα διαθέτει σήμερα περισσότερες από 5000 

εταιρείες παραγωγής ναρκωτικών.  

Διανομή 

 

Οι διανομείς φαρμάκων δημιουργούν μια σύνδεση μεταξύ των φαρμακευτικών εργοστασίων και των 

ασθενών. Στο τρέχον δίκτυο διανομής, οι λιανοπωλητές, τα νοσοκομεία, ακόμη και οι κατασκευαστές 

αναλαμβάνουν ρόλο του διανομέα. Αυτό καθιστά τη διανομή φαρμάκων γίνεται πιο περίπλοκη και 

ανταγωνιστική. 

Ασφάλεια υγείας 

Η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων επηρεάζεται ουσιαστικά από τη φαρμακευτική ζήτηση και ιδίως από 

τις επιπτώσεις της ασφάλισης υγείας. Υπάρχουν διάφορα  ανταγωνιστικά συστήματα ασφάλισης υγείας 

στην αγορά, το καθένα με τα δικά του γραφεία διοίκησης, μηχανισμούς διαχείρισης, σχεδιασμό σχεδίων, 

πληθυσμός στόχευσης, κανάλι συλλογής ασφαλίστρων και πακέτα παροχών.  
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2.2 Η αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα  
 

Η υγεία αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά αγαθά της ζωής , και γι’ αυτό το λόγο οι υπηρεσίες υγείας και 

όσα αγαθά την αφορούν έχουν πάντα ζήτηση. Η ζήτηση των φαρμάκων επηρεάζεται  από πολλούς 

παράγοντες όπως είναι ο τρόπος ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, η πρόοδος που έχει σημειώσει η 

τεχνολογία, οι νέες ανακαλύψεις φαρμάκων αλλά και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Για να μπορέσει 

να πραγματοποιηθεί ανάλυση στην ζήτηση των φαρμάκων χρειάζεται να προσδιοριστούν οι παράγοντες 

και τα μεγέθη της ιδιωτικής αλλά και της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Η  φαρμακευτική  δαπάνη  

είναι  ένα  μέγεθος  που περιγράφει τη ζήτηση για φαρμακευτικά προϊόντα και σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, 

περιλαμβάνει μόνο  τη  δαπάνη  για  φάρμακα  που χορηγούνται στους  ασθενείς  εκτός  των  φαρμάκων 

που χορηγούνται στα νοσοκομεία.  

Η δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη διαμορφώθηκε στα 1,945 δισ. το 2018 (παραμένει 

στα ίδια επίπεδα και για το 2019) έναντι 5,1 δισ. το 2009, καταγράφοντας συνολική μείωση -61,9% . ενώ 

ταυτόχρονα, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη συμμετοχή της βιομηχανίας με τους μηχανισμούς 

υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων (clawback και rebate), όπου για το 2018 θα φτάσει στα 

990εκατ . σημειώνοντας 11% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος . 

Η δημόσια νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη καθορίστηκε στα 530εκατ . για το 2018 μειωμένη κατά 

-31% σε σχέση με το 2015 (764εκατ.), πριν την επιβολή κλειστού προϋπολογισμού . Αυτή η συνεχόμενη 

μείωση της δημόσιας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης είχε ως αποτέλεσμα την  αύξηση  της  

επιβάρυνσης  της  φαρμακοβιομηχανίας  (μέσω  των  μηχανισμών  αυτόματης επιστροφής και 

εκπτώσεων), η οποία για το 2018 έφτασε τα 436εκατ. (ΙΟΒΕ,2019). 

Όσο αφορά την προσφορά από τις φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα αυτές διαμορφώνουν την 

προσφορά  των φαρμακευτικών προϊόντων και περιλαμβάνουν  εμπορικές ή παραγωγικές εταιρίες αλλά 

και μέλη της αλυσίδας όπως είναι οι αποθήκες και οι διανομείς αλλά και τα σημεία πώλησης σε 

φαρμακεία και στο κοινό.    

Τα φάρμακα ακολουθούν την πορεία που μπορούμε να δούμε στο παρακάτω σχήμα. :  

φαρμακευτική επιχείρηση  φαρμακαποθήκη/συνεταιρισμός φαρμακείο 
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Σχήμα . Η μορφή της εφοδιαστικής αλυσίδας του φαρμάκου Απεικόνιση (Πηγή: Chen at al., 2012) 

 

Στην Ελληνική βιομηχανία, οι φαρμακοβιομηχανία αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους. 

Δεν αφορά μόνο τις φαρμακευτικές αλλά και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Πιο συγκεκριμένα, εκτός 

από τα φάρμακα που διατίθενται μέσω των νοσοκομείων, η διακίνηση των φαρμάκων ακολουθεί την 

εξής πορεία :φαρμακευτική  επιχείρηση  φαρμακαποθήκη   φαρμακείο . 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του 2018, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται είναι στο σύνολο 106 , εκ των 

οποίων οι 50 είναι Ελληνικές και οι υπόλοιπες θυγατρικές πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών. 
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Σχήμα . Τα στοιχεία της φαρμακοβιομηχανίας του 2018 (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

Οι  μεγαλύτερες  παραγωγικές  και εισαγωγικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην χώρα μας, και στις οποίες θα απευθυνθούμε είναι : 

 ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E. 

 ΒENNETT A.E. 

 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 DEMO A.B.E.E. 

 ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 GALENICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

 INTERMED A.B.E.E. 

 LAVIPHARM A.E. 

 PHARMATEN INTERNATIONAL A.E. 

 PROTON PHARMA A.E. 

 RAFARM A.E.B.E. 

 PHARM Ε.Π.Ε. 

 SPECIFAR A.B.E.E.  

 UNI-PHARMA A.B.E.E. 

  ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 
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  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ VIOSER(ΒΙΟΣΕΡ) Α.Ε. 

 ΓΚΑΠ Α.Ε. 

 ΚΟΠΕΡ Α.Ε. 

 ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε.  

 ΦΑΡΜΑΡ Α.Β.Ε. 

 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA A.E. 

 ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε 

 ABBOTT PRODUCTS Μ.Ε.Π.Ε. 

 ACTELION ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 ABBVIE A.E.  

 AMGENΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 

 ASTELLAS PHARMA A.E.  

 ASTRAZENECA A.E. 

 BAXTERΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 

 BAYERΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε.  

 CHIESI HELLAS A.E.&B.Ε.  

 CLSBEHRINGΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. 

 FRESENIUS KABI HELLAS A.E. 

 GILEAD SCIENCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΕ.Π.Ε.  

 GLAXOSMITHKLINE A.E.B.E. 

 IPSENΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε. 

 JASSEN-CILAGΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.&Β.Ε. 

 LAVIPHARM HELLAS A.E. 

 LUNDBECK HELLAS A.E. 

 MEDICAMERC A.E. 

 MENARINI HELLAS AE. 

 MERCK A.E. 

 MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. 

 NEXUS MEDICALS A.E. 

 NOVARTIS HELLAS A.E.&B.E. 

 PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 PHARMASWISSS HELLAS A.E.E. ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 PHARMAZAC A.E. 

 SANOFI A.E.&B.E. 

 TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 TEVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε 

 UCB A.E. 

 VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

 WIN MEDICA A.E. 

 ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.&Β.Ε. 

 ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

 ΒΙΑΝ Α.Ε. 
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 ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. 

 ΙΦΕΤ Α.Ε. 

 ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 ΜΠΡΙΣΤΟΛ -ΜΑΓΙΕΡΣ ΣΚΟΥΙΜΠ Α.Ε. 

 ΝΟΒΟ ΝΟΡΝΤΙΣΚ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 

 ΟΛΒΟΣ ΣΑΙΑΝΣ Α.Ε. 

 ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

 ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

 ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ -ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 

 ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. 

 ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

 ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε (Stochasis, 2015) 

 

2.3  Η εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου  
 

Τα πρώτα χρόνια του Μεσαίωνα άρχισε να κάνει την εμφάνιση της και η πρώτη διακίνηση φαρμάκων. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα αλλά και στις αρχές του 20ου, λόγω των εξελίξεων και στην τεχνολογία κάνουν 

την εμφάνιση τους οι περισσότερες από τις φαρμακευτικές που υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Με την 

ανάπτυξη της ινσουλίνης και της πενικιλίνης, κατά την εικοσαετία 1920-1940 , έχουμε την πιο 

συστηματική ανάπτυξη του κλάδου η οποία συνεχίζεται και μετέπειτα με την ανάπτυξη της βιολογίας και 

των ερευνών. Τις  επόμενες  δεκαετίες  αναπτύχθηκε  μεγάλος  αριθμός φαρμάκων, ενώ η διακίνησή 

τους πλέον καθίσταται δύσκολη λόγω της ιδιαίτερης ευαίσθητης φύσης πολλών φαρμάκων. 

Η μορφή της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελείται από:  

 Τους παραγωγούς / προμηθευτές της δραστικής ουσίας του φαρμάκου  

 Η φαρμακοβιομηχανία που διαμορφώνει το τελικό προϊόν 

 Τους εμπόρους χοντρικής (φαρμακαποθήκες) 

 Τα φαρμακεία, δημόσια και ιδιωτικά  

 Τον ασθενή /καταναλωτή (Shah, 2004). 
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Σχήμα Η εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου (Πηγή: 

http://learningsupport.elke.uoa.gr/epixeirimatikotita/farmak/ear2006-2007/index.html) 

Για να μπορεί να θεωρηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου αποδοτική, κρίνεται απαραίτητο να 

υπάρχει διαφάνεια και ακρίβεια σε ότι αφορά το απόθεμα σε φάρμακα, τη ζήτηση τους αλλά και το 

θεσμικό πλαίσιο κάθε χώρας. Η αξιοπιστία στις προβλέψεις ζήτησης των φαρμάκων αφορά τόσο τις 

φαρμακαποθήκες που θέλουν να γνωρίζουν την προβλεπόμενη ζήτηση για να ρυθμίζουν το απόθεμα 

τους, όσο και τη φαρμακοβιομηχανία που χρειάζεται τις προβλέψεις των χονδρεμπόρων για να ρυθμίσει 

την παραγωγή(Zhang et al., 2008). 

2.4  Θέματα διαχείρισης της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας  
 

Για να μπορέσει μια φαρμακευτική εταιρία να  γίνει αποδοτική και να ελέγχει κάθε σημείο της 

εφοδιαστικής της αλυσίδας χρησιμοποιεί πληροφοριακά  συστήματα ERP. Με αυτόν τον έχει την 

δυνατότητα να ελέγχει την ζήτηση αλλά και το απόθεμα, και να μπορεί να κάνει έναν προγραμματισμό 

με τους προμηθευτές και την παραγωγή. Το στάδιο της πρωταρχικής παραγωγής των δραστικών ουσιών 

απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα και για αυτό είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί άμεσα η ζήτηση των 
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καταναλωτών-ασθενών. Για αυτό το λόγο κατά την παραγωγή των δραστικών ουσιών και του τελικού 

προϊόντος χρειάζονται να πραγματοποιούνται μεσοπρόθεσμές και μακροπρόθεσμές προβλέψεις σχετικά 

με την ζήτηση. Η ζήτηση εξαρτάται από τους ασθενείς που είναι και ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας. 

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι εφόσον ο ασθενής βρίσκεται στον τελευταίο κρίκο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Το  φαινόμενο bullwhip ή Forrester,  συναντάται  έντονα  στο πρωταρχικό στάδιο 

παραγωγής γιατί η βιομηχανία πρέπει να διαθέτει επαρκείς ποσότητες δραστικών  ουσιών,  οι  οποίες  

είναι  πάντα  πολύ  μεγαλύτερες  από  την  πραγματική  ζήτηση λόγω της μεγέθυνσης της ζήτησης(Shah, 

2004). 

2.5  Χρηματοοικονομική ανάλυση του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα 
 

Όπως και σε άλλους κλάδους στην Ελλάδα, έτσι και ο φαρμακευτικός κλάδος είδε τις επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις  των  φαρμακευτικών  εταιριών  μειώθηκαν  κατά  15,3%  

την  περίοδο  2009-2011, με την πρώτη εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Υπήρχαν κλάδοι της 

φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αυτός των φαρμακαποθηκών που κατάφερε να περιορίσει 

τις επιπτώσεις και κατάφερε να διατηρήσει την συνολική κερδοφορία.  Η κυριότερη επίπτωση που είχε 

η φαρμακευτική εφοδιαστική αλυσίδα οφειλόταν στο δημόσιο και συγκεκριμένα στα  χρέη  του  

Δημοσίου  προς  τις  φαρμακευτικές  αλλά και  με  το  θεσμικό πλαίσιο της φαρμακευτικής αγοράς. Η 

καθυστέρηση στην αποπληρωμή των οφειλών προς τις εταιρίες,   επηρεάζει   αρνητικά   τα   κατώτερα   

επίπεδα   διανομής   των   φαρμάκων(φαρμακαποθήκες,  φαρμακεία),  εφόσον  οι  φαρμακευτικές  

επιχειρήσεις  αναγκάζονται  να υιοθετήσουν  νέες  πολιτικές,  οι οποίες πολλές φορές μπορούν να 

καταλήξουν να είναι δυσβάσταχτες  για  τις  αποθήκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συνδέσμου 

φαρμακευτικών εταιριών Ελλάδας  το 2012 το συνολικό ύψος των χρεών είχε διαμορφωθεί στα 1.773,5 

εκατ. ευρώ και αν προστεθούν τα χρέη των εταιριών που δεν είναι μέλη του ΣΦΕΕ, το χρέος φτάνει στα 

1.913.5 εκατ. ευρώ(ΣΦΕΕ, 2012). 

 

2.6 Δυσλειτουργίες της φαρμακευτικής αγοράς 
 

Ο  κλάδος του  φαρμάκου  αντιμετωπίζει  ορισμένα  προβλήματα  τα  οποία  αφορούν  στα εξής: 

 Μείωση της πίστωσης από το χονδρεμπόριο προς το φαρμακείο. 

 Απαγόρευση εκπτώσεων προς τα φαρμακεία. 
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 Τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών ασφαλιστικών ταμείων. 

 Ιδιαίτερη  πιστωτική  πολιτική  της  φαρμακοβιομηχανίας  για  τα  φάρμακα  υψηλού 

κόστους(ΦΥΚ), που δημιουργεί προβλήματα στη διακίνησή τους από τα φαρμακεία. 

 Αδυναμία είσπραξης rebate. 

 Προβλήματα και κενά στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

 Προβλήματα στη λειτουργία του ΕΟΦ. 

 Εξάρτηση των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών από τις φαρμακευτικές εταιρίες. 

 Έλλειψη  σύγχρονων  υποδομών  και  επαγγελματικού management σε  ορισμένες 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 

 Συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο στην αγορά του φαρμάκου.  

 Διαδοχικές ανακοινώσεις Δελτίων Τιμών Φαρμάκων. 

 Καθυστερήσεις  στην  κυκλοφορία  φαρμάκων  στην  αγορά  τα  οποία  έχουν  λάβει έγκριση 

κυκλοφορίας (7οΠανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 

Αρχείο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 2011). 

 

2.7 Φάρμακα – Παραφάρμακα  
 

Φάρμακο  

Ως φάρμακο ορίζεται οτιδήποτε προορίζεται για χρήση με σκοπό να διαγνώσει, να  αντιμετωπίσει,  να  

θεραπεύσει,  να  προλάβει,  να  μετριάσει  τα  συμπτώματα ασθενειών  σε  ανθρώπους  και  ζώα  ή  με  

σκοπό  να  επιδράσει  στη  δομή  και  τις λειτουργίες  του  οργανισμού  ανθρώπων  και  ζώων. (FDA&EMEA  

2001/1983/  ΕΚ-ΦΕΚ  24.1.06) 

H έγκριση και ο καθορισμός των συνθηκών χορήγησης των φαρμάκων, καθώς και ο έλεγχος τους, γίνεται 

από τις αρχές της κάθε χώρες και πιο συγκεκριμένα από παγκόσμιους οργανισμούς οι οποίοι 

διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια  τους.  Ανάλογοι  οργανισμοί  είναι  οι  

ακόλουθοι:  

(1.) στις  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: η Food and  drug  Administration  (FDA),   

(2.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η  European  Agency  for  the  Evaluation  of  Medicinal  Products  (EMEA) 

(3.) στην Ιαπωνία: το Ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας (JMHW). 

Οι κατηγορίες των φαρμάκων είναι:  
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Συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα. 

 

Παραφάρμακο  

Ως παραφάρμακα συνηθίζεται να χαρακτηρίζονται, όλα όσα πράγματα μπορεί να προμηθευτεί ο 

καταναλωτής από τα καταστήματα φαρμακείων, τα οποία όμως δεν είναι φάρμακα αλλά είναι αγαθά 

σχετιζόμενα  με  την  υγεία  και  την  ευεξία.  Είναι  προϊόντα  τα  οποία δεν συμπεριλαμβάνονται  στο  

δελτίο  τιμών  φαρμάκων  και  έχουν  διαφορετικό  ποσοστό ΦΠΑ  σε  σχέση  με  τα  φάρμακα. Στην  

κατηγορία  λοιπόν  των  παραφαρμάκων εντάσσονται  προϊόντα όπως : καλλυντικά, συμπληρώματα 

διατροφής,  ιατροτεχνολογικός  εξοπλισμός,  καθώς  και  αρκετά  άλλα  προϊόντα  που "παραδοσιακά" 

συνηθίζεται να διακινούνται μέσα από τα φαρμακεία (www.eur-lex.europa.eu). 

 

2.8 Βελτίωση της πρόβλεψης ζήτησης των φαρμάκων 
 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, στην αγορά του φαρμάκου, οι αλλαγές ως προς την διαδικασία της πρόβλεψης 

των φαρμάκων έχουν βελτίωση την κατάσταση. Από τις αλλαγές αυτές οι σημαντικότερες είναι οι εξής : 

 Σε μεγάλο αριθμό από τα προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά υπήρχε και υπάρχει 

μεγάλος χρόνος παραγωγής και μικρός χρόνος ζωής. Επίσης μεγάλο μέρος αυτών βρίσκονται 

κάτω από μία πατέντα και έτσι και οι τιμές είναι υψηλές και οι προμηθευτές λίγοι.  

 Αύξηση της εξάρτησης των κυβερνήσεων από τις δωρεές των χορηγών λόγω των  μειωμένων  

διαθέσιμων  πόρων.  Τα  υψηλά  κόστη  των  νέων προϊόντων και θεραπειών δημιουργούν  ακόμα  

μεγαλύτερη εξάρτηση  από  τους  δωρητές  οι  οποίοι επωμίζονται μεγαλύτερο οικονομικό βάρος. 

 Εμφάνιση  περισσότερων  προμηθευτών  και  επιχειρηματικών  μονάδων  στο φαρμακευτικό  

κλάδο.  Πολλές  διεθνείς  φαρμακευτικές  εταιρίες  συνεργάζονται προκειμένου να υπάρξει  

άμεση  ανταπόκριση  σε  επείγοντα  περιστατικά  αυξημένης ανάγκης για φάρμακα καθώς και 

για την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών.  

 Είσοδος νέων αγοραστών και ενδιαμέσων στην παγκόσμια αγορά φαρμάκου με μικρή εμπειρία 

στις διαδικασίες της πρόβλεψης, διανομής και προμήθειας(Global Health Policy Research 

Network, 2007). 

Οι παραπάνω αλλαγές εντείνουν την ανάγκη για φιλανθρωπική βοήθεια, εισάγουν νέες πηγές ρίσκου 

που επηρεάζουν την προθυμία των βιομηχάνων να εστιάσουν στις αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών,  
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μειώνοντας  έτσι  τη  διαθεσιμότητα  των  απαραίτητων  ιατρικών τεχνολογιών  στις  φτωχές  χώρες.  Τα  

προβλήματα  αυτά  σε  τελική  ανάλυση  αυξάνουν το κόστος σε μια αποτυχία της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας της υγείας. 

 

2.9 Covid-19 
 

O νέος κορονοιός SARS-CoV-2 είναι γνωστό ότι προκαλεί COVID-19, η οποία είναι μια εύκολα μεταδοτική 

ασθένεια που εξαπλώνεται από άτομο σε άτομο μέσω βήχα, φταρνίσματος, αναπνευστικών σταγονίδιών 

ή της εκπνοής (ECDC, 2020a). Τα συμπτώματα του COVID-19, τα οποία εμφανίζονται περίπου 5 ημέρες 

μετά τη μόλυνση, σχετίζονται με τη γρίπη (π.χ. πυρετό και βήχα), αλλά περιλαμβάνουν και άλλα, όπως 

πονόλαιμο, μυϊκούς πόνους (CDC, 2020a) και απώλεια γεύσης ή μυρωδιάς (Bienkov, 2020). Το COVID-19 

έχει παρόμοια κλινική παρουσίαση και χαρακτηριστικά με δύο γνωστές ασθένειες του σοβαρού οξέος 

αναπνευστικού συνδρόμου της κατώτερης αναπνευστικής οδού: «SARS-CoV» και αναπνευστικό 

σύνδρομο της Μέσης Ανατολής: «MERS» (Das, 2020). 

Οι κοροναϊοί κυκλοφορούν μεταξύ των ζώων και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μολύνουν τον 

άνθρωπο. Πράγματι, οι MERS, SARS-CoV και SARS-CoV-2 μπορεί να αποδοθούν σε ζωονοσογόνο 

μετάδοση (Das, 2020; Rodriguez-Morales et al., 2020). Ωστόσο, το SARS-CoV-2 είναι το μόνο με 

πιθανότητα πανδημίας (Mackenzie & Smith, 2020). Η κατανάλωση εξωτικών θηλαστικών όπως 

νυχτερίδες πεταλοειδούς, που περιλαμβάνει μια τεράστια δεξαμενή ιών σχετιζόμενων με το SARS-CoV, 

ενισχύει την πιθανότητα εμφάνισης νέων ιών από ζώα ή σχετικά περιβάλλοντα (Cheng et al., 2007). Οι 

πρώτες μολύνσεις του SARS-CoV2 συσχετίστηκαν με την αγορά θαλασσινών στην πόλη  Huanan (Li et al., 

2020), όπου πωλούνται ζωντανά και σφαγμένα νυχτερίδες, φίδια, μαρμότες, φασιανοί και όργανα 

κουνελιών και ελαφιών (Jalava, 2020). Οι Zhou et al. (2020) πρότεινε νυχτερίδες ως πιθανή πηγή SARS-

CoV2, καθώς το τελευταίο έχει παρόμοια γονιδιακή αλληλουχία (έως 96,2%) με κοροναϊό που υπάρχει 

στα νυχτερίδες. Ωστόσο, άλλα ζώα μπορεί επίσης να είναι φυσικοί ξενιστές για το SARS-CoV2. Για 

παράδειγμα, το MERS-CoV και το SARS-CoV μπορούν να μεταδοθούν σε ανθρώπους από καμήλες και 

γάτες, αντίστοιχα (ECDC, 2020b). 

Το SARS-CoV-2 εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και περίπου 3 μήνες αργότερα, το COVID-19 

κηρύχθηκε από τον  ΠΟΥ ως πανδημία (ΠΟΥ, 2020στ). Στις 30 Μαΐου 2020, η πανδημία COVID-19 είχε 

εξαπλωθεί σε πάνω από 5,9 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 188 χώρες, με αποτέλεσμα 

περισσότερους από 365.000 θανάτους (Dong et al., 2020) και σε  lockdown  του ενός τρίτου του 
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παγκόσμιου πληθυσμού (Kaplan et. κ.λπ., 2020). Προς το παρόν, δεν έχει αναπτυχθεί καθολική θεραπεία, 

θεραπεία ή εμβόλιο για τη νόσο COVID-19. Η επιστημονική κοινότητα, οι αρχές, οι επιθεωρητές της 

ασφάλειας των τροφίμων και οι επαγγελματίες στη βιομηχανία τροφίμων αναζητούν επειγόντως 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας, π.χ. κατανόηση των οδών μετάδοσης και 

ανάπτυξη θεραπείας και εμβολίων. Είναι επίσης σημαντικό να αναπτυχθούν καινοτόμα διαγνωστικά για 

το SARS-CoV-2 όχι μόνο για μολυσμένα άτομα αλλά και για τρόφιμα, επιφάνειες και περιβάλλοντα 

περιβάλλοντα. Αυτό το άρθρο διερευνά τη δυνατότητα μετάδοσης COVID-19 μέσω της αλυσίδας 

εφοδιασμού τροφίμων πριν συζητήσει την ανάπτυξη των αντίστοιχων εργαλείων ανίχνευσης για 

εφαρμογές ασφάλειας τροφίμων και περιβάλλοντος. 

 

2.10  Προκλήσεις του covid-19 στην εφοδιαστική αλυσίδα  
 

Το ξέσπασμα του COVID-19 έχει διαταράξει την πλειονότητα όλων των παγκόσμιων αλυσίδων 

εφοδιασμού. Διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας συμβαίνουν λόγω γεγονότων που έχουν χαμηλή 

πιθανότητα εμφάνισης αλλά πολύ υψηλό αντίκτυπο, όπως για παράδειγμα οι φυσικές καταστροφές 

(πλημμύρες, σεισμοί κ.λπ.), οι τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά και οι πανδημίες (μερικές από τις πιο 

πρόσφατες να είναι SARS, Ebola, γρίπη των χοίρων, COVID-19 κ.λπ. .). Σε αντίθεση με τους λειτουργικούς 

κινδύνους που συνεπάγονται καθυστέρηση στην προμήθεια, αστοχία μηχανημάτων ή διακυμάνσεις της 

ζήτησης, οι κίνδυνοι που αναφέρθηκαν και οι συνέπειες τους διαπερνούν ολόκληρη την αλυσίδα 

εφοδιασμού και επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και τον ανθρώπινο πληθυσμό. 

Το πρόσφατο ξέσπασμα του COVID-19 είναι η πιο πρόσφατη  πανδημία του αιώνα (Parsons, 2020). Ένα 

επιβλητικό 94% των εταιρειών που ανήκουν τις  Fortune 1000 παρουσίασαν διακοπές στην αλυσίδα 

εφοδιασμού λόγω του COVID-19 (Ivanov, 2020; Fortune 2020). Σύμφωνα με την Dun & Bradstreet, μεταξύ 

των εταιρειών Fortune 1000, το 16% και το 94% διαθέτουν προμηθευτές επιπέδου 1 και επιπέδου 2, 

αντίστοιχα, στην περιοχή Wuhan. Ενώ οι προμηθευτές της κατηγορίας 1 παρέχουν πρώτες ύλες, 

αξεσουάρ και συγκροτήματα στον κατασκευαστή, οι προμηθευτές της κατηγορίας 2 παρέχουν πρώτες 

ύλες στον προμηθευτή της κατηγορίας 1. Επιπλέον, τουλάχιστον 5 εκατομμύρια εταιρείες σε όλο τον 

κόσμο διαθέτουν προμηθευτές βαθμίδας 2 σε αυτήν την περιοχή (Smith, 2020). Ως αποτέλεσμα, οι 

εξαγωγές της Κίνας μειώθηκαν κατά 17% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020. Επιπλέον, 

εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπάρξει μείωση έως και 32% στο παγκόσμιο εμπόριο το 2020 (Sarkis et 

al., 2020). Οι εμπορικές αεροδιαστημικές, αεροπορικές και ταξιδιωτικές, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, 
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αυτοκίνητα και είδη ένδυσης και μόδας είναι οι τομείς που φέρουν το βάρος αυτής της πανδημίας, ενώ 

η ζήτηση για φαρμακευτικά προϊόντα έχει αυξηθεί (McKinsey & Company, 2020; Yu et al., 2020). Ενώ οι 

πληγείσες χώρες έχουν ασκήσει κοινωνικές αποστάσεις, απομόνωση των κοινοτήτων και lockdown για 

να περιορίσουν την εξάπλωση αυτού του θανατηφόρου ιού, η εκτεταμένη ανεργία έχει προκαλέσει 

προκλήσεις κοινωνικής βιωσιμότητας και οικονομική δυσχέρεια. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) 

εκτιμά ότι θα μπορούσαν να χαθούν έως και 25 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ως αποτέλεσμα της κρίσης 

COVID-19. 

Η πανδημία COVID-19 έχει κλιμακωθεί στη μεγαλύτερη κρίση υγείας του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τον 

πίνακα ελέγχου της κατάστασης COVID-19 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο ιός έχει μολύνει 

περισσότερα από 900.000 άτομα παγκοσμίως μέχρι σήμερα και έχει επίσης σκοτώσει πάνω από 45.000. 

Οι επιδημιολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι το ξέσπασμα μπορεί να κατακλύσει ακόμη και καλά 

ανεπτυγμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης (Ferguson et al., 2020). Σε απάντηση σε αυτές τις 

τρομερές προβλέψεις, η έρευνα και η ανάπτυξη εμβολίων και αντιιικών COVID-19 έχει εντατικοποιηθεί. 

Για παράδειγμα, ο ΠΟΥ πραγματοποιεί δοκιμές φαρμάκων  για να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα 

του remdesivir, chloroquine / hydroxychloroquine, ritonavir / lopinavir και ritonavir / lopinavir-interferon-

beta για τη θεραπεία του COVID-19. Καθώς αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα κυκλοφορούν ήδη στην 

αγορά για τη θεραπεία άλλων ασθενειών, μπορεί ενδεχομένως να προσφερθούν λύσεις στην πανδημία 

πολύ πιο γρήγορα από το κανονικό, παρακάμπτοντας πολλά ρυθμιστικά εμπόδια στην εμπορία νέων 

φαρμάκων. Ωστόσο, δεδομένου του προβλεπόμενου παγκόσμιου μεγέθους της πανδημίας, η αύξηση 

των αλυσίδων εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση της αύξησης της ζήτησης 

με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο θα είναι μια σημαντική πρόκληση. 

Με βάση αυτές τις ανησυχίες, μπορούν να εντοπιστούν πέντε επείγουσες προκλήσεις έρευνας και 

ανάπτυξης για αλυσίδες εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων: 

 Λήψη αποφάσεων υπό επιστημονική και στοχαστική αβεβαιότητα. 

 Βέλτιστος σχεδιασμός αλυσίδας εφοδιασμού λαμβάνοντας υπόψη ευελιξία, ανθεκτικότητα και 

βιωσιμότητα 

 Θεωρητική ανάλυση παίγνιών συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ παραγόντων σε παγκόσμιες 

αλυσίδες αξίας. 

 Αξιολόγηση βιωσιμότητας κύκλου ζωής συστημάτων φαρμακευτικών προϊόντων. 

 Ανάπτυξη στρατηγικών κατανομής φαρμάκων υπό περιορισμούς πόρων ή εφοδιασμού. 
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Αυτοί οι πέντε τομείς προτεραιότητας παρουσιάζουν σημαντική αλληλεπικάλυψη με πολλά πρόσφατα 

θέματα που δημοσιεύθηκαν στο Resources, Conservation and Recycling (π.χ. Rajeev et al., 2019). Η 

παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει μπει σε μια ξέφρενη αναζήτηση για μια θεραπεία για το COVID-

19. Μόλις βρεθούν αποτελεσματικές φαρμακευτικές θεραπείες, θα υπάρξει η μεγάλη μηχανική 

πρόκληση της αύξησης της παραγωγής με ρυθμό που να ταιριάζει με την πανδημία. Είναι σημαντικό να 

διατηρηθεί μια σωστή προοπτική σε ολόκληρο το σύστημα για να διασφαλιστεί ότι οι περίπλοκες πτυχές 

αειφορίας της ταχείας αύξησης της παραγωγής αναμένονται και αντιμετωπίζονται ανάλογα. 

Ηθικά διλήμματα εφοδιαστικής αλυσίδας 

Αντιμέτωποι με μια πανδημία, οι ανάγκες των πληθυσμών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να 

προσαρμόζονται οι ανάγκες στα πέραν των επιμέρους απαιτήσεων σε επίπεδο ασθενούς. Ωστόσο, για 

τον κλινικό ιατρό του οποίου ο μόνος στόχος είναι ο μεμονωμένος ασθενής, οι ανάγκες του πληθυσμού 

μπορεί να είναι αντιφατικές με τις υποχρεώσεις όπως ευεργεσία, πιστότητα και καθήκοντος φροντίδας. 

Ο τρόπος κατανομής των επιλεγμένων σπάνιων πόρων δεν είναι ούτε φυσικός ούτε απαραίτητα 

αυτονόητος στους κλινικούς ιατρούς. Αυτή η μετατόπιση από την παραδοσιακή ηθική ασθενούς-ιατρού 

σε μια ηθική δημόσιας υγείας σχετίζεται με επιδημιολογικές ανησυχίες και την ανάγκη ισοπέδωσης της 

καμπύλης, κατά προτεραιότητα από επείγον / σοβαρότητα και ανησυχίες σχετικά με τους διαθέσιμους 

πόρους. Επομένως, η προληπτική διατήρηση φαρμάκων που κινδυνεύουν από έλλειψη είναι υπεύθυνη 

και, στην πραγματικότητα, υποχρεωτική. 

Οι συνέπειες του COVID-19 στην αγορά υγειονομικής περίθαλψης συνεχίζουν να εξελίσσονται. Η 

ευαίσθητη φαρμακευτική αλυσίδα εφοδιασμού, και οι ασθενείς, υποφέρουν περισσότερο από αυτό. Τα 

ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να καλέσουν το θάρρος να προστατεύσουν τον εφοδιασμό, να παγιώσουν 

το ανθρώπινο δυναμικό και να προσεγγίσουν προσεκτικά οικονομικά εμπόδια για να ενισχύσουμε 

συλλογικά ένα ευάλωτο σύστημα και να υποστηρίξουμε εκείνους των οποίων η ζωή εξαρτάται από εμάς 

για την παροχή των φαρμάκων που χρειάζονται.  

 

2.11 Η εφοδιαστική αλυσίδα των φαρμάκων κατά τον Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο  
 

Η φαρμακευτική αλυσίδα εφοδιασμού αντιπροσωπεύει μια σειρά αλληλεξαρτώμενων βημάτων που 

τελικά παράγουν προϊόντα ή φάρμακα που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές σε ολόκληρο τον 
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κόσμο. Από τους κατασκευαστές, τα φαρμακευτικά προϊόντα αποστέλλονται μέσω χονδρεμπόρων ή 

διανομέων και στα καταστήματα λιανικής πώλησης, ειδικότητας και αλληλογραφίας, καθώς και σε 

νοσοκομεία, γηροκομεία, φυλακές, κλινικές και άλλους χώρους φροντίδας. Τα λιανικά φαρμακεία 

διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία, διαθέτοντας περισσότερο από 

το 85% όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ. Από τους κατασκευαστές έως τους 

τελικούς χρήστες, η φαρμακευτική αλυσίδα εφοδιασμού είναι τεράστια, απασχολώντας δεκάδες 

χιλιάδες εργαζομένους που διαχειρίζονται την ετήσια διανομή περίπου 6 δισεκατομμύρια συνταγές στις 

ΗΠΑ. 

Αν και πρώιμες αναφορές σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων έχουν επικεντρωθεί στην παραγωγή στο 

εξωτερικό, η επίδραση της πανδημίας COVID στη διανομή φαρμάκων στις ΗΠΑ είναι επίσης ανησυχητική. 

Υπήρξαν αναφορές ότι ορισμένα φαρμακεία έκλεισαν λόγω της πανδημίας και ότι οι εκτεταμένες 

ασθένειες, οι καραντίνες και τα μέτρα κοινωνικής απόστασης ενδέχεται να διαταράξουν όλο και 

περισσότερο την πρόσβαση στα φαρμακεία. Επιπλέον, δεδομένης της αύξησης της ζήτησης για 

ορισμένους τύπους υγειονομικής περίθαλψης, θα υπάρχει αυξημένη ανάγκη για πολλά φάρμακα, όπως 

αυτά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία αναπνευστικών ασθενειών και κρίσιμων ασθενειών. 

Μπορεί επίσης να υπάρξει αύξηση της ζήτησης για συγκεκριμένα φάρμακα με βάση την κάλυψη των 

μέσων ενημέρωσης, αναδυόμενες ενδείξεις οφέλους ή άλλους παράγοντες. Αυτά τα συμβάντα, όπως 

εκείνα που έχουν ήδη συμβεί για την ακεταμινοφαίνη και την υδροξυχλωροκίνη, μπορεί να συμβάλουν 

στην «εξάντληση» τους σε διανομείς και φαρμακεία και, εάν αφεθεί χωρίς ρύθμιση, αυτό θα επιφέρει 

επιδείνωση στην πρόσβαση για πολλούς που έχουν ανάγκη. Ομοσπονδιακοί και πολιτειακοί ρυθμιστές, 

διανομείς και φαρμακεία, θα χρειαστεί να λάβουν αρκετά μέτρα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και 

ετοιμότητας για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις που εμφανίστηκαν και στις ΗΠΑ αλλά και σε 

άλλες χώρες. 

Οι ομοσπονδιακές και πολιτειακές προσπάθειες ετοιμότητας  στην Αμερική χρειάστηκε να 

επικεντρωθούν σε αυτό που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θεωρεί «απαραίτητα φάρμακα», τα 

οποία είναι φάρμακα που ικανοποιούν τις προτεραιότητες υγείας του πληθυσμού και πρέπει να είναι 

διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στο σύστημα υγείας, σε επαρκείς ποσότητες, με διασφάλιση ποιότητας και 

σε τιμή που μπορεί να αντέξει το άτομο και η ασφάλιση του. Τέτοιες θεραπείες περιλαμβάνουν 

αντιβιοτικά, αντιιικά, αντιδιαβητικούς παράγοντες, καρδιαγγειακά φάρμακα, αναπνευστικούς 

παράγοντες, αντισυλληπτικά, προϊόντα ψυχικής υγείας και αναλγητικά. Για να εφαρμόσει μια 

στρατηγική βασικών φαρμάκων, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) θα πρέπει πρώτα 
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να αναπτύξει μια λίστα με βασικά φάρμακα. Ένας τέτοιος κατάλογος είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διαμόρφωση κανονισμών που διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε βασικά φάρμακα δεν διακόπτεται κατά 

τη διάρκεια αυτής και των μελλοντικών κρίσεων (Alexander et al, 2020). 

2.12 Βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην φαρμακευτική αλυσίδα  
 

Βραχυχρόνιες επιπτώσεις 

Η αλλαγή της ζήτησης, η έλλειψη της προσφοράς, η αγορά και το διαθέσιμο αποθηκευτικό προϊόν, καθώς 

και οι αλλαγές των κανονισμών και η μετατόπιση της επικοινωνίας και των προωθήσεων σε 

απομακρυσμένες αλληλεπιδράσεις μέσω της τεχνολογίας και της έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α), αλλά 

και οι αλλαγές της διαδικασίας μπορούν να θεωρηθούν ως βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις του COVID-19 

στην αγορά υγείας. 

Η αλλαγή της ζήτησης, η οποία οδηγεί σε έλλειψη, στην περίπτωση της επαγόμενης ζήτησης και της 

αγοράς φαρμάκων για το σπίτι, ειδικά για χρόνιες ασθένειες, μπορεί να οφείλεται στην πανδημία (που 

σχετίζεται με το COVID-19), καθώς και σε ελλείψεις λόγω ασυνεπειών στην εφοδιαστική αλυσίδα . 

Σχετικά με το COVID-19: Η αυξημένη νοσηλεία, η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας που σχετίζεται με το 

COVID-19 και η αυξημένη ζήτηση από ασθενείς σε αναπνευστήρες, συμβάλλει σε σχετικές ελλείψεις 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η έλλειψη φαρμάκου ορίζεται ως «ζήτημα εφοδιασμού που 

επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το φαρμακείο προετοιμάζει ή διανέμει ένα φάρμακο ή επηρεάζει τη 

φροντίδα των ασθενών». Σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλές ρυθμιστικές αρχές ανακοίνωσαν επιβεβαιωμένη 

λίστα ελλείψεων, κυρίως με πιθανές θεραπείες COVID-19 και επίσης με σχετιζόμενη πνευμονία. Για 

παράδειγμα, ο κατάλογος έλλειψης των Ηνωμένων Πολιτειών για τη χορήγηση τροφίμων και φαρμάκων 

(FDA) περιλάμβανέ πιθανές φαρμακοθεραπείες κατά του COVID-19, υδροξυχλωροκίνη (HQC) και 

χλωροκίνη (QC), καθώς και συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα για νοσοκομειακούς ασθενείς με 

COVID-19 με αναπνευστικά συμπτώματα σε κρίσιμη φροντίδα μονάδες, όπως αζιθρομυκίνη, ντοπαμίνη, 

δοβουταμίνη, φεντανύλη, ηπαρίνη, μιδαζολάμη, προποφόλη και δεξμεδετομιδίνη. Επιπλέον, η 

Αμερικανική Εταιρεία Φαρμακοποιών του Συστήματος Υγείας (ASHP) ανακοίνωσε μια λίστα με έλλειψη 

11 φαρμάκων. που περιλάμβαναν κυρίως αντιβιοτικά σε επίπεδο νοσοκομείου και αναισθητικά 

φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων αντιβιοτικών και αναισθητικών. Επίσης, ο κατάλογος αυτός 

περιλάμβανε φάρμακα που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα των αεραγωγών στους πνεύμονες. 
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Σε παγκόσμια κλίμακα, ο αντίκτυπος στην έλλειψη φαρμάκων διέφερε ανάλογα με το επίπεδο 

πρόσβασης στα φάρμακα, το λιανικό εμπόριο και το νοσοκομείο. Η χρήση φαρμάκων που εξετάζονται 

επί του παρόντος σε δοκιμές, αλλά δεν έχει ακόμη εγκριθεί πλήρως από το FDA ή τις λεγόμενες 

ερευνητικές θεραπείες - συμπεριλαμβανομένων των υδροξυχλωροκίνης, λοπιναβίρης + ριτοναβίρης, 

τοκιλιζουμάμπης και σαριλουμάμπης - είχε σημειώσει διπλάσια αύξηση στη χρήση τον τελευταίο μήνα, 

με 8 φορές υψηλότερη χρήση σε νοσοκομεία. Τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν σε νοσοκομεία για το 

COVID-19 - συμπεριλαμβανομένων των αναπνευστικών θεραπειών, των ηρεμιστικών και των θεραπειών 

πόνου - παρουσίασαν αύξηση 100% έως 700%, από τις αρχές Ιανουαρίου. 

Αυτή η έλλειψη που σχετίζεται με το COVID-19 επηρέασε επίσης την αγορά υγείας για ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα και ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (PPE), η οποία περιλαμβάνει προστατευτικά γυαλιά, 

προστατευτικό εξοπλισμό για το στόμα-μύτη και προστατευτικά ρούχα και γάντια, που έκαναν τις χώρες 

να νομοθετήσουν σχετικούς κανονισμούς. . Η διευκόλυνση εισόδου στην αγορά και οι περιορισμοί στις 

εξαγωγές επιλεγμένων ιατρικών συσκευών  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020/403 της 13ης Μαρτίου 

2020) είναι ένα παράδειγμα, σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, προκειμένου να επιταχυνθεί η προμήθεια 

των απαιτούμενων αγαθών και επίσης να μειωθεί ο αριθμός των προσωπικών επισκέψεων, η διαδικασία 

έκδοσης αδειών έκτακτης ανάγκης για προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού έχει επιταχυνθεί στέλνοντάς τα 

στο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας και λαμβάνοντας την αρχική έγκριση εντός μίας εργάσιμης 

ημέρας. Τα τελωνειακά μέτρα για την καταπολέμηση αυτής της πανδημίας περιλάμβαναν την 

απαγόρευση εξαγωγής μάσκας, ιατρικών γαντιών, απολυμαντικών, σαπουνιού, απορρυπαντικών και 

αλκοόλ, καθώς και την επιτάχυνση της έκδοσης αδειών εκκαθάρισης για εισαγόμενα είδη που 

σχετίζονται με κοροναϊούς. 

Μια βραχυπρόθεσμη πρόκληση είναι η προκληθείσα ζήτηση και αγορά πανικού. Η προκαλούμενη 

ζήτηση για αποθήκευση φαρμάκων από το κοινό, που ονομάζεται «αγορά πανικού», μπορεί να 

προκαλέσει περιοδική έλλειψη στην αγορά, ειδικά για φάρμακα χρόνιας νόσου.  

Επίσης η έλλειψη εφοδιασμού τόσο ενεργών φαρμακευτικών συστατικών (API) όσο και τελικών 

προϊόντων: Η Κίνα και η Ινδία είναι οι κύριες προμήθειες API, βασικών πρώτων υλών στον κόσμο (KSM) 

και επίσης τελικών φαρμακευτικών προϊόντων. Καθώς αγωνίζονται με την ασθένεια και επίσης με 

επιβράδυνση της παραγωγής, αυτό μπορεί να συνέβαλε στην έλλειψη και επίσης στην αύξηση των τιμών 

στα απαραίτητα συνταγογραφούμενα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών. Αυτό είναι 

πιο κρίσιμο όταν πρόκειται για μη υποκατάστατα βασικά API, όπως αμοξικιλλίνη, κλαβουλανικό κάλιο, 

κεφτριαξόνη στείρο κάλιο, μεροπενάμη, βανκομυκίνη, γενταμυκίνη και σιπροφλοξασίνη. Στην Ινδία, η 
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Ινδική Φαρμακευτική Συμμαχία (IPA) ζήτησε από την κυβέρνηση να περιορίσει όλα τα φαρμακευτικά 

προϊόντα, τα API και τη σύνθεση μόνο στην εγχώρια κατανάλωση. Αυτή η έλλειψη έχει ήδη αρχίσει να 

επηρεάζει τις τιμές API και στις συναλλαγές με την Ινδία. Η μέση αύξηση αναφέρθηκε σε περίπου 10-

15%. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει το 50%. 

Μετατόπιση της επικοινωνίας και των προωθήσεων σε απομακρυσμένες αλληλεπιδράσεις μέσω τηλε-

επικοινωνίας και τηλε-υγείας: Σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, λόγω των προφυλάξεων και την 

κοινωνικής απόστασης, το μάρκετινγκ και οι προσφορές προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης στους 

παρόχους μεταφέρονται από πρόσωπο με πρόσωπο προς απομακρυσμένες αλληλεπιδράσεις και τηλε-

επικοινωνίες, τόσο για προωθητικές ενέργειες όσο και για ενέργειες υποστήριξης ασθενών Στις ΗΠΑ, ο 

αριθμός των ασθενών που επισκέφτηκαν ιατρεία ή κλινικές μειώθηκε κατά 70 έως 80%.  

Αλλαγές στην έρευνα και ανάπτυξη: Σε παγκόσμια επίπεδα, τουλάχιστον 113 φάρμακα ή σχήματα και 53 

εμβόλια βρίσκονται σε έρευνα και ανάπτυξη ή ενεργές κλινικές δοκιμές, ως θεραπευτική αγωγή για 

ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με COVID-19. Από τις 23 Απριλίου 2020, υπάρχουν περίπου 924 

τρέχουσες δοκιμές στον κόσμο για τη θεραπεία του COVID-19. Μόνο το 15% αυτών των μελετών 

βασίζεται σε συμβατικές μεθόδους RCT, διπλά τυφλά και πολυκεντρικά τυχαιοποιημένα με συγκριτικό 

σκέλος, αλλά περίπου το 40% δεν είναι καν τυχαία. Παρόλα αυτά, προκύπτει ένα δίλημμα σχετικά με 

ψευδό-έρευνες και βιομηχανικές επενδύσεις σε φάρμακα τα οποία θα αναγνωριστούν ως μη 

αποτελεσματικά στο εγγύς μέλλον, γεγονός που μπορεί τελικά να δημιουργήσει σημαντικό βάρος στο 

σύστημα υγείας. Ηθικά ζητήματα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της ενθουσιασμένης λήψης 

αποφάσεων σχετικά με τη χρήση των στρατηγικών θεραπείας με βάση τα αποτελέσματα αυτών των 

ψευδό-ερευνών.  

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 

Οι καθυστερήσεις έγκρισης, η πορεία προς την αυτάρκεια στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμακευτικής 

παραγωγής, η επιβράδυνση της ανάπτυξης της βιομηχανίας και οι πιθανές αλλαγές τάσης στην 

κατανάλωση θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του COVID-19 στην αγορά 

υγείας και φαρμακευτικών προϊόντων. Κάποιες από τις μακροχρόνιες προκλήσεις είναι:  

1. Καθυστερημένες εγκρίσεις για φαρμακευτικά προϊόντα που δεν σχετίζονται με COVID. Δεδομένου ότι 

όλες οι χώρες, βρίσκονται υπό πίεση της κρίσης και προτεραιότητά τους είναι η διαχείριση του COVID-

19, ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις έγκρισης λόγω αρκετών μηνών αναβολής επανεξέτασης 

της αίτησης.  
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2.Προχωρώντας προς την αυτάρκεια στη φαρμακοβιομηχανία. Δυνητικές ελλείψεις λόγω απαγορεύσεων 

εξαγωγής στην Ινδία και την Κίνα, οι οποίοι είναι οι κύριοι προμηθευτές API και γενόσημων προϊόντων, 

έκανε κυβερνήσεις πολλών χωρών να εξετάσουν την αυτάρκεια στην αλυσίδα εφοδιασμού και έχουν 

ανακοινώσει κανονισμούς για την αποφυγή ελλείψεων σε μια τέτοιας κρίσης. Από αυτή την άποψη, τον 

Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων από τρίτες χώρες, δηλώνοντας ότι οι 

ξένες επενδύσεις, ιδίως εκείνες που επηρεάζουν την αγορά υγείας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), πρέπει 

να υποβάλλονται σε αξιολογήσεις κινδύνου για να αποφευχθούν τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις στην 

ικανότητα της ΕΕ να καλύψει τις ανάγκες υγείας των πολιτών της. 

3. Η ανάπτυξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας επιβραδύνεται. Η πανδημία του κορονοιού είχε ως 

αποτέλεσμα την οικονομική επιβράδυνση για πολλές χώρες και αυτό πιθανώς θα οδηγήσει σε 

επιβράδυνση της ανάπτυξης της φαρμακοβιομηχανίας, οι οποίες είναι ευαίσθητες στην οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας. Αυτή η επιβράδυνση της ανάπτυξης της αγοράς οφείλεται περισσότερο στην 

είσοδο νεότερων φαρμάκων. Επειδή οι προτεραιότητες των φαρμακευτικών εταιρειών αλλάζουν στο 

χαρτοφυλάκιό τους. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι σε προηγούμενες υφέσεις, υπήρξαν περιπτώσεις 

στις οποίες ο κλάδος της υγείας ήταν λιγότερο ευαίσθητος στην επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης 

και δεν ακολούθησε πάντοτε αυτήν την τάση. 

4.Ηθικές εκτιμήσεις: Μία από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της αυξανόμενης κλινικής έρευνας που 

σχετίζεται με την τρέχουσα πανδημία είναι η χρήση θεραπειών με επίκεντρο τα στοιχεία. Ηθικά ζητήματα 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση αυτών των φαρμάκων εκτός ετικέτας. Κατά την 

επιβεβαίωση των προτεινόμενων θεραπειών, θα πρέπει να εξεταστούν τα μακροπρόθεσμα κλινικά 

αποτελέσματα της χρήσης αυτών των στρατηγικών τα επόμενα χρόνια και οι πάροχοι υγειονομικής 

περίθαλψης θα πρέπει να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη χρήση θεραπειών εκτός 

ετικέτας στην κλινική πρακτική. 

5.Αλλαγές στην τάση της κατανάλωσης σε προϊόντα που σχετίζονται με την υγεία: Μπορεί να συμβούν 

μεταβαλλόμενες συνήθειες που σχετίζονται με τις συνταγές κατανάλωσης και επαναπλήρωσης, ειδικά 

σε θεραπευτικές περιοχές χρόνιας νόσου, και πως μπορεί επίσης να επηρεαστεί περαιτέρω από την 

αναδυόμενη τηλε-ιατρική. 

Επί του παρόντος, το κοινό ασχολείται με τη διατήρηση της προσωπικής υγιεινής. χρησιμοποιώντας 

κυρίως προστασία από τη μύτη / το στόμα, υλικό κατά των λοιμώξεων για περιβάλλοντα και ρούχα και 
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απολυμαντικά χεριών. Λόγω της παρατεταμένης περιόδου πανδημίας, αυτή η κατανάλωση ενδέχεται να 

παραμείνει σε συμπεριφορές του κοινού, σε παγκόσμιο επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο,, για αρκετό 

καιρό ακόμα (Ayati et al,  2020). 
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3 Μεθοδολογία  
 

 

Στο  παρόν  κεφάλαιο  αναλύεται  η  μεθοδολογία  της  έρευνας  που χρησιμοποιήθηκε ώστε να μπορούμε 

να έχουμε αποτελέσματα σχετικά με σκοπό της παρούσας εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί ο 

τρόπος με τον οποίο ο ερευνητής καλείται να πάρει τα δεδομένα ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά 

του ερωτήματα. Στο κεφάλαιο της  μεθοδολογίας  παρουσιάζεται  διεξοδικά ολόκληρο  το ερευνητικό 

μοντέλο  που θα ακολουθηθεί από την σκοπιά της ερευνητικής φιλοσοφίας ως και τον τρόπο ανάλυσης 

και τους περιορισμούς της έρευνας. 

3.5 Ερευνητική στρατηγική 
 

Για την συλλογή των στοιχείων έχει επιλεγεί η ποσοτική μέθοδος ώστε τα στοιχεία που έχουμε να είναι 

αρκετά δομημένα και κατ’ επέκταση να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη αξιολόγηση των απαντήσεων. 

Οι τρείς κύριες κατηγορίες ποσοτικών μεθόδων για τη  συλλογή  πρωτογενών  στοιχείων  είναι  η  έρευνα  

μέσω  παρατήρησης,  μέσω πειραματικής / πιλοτικής έρευνας και μέσω επισκόπησης (survey). Για να 

πραγματοποιηθεί η ερευνά στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η ερευνά μέσω επισκόπησης  και  

συγκεκριμένα  μέσω ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται ευρέως στην έρευνα γύρω 

από τη  διοίκηση  επιχειρήσεων,  το  μάρκετινγκ,  τη  φαρμακευτική  και τη  συμπεριφορά καταναλωτή  

για  να  αποτυπώσει  με  ποσοτικούς  όρους  διάφορες  σχέσεις  μεταξύ  των παραπάνω.  Έχοντας  επιλέξει  

το  μέσο  συλλογής  δεδομένων,  επόμενο  βήμα είναι ο καθορισμός και της μεθόδου συλλογής του 

δείγματος για την πραγματοποίηση της ερευνάς.  Αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο το 

ερωτηματολόγιο θα φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Η παρούσα ερευνά συλλέγει δεδομένα από ένα 

δείγμα φαρμακευτικών εταιριών στην Ελλάδα. Για την παράδοση του ερωτηματολογίου εξετάστηκαν 

τρεις επιλογές η  ηλεκτρονική  συλλογή  ερωτηματολογίου,  η αποστολή του μέσω ταχυδρομείου στο 

δείγμα και η προσωπική διανομή, ερχόμενο σε επαφή με το δείγμα. Ο τρόπος ο οποίος επιλέχθηκε τελικά 

ήταν η ηλεκτρονική συλλογή ερωτηματολογίων καθώς και του αυξημένου φόρτου αυτών των εταιριών. 

Αυτή η μέθοδος δίνει την δυνατότητα της μεγαλύτερης αντικειμενικότητας καθώς απαντούν χωρίς να 

υπάρχει κάποιος στο χώρο. Η μέθοδος επιλογής του δείγματος ήταν τυχαία. Προσεγγιστικέ μεγάλο μέρος 

των εταιριών αλλά εν τέλη απάντησε πολύ μικρότερο μέρος αυτών. Από  τις 105 φαρμακευτικές εταιρίες 

, στάλθηκαν στις 30 το ερωτηματολόγιο αλλά και λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος αλλά και του 

μεγάλου φόρτου που είχαν οι εταιρίες, τελικά το δείγμα μας αποτελούνταν από 12 ερωτηματολόγια. Οι 

απαντήσεις αυτές αξιολογήθηκαν και ερμηνευτήκαν. Το ποσοστό απαντήσεων 33% δεν ήταν αυτό που 
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περιμέναμε αλλά μπορεί να μας δώσει μια ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκαν οι εταιρίες 

στην Ελλάδα.   

 

3.6 Μέθοδος ανάλυσης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων  
 

Η   ποσοτική  έρευνα  περιέχει  κατά  κανόνα  αριθμητικά  στοιχεία  και  για  την ανάλυση των δεδομένων 

τα οποία έχει συλλέξει ερευνητής θα χρειαστεί το κατάλληλο πρόγραμμα επεξεργασίας τους.  Αν και θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποιο στατιστικό πρόγραμμα, οι αναλύσεις θα γίνουν μέσω του SPSS.  
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4.Αποτελέσματα  
 

4.1 Αποτελεί η εφοδιαστική αλυσίδα σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής της εταιρίας; 
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΛΥ 16,7 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 83,3 

 

Όπως μπορούμε να δούμε από τον παραπάνω πίνακα η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένας σημαντικός 

τομέας της στρατηγικής των φαρμακευτικών εταιρειών. Δεν υπήρχε καμία φαρμακευτική που να μην την 

θεωρούσε σημαντικό τομέα.  

 

4.2 Υπάρχει ειδικό λογισμικό για τον έλεγχο των ελλείψεων αλλά και των παραγγελιών; 
 

Σε ποσοστό 100% όλες οι εταιρίες χρησιμοποιούν κάποιο λογισμικό ώστε να μπορούν να ελέγχουν τις 

ελλείψεις που έχουν αλλά και τις παραγγελίες. Αυτά είναι δύο κρίσιμα κομμάτια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας του φαρμάκου, γι’ αυτό και ελέγχθηκε.    

 

4.3 Η ποσότητα αποθέματος και οι προκλήσεις που εμφανίστηκαν στην εφοδιαστική 

αλυσίδα 
 

Όλες οι εταιρίες κρατάνε ποσότητες αποθέματος ικανές για να ικανοποιήσουν τις εκάστοτε ανάγκες σε 

φάρμακα που υπάρχουν. Όπως αναφέρθηκε από όλες τις φαρμακευτικές οι οποίες έλαβαν μέρος στην 

ερευνά το απόθεμα του τελικού προϊόντος είναι μεγάλο.  

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 91,7 

ΜΕΓΑΛΗ 8,3 

ΜΕΤΡΙΑ 0,0 

ΜΙΚΡΗ 0,0 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 0,0 
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Η διαχείριση σε όλες τις εταιρίες έγινε με την χρήση του κατάλληλου λογισμικού. Το λογισμικό που 

χρησιμοποιήθηκε δεν είναι μόνο ένα αλλά υπάρχουν διάφορα τα όποια διαλέγει η κάθε εταιρία με τις 

ανάγκες της αλλά και με τον τρόπο το οποίο μπορεί να λειτουργεί η θυγατρική της, καθώς κάποιες από 

τις εταιρείες που απάντησαν ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους. Κάποια από τα λογισμικά που 

αναφέρθηκαν ήταν Biz-e-Gat, FarmakonERP ,MegatronPharmaERP. Καθώς το προϊόν αυτόν έχει μια 

ημερομηνία, οι εταιρίες επιλέγουν  κρατάνε μία μεγάλη αλλά ικανή ποσότητα ώστε να μπορούν να 

προωθούν τα προϊόντα τους καθ’ όλη την διάρκεια ζωής τους.  

Παρόλο που το απόθεμα ήταν μεγάλο παρόλα αυτά, πολλές φαρμακευτικές εταιρίες εμφάνισαν 

προβλήματα στην εφοδιαστική του αλυσίδα, από την εμφάνιση του COVID και μετά. Το μεγαλύτερο 

μέρος των εταιριών ανέφερε ότι οι προκλήσεις που είχαν αναφέρονταν κατά κύριο λόγο στις ελλείψεις 

πρώτων υλών αλλά και στους χρόνους παράδοσης. Αυτοί οι δύο παράγοντες καλύπτουν περίπου το 70% 

των προκλήσεων που εμφανίστηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

 

4.4 Μέθοδοι πρόβλεψης ζήτησης των φαρμάκων και τα οφέλη από την πρόβλεψη της 

ζήτησης.  
 

Η εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου αναφέρει ότι χρησιμοποιούν μεθόδους πρόβλεψής της  ζήτησης 

των φαρμάκων. Όλες οι εταιρείες, είτε μικρές είτε μεγάλες, ανέφεραν ότι γνώριζαν μεθόδους πρόβλεψης 

της ζήτησης των φαρμάκων και κάνοντας μια αναζήτηση , μπορεί κάποιος  να δει ότι η πρόβλεψη της 

ζήτησης ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη προσφορά αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της λειτουργίας 

της φαρμακευτικής εταιρίας. 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ; 

% 

ΝΑΙ 66,7 

ΈΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ 33,3 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 0,0 
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 Όπως αναφέρθηκε από τους υπευθύνους, η πρόβλεψη της ζήτησης μπορεί να βοηθήσει πολύ στην 

καλύτερη οργάνωση της προμήθειας των φαρμάκων. Δεν υπήρχαν εταιρείες που να θεώρησαν ότι δεν 

βοηθάει καθόλου στην οργάνωση. Ως αποτέλεσμα αυτό είναι και την ικανοποίηση των πελατών καθώς 

με την σωστή πρόβλεψη δεν δημιουργούνται ελλείψεις. Η ικανοποίηση των πελατών δεν έχει τόσο 

μεγάλα ποσοστά όσα η οργάνωση αλλά παρόλα αυτά μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σημαντικό κομμάτι 

για τις εταιρίες. Η επέκταση της ικανοποίησης είναι και η αύξηση της αξιοπιστίας. Δεν αποτελεί βασικό 

κομμάτι αλλά δεν είναι και αδιάφορη.  

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΟΥΤΕ 

ΠΟΛΥ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 

75 25 0,0 0,0 0,0 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

41,7 50,0 8,3 0,0 0,0 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

16,7 33,3 50,0 0,0 0,0 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

8,3 25,0 58,3 8,3 0,0 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΤΑΝ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ 

50,0 41,7 8,3 0,0 0,0 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΣΕ ΠΙΘΑΝΕΣ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

41,7 41,7 8,3 8,3 0,0 

 

Μια από τις απαντήσεις που είχαν το μεγαλύτερο βάρος για την πρόβλεψη της ζήτησης είναι η μείωση 

του κόστους διατήρησης του αποθέματος. Η μείωση του κόστους διατήρησης του αποθέματος αποτελεί 

τον κυριότερο λόγο για την πρόβλεψη του αποθέματος για τις εταιρίες φαρμάκων καθώς πάντα 

προσπαθούν να μειώνουν τα έξοδά τους. Αυτό φέρνει και σαν αποτέλεσμα την μείωση του κόστους 

διατήρησης του αποθέματος  που είχε παρόμοια ποσοστά της τάξης του 91,7%  να το θεωρούν πάρα 

πολύ σημαντικό παράγοντα. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου σύνταξης της παραγγελίας, η μεγαλύτερη 

ασφάλεια όταν στην αγορά υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστεί έλλειψη σε κάποιο φάρμακο καθώς και 

η μεγαλύτερη κάλυψη σε πιθανές καθυστερήσεις των προμηθευτών, δεν αποτελούσαν σημαντικό 

παράγοντα για την πρόβλεψη της ζήτησης. Κάποιος θα μπορούσε να αναφέρει ότι πολλές φορές οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες προκύπτει έλλειψη σε ένα φάρμακό είναι καθαρά υποκειμενικές και δεν 

είναι εύκολό να προβλεφθούν.  

 

4.5  Βαθμός επηρεασμού από τον COVID-19 και αντιμετώπιση των προκλήσεων 
 

Σε ποσοστό 100% όλες οι εταιρείες ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν από την πανδημία του COVID- 19.  Δεν 

υπήρχε εταιρία που να μην επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό.  

 1 2 3 4 5 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

0,0 0,0 41,7 41,7 16,7 

 

Κάθε μία ανάλογα και τον τρόπο λειτουργία της ανέφερε διάφορα σημεία στα οποία επηρεάστηκε στο 

κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεν υπήρχε μόνο ένα κομμάτι το οποίο να έχει επηρεαστεί καθώς 

όλες ανέφεραν παραπάνω από ένα κομμάτι  της αλυσίδας να έχει πρόβλημα. Τα κύρια σημεία στα οποία 
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εντοπίζονται προβλήματα ήταν οι πρώτες ύλες και οι ελλείψεις στο τελικό προϊόν. Σύμφωνα επίσης με 

τους ερωτώμενους, τα φάρμακα επηρεάστηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα παραφάρμακα.  Τέλος, 

όπως μας αναφέρουν χρειάστηκε να κάνουν διαφορετικές κατανομές, παραγγελίες, να αλλάξουν τον 

τρόπο με τον οποίο με τον οποίον λειτουργούσαν τόσο καιρό καθώς όλες οι συνθήκες είχαν αλλάξει. 

Όπως αναφέρετε, είχα πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις παραγγελίες προς το μέρος τους 

αλλά και στις παραγγελίες προς το μέρος των καταναλωτών και ειδικότερα στα φαρμακεία. Ένα κομμάτι 

που αναφέρθηκε συχνά και άλλαξαν οι εταιρίες ήταν η βελτιωμένη διαδικασία παρακολούθησης της 

ζήτησης και διαχείρισης παραγγελιών 

Η ύπαρξη πολλών προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα δείχνει και την ανάγκη να γίνεται καλύτερη 

πρόβλεψη αλλά και λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Λόγω του μικρού δείγματος το οποίο είχαμε, 

δεν είναι δυνατόν να βγουν τα κατάλληλα αποτελέσματα καθώς δεν μπόρεσαν να εξεταστούν 

διαφορετικής μορφής, τοπικές ή πολυεθνικές εταιρίες, σε σύγκριση μεταξύ τους αλλά και δεν είναι 

δυνατή η ανάπτυξη γενικών αποτελεσμάτων με τόσο μικρό δείγμα. Γι’ ’αυτό το λόγο  εξετάζοντας τα 

αποτελέσματα μας θα τα δούμε με βάση τις διεθνείς προκλήσεις που υπήρξαν στην εφοδιαστική 

αλυσίδα.  
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5. Αποτελέσματα  
 

Όταν αναφερόμαστε στα αποθέματα, δεν αναφερόμαστε μόνο στο τελικό προϊόν αλλά στην κατανομή 

τους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Κατά την διάρκεια της πανδημίας οι ελλείψεις φανερώθηκαν σε 

διάφορα σημεία και όχι μόνο στα φαρμακεία που είναι και οι τελικοί αποδέκτες πριν από τους ασθενείς. 

Η διαχείριση του  αποθέματος αποτελεί μια πηγή μείωσης του κόστους σε οποιαδήποτε αλυσίδα 

εφοδιασμού. Το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων και όχι μόνο 

διακόπηκε ως επί το πλείστων λόγω της διάδοσης της πανδημίας κοροναϊού (COVID-19). Οι περισσότεροι 

από τους υπεύθυνούς των βιομηχανιών αλλά και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αναζητούν 

κατάλληλες στρατηγικές και πολιτικές για την ανανέωση των προτύπων παραγωγής και την κάλυψη της 

ζήτησης των καταναλωτών. Από τις προοπτικές της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, η πλειονότητα 

των πρώτων υλών εισάγεται από την Κίνα και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας. Η πανδημία 

COVID-19 έσπασε τις περισσότερες συνδέσεις μεταφοράς και μηχανισμούς διανομής μεταξύ 

προμηθευτών, εγκαταστάσεων παραγωγής και πελατών. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει η 

παραγωγή βιώσιμη αλλά και η κατανάλωση στην εποχή της πανδημίας μετά το COVID-19. Οι 

περισσότερες από τις εξέχουσες οικονομίες σε όλο τον κόσμο επέβαλαν συνολικό κλείδωμα και έκτοτε 

το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί στην αύξηση της ζήτησης για βασικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό 

οδήγησε σε μείωση της ζήτησης για ορισμένα μη απαραίτητα προϊόντα και υπηρεσίες. Παρόλα αυτά τα 

φάρμακα συνέχισαν να αποτελούν στοιχεία τα οποία χρειάζονταν καθ’ όλη την ως τώρα διάρκεια της 

πανδημίας είχαν ζήτηση.    

Μελέτες ανέφεραν ότι η αυξημένη ζήτηση στην παγκόσμια φαρμακευτική αγορά, κυρίως λόγω της 

«αγοράς πανικού» φαρμάκων για χρόνιες διαταραχές, εκτιμήθηκε ότι ήταν + 8,9%, έως τον Μάρτιο του 

2020. Μια μελέτη στις ΗΠΑ έδειξε ότι από τις 13 έως τις 21 Μαρτίου 2020, τα φάρμακα για το άσθμα 

αυξήθηκαν κατά 65% και τα φάρμακα για τον διαβήτη τύπου 2 αυξήθηκαν κατά 25%. Παρομοίως, 

φάρμακα που θεραπεύουν υψηλή χοληστερόλη, ημικρανία και υποθυρεοειδισμό είδαν επίσης μια 

αξιοσημείωτη αύξηση στην ζήτηση. Στην Αυστραλία, ένας κανονισμός για το απόθεμα ενός μήνα για τη 

χορήγηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων, αντιμετωπίζει κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση της 

αγοράς πανικού. Στη Γερμανία, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Ναρκωτικών και Ιατρικών 

Συσκευών (BfArM) δημοσίευσε μια εντολή κατανομής για την αποθήκευση και τη ζήτηση προμήθειας 

ανθρωπίνων φαρμάκων, τον Μάρτιο του 2020. Η εντολή κατανομής ζήτησε από τις φαρμακευτικές 

εταιρείες και τους χονδρεμπόρους να μην προμηθεύουν φάρμακα πέρα από το συνηθισμένο ζήτηση. 
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Αντίθετα, η παραγγελία «παραμονή στο σπίτι» σε ορισμένες χώρες μπορεί να έχει προκαλέσει μείωση 

της ζήτησης. Ωστόσο, στο Ιράν, λόγω της έλλειψης τέτοιων κανονισμών, μόνο προκαλούμενη ζήτηση 

αναφέρθηκε ανεπίσημα από τα φαρμακεία λιανικής. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, για να αποφευχθούν οι ελλείψεις, η FDA και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότειναν 

και δημοσίευσαν κανονισμούς που εστιάζουν τόσο στη βελτιστοποίηση της ζήτησης όσο και στην 

ορθολογική προσφορά. Αυτές οι αναθεωρήσεις κανονισμών περιλαμβάνουν: 

 Γρήγορες εγκρίσεις για θεραπείες που σχετίζονται με το COVID-19.  

 Υποχρεωτική άδεια για πιθανές θεραπείες COVID-19. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο 

χωρών που είναι μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και ακολουθούν τους 

νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 Περισσότεροι κανονισμοί για την ενίσχυση της εισαγωγής, προκειμένου να διατηρηθεί η 

ολοκλήρωση της αλυσίδας εφοδιασμού.  

Όπως είδαμε και παραπάνω η πανδημία COVID-19 επηρέασε την παγκόσμια οικονομία, 

συμπεριλαμβανομένου του φαρμακευτικού τομέα. Παρόλο που επί του παρόντος δεν υπάρχει οριστική 

θεραπεία για αυτήν τη νέα μολυσματική ασθένεια, η φαρμακευτική βιομηχανία βοηθά τις κυβερνήσεις 

να αντιμετωπίσουν τις ανεκπλήρωτες ανάγκες του COVID-19, από ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις 

σχετικά με πιθανές στρατηγικές θεραπείας έως την εξισορρόπηση της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων 

σε περίοδο κρίσης. Μαζί, οι φαρμακευτικοί τομείς αγωνίζονται να διατηρήσουν τη φυσική ροή της 

αγοράς. καθώς η πρόσφατη πανδημία επηρεάζει την πρόσβαση σε βασικά φάρμακα σε προσιτή τιμή, 

που αποτελεί τον κύριο στόχο κάθε φαρμακευτικού συστήματος. 

Παράλληλα με την αξιολόγηση των προκλήσεων του φαρμακευτικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, 

η ανάλυση της κατάστασης αυτής της βιομηχανίας σε αναπτυσσόμενες χώρες με φαρμακευτική αγορά, 

λόγω των διαφοροποιήσεων, θα μπορούσε να επισημάνει περισσότερες επιπτώσεις.  

Η παγκόσμια πανδημία COVID-19 μπορεί να σχετίζεται με πολλές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις στην αγορά υγείας, κυρίως στον φαρμακευτικό τομέα, που μπορεί να φανεί τόσο από 

παγκόσμια όσο και από τοπικό επίπεδο. Ο προσδιορισμός αυτών των επιπτώσεων μπορεί να 

καθοδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον τεκμηριωμένο σχεδιασμό και τη λήψη 

αποφάσεων για την καταπολέμηση των σχετικών προκλήσεων. Για σωστό σχεδιασμό για την πρόληψη 

μακροπρόθεσμων επιπλοκών, οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις πρέπει να εντοπιστούν και να μετρηθούν 

περαιτέρω με την κατάλληλη ανάλυση δεδομένων. Ο εντοπισμός αυτών των επιπτώσεων είναι 
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απαραίτητος για την καθοδήγηση του υπεύθυνου χάραξης πολιτικής για περισσότερο τεκμηριωμένο 

σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των συνοδευτικών προκλήσεων. και αυτό μπορεί να είναι πιο 

σημαντικό στο πλαίσιο των αναπτυσσόμενων χωρών με περισσότερους τρόμους πόρους υγειονομικής 

περίθαλψης και φαρμακευτικές αγορές. 

Το ξέσπασμα της νόσου του κοροναϊού 2019 (COVID-19) έχει αποκαλύψει σημαντικές δυσλειτουργίες 

στις αλυσίδες εφοδιασμού της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων , οι οποίες είναι περίπλοκες 

και εξαιρετικά κατακερματισμένες. Τα κύρια προϊόντα εξέτασης είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα, ο 

εξοπλισμό ατομικής προστασίας, οι ιατρικές συσκευές, και τα ιατρικά είδη. Κάθε μία από αυτές τις 

κατηγορίες έχει μια ξεχωριστή αλυσίδα εφοδιασμού και η αποτυχία οποιασδήποτε από αυτές τις 

αλυσίδες μπορεί να καταστρέψει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 

Φαρμακευτικά προϊόντα 

Τα φάρμακα έχουν μακρά διάρκεια ζωής, η αλυσίδα εφοδιασμού τους είναι παγκόσμια και οι εισαγωγές 

φαρμακευτικών προϊόντων είναι υψηλές - 44% για επώνυμα και 38% για γενόσημα φάρμακα - και 

αυξάνονται. Πολλά δραστικά φαρμακευτικά συστατικά παράγονται μόνο στο εξωτερικό. Υπολογίζεται 

ότι τα δύο τρίτα των δραστικών συστατικών των γενόσημων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις 

Ηνωμένες Πολιτείες προέρχονται από την Κίνα. Η Ιταλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται 

στην πρώτη δεκάδα κατά την αξία των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων στις ΗΠΑ, καθώς και από 

τον αριθμό των αναφερθέντων κατά κεφαλήν θανάτων COVID-19. Οι κανονιστικοί περιορισμοί και τα 

ζητήματα παραγωγής που σχετίζονται με ιούς διαταράσσουν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού 

φαρμακευτικών προϊόντων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επωφεληθεί μέχρι τώρα από ένα σημαντικό 

απόθεμα αγωγών, το οποίο είναι αποτέλεσμα μακρών αλυσίδων εφοδιασμού, κατασκευής παρτίδων 

(που αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση), μεγάλης κλίμακας παραγωγής και 3 μηνών αποθέματος  

στις ΗΠΑ φαρμακευτικές εταιρείες. Μόλις εξαντληθεί αυτό το απόθεμα των αγωγών, ωστόσο, θα 

μπορούσαν να ακολουθήσουν ελλείψεις. Το άμεσο σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι η ενεργός 

παρακολούθηση των προμηθειών των φαρμάκων , όπως άλλωστε και γίνεται και αναφέρθηκε ως ένα 

βασικό κομμάτι της φαρμακευτικής εταιρίας. Μια πιο μακροπρόθεσμη λύση είναι η αναδιάρθρωση της 

παραγωγής για κρίσιμα φάρμακα ή τουλάχιστον η ανάπτυξη μιας διπλής αλυσίδας εφοδιασμού στην 

οποία τα τρία τέταρτα της εγχώριας ζήτησης καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή. Αυτό θα βελτιώσει 

την ανιχνευσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ανταπόκριση της φαρμακευτικής αλυσίδας εφοδιασμού 

μας. 
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Τα μέσα ατομικής προστασίας 

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που θεραπεύουν ασθενείς με COVID-19 πρέπει να προστατεύονται 

πλήρως με φόρμες, γάντια, μάσκες και ασπίδες προσώπου. Στις αρχές Μαρτίου, το απόθεμα έκτακτης 

ανάγκης πολλών χωρών δεν ήταν το απαραίτητο για να μπορέσουν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες.  

Αυτός ο περιορισμός έθεσε τους παρόχους σε κίνδυνο. Αν και η ικανότητα έχει αυξηθεί, οι νέες οδηγίες 

από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων έχουν αυξήσει τη ζήτηση από το ευρύ κοινό. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι οι πάροχοι αναγκάζονται τώρα να επαναχρησιμοποιήσουν προστατευτικές μάσκες. 

Τα κράτη, τα νοσοκομειακά συστήματα και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανταγωνίζονται για τους ίδιους 

πόρους και πληρώνουν ένα σημαντικό τίμημα έναντι της τιμής καταλόγου - κάτι που μπορεί να 

αποφευχθεί εάν αυτές οι οντότητες συντονίσουν τα σχέδιά τους. Μακροπρόθεσμα, ένα σωστά 

διατηρημένο απόθεμα έκτακτης ανάγκης, που περιστρέφεται για να διατηρεί το απόθεμα φρέσκο, θα 

αποτρέψει την επανάληψη αυτής της κατάστασης. 

Ιατρικές συσκευές 

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα έχουν πολύ καλά ρυθμιζόμενες αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό είναι μια 

ευλογία και κατάρα: Διασφαλίζει τη λειτουργικότητα, την αξιοπιστία και την ποιότητα του προϊόντος, 

αλλά διατηρεί τις τιμές απαγορευτικές. Επιπλέον, τα υψηλά εμπόδια εισόδου καταπνίγουν τον 

ανταγωνισμό, την καινοτομία και την εμπορευματοποίηση. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

διαθέτουν περίπου 160.000 αναπνευστήρες. Η ακριβής πρόβλεψη της ζήτησης είναι δύσκολη λόγω της 

ρευστότητας της πανδημικής κατάστασης και της αβεβαιότητας γύρω από την αποτελεσματικότητα του 

αναπνευστήρα για το COVID-19. Ωστόσο, οι ελλείψεις μπορεί να είναι δαπανηρές και η περιορισμένη 

χωρητικότητα εμποδίζει τους λίγους εγκεκριμένους κατασκευαστές των ΗΠΑ από την αύξηση της 

παραγωγής. Η έλλειψη τυποποίησης σε όλες τις μάρκες επιδεινώνει αυτό το πρόβλημα. Ενώ οι αλυσίδες 

εφοδιασμού για υπολογιστές, αυτοκίνητα και smartphone χρησιμοποιούν εναλλάξιμα εξαρτήματα, οι 

ανεμιστήρες απαιτούν ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματα, οπότε η αύξηση της χωρητικότητας είναι 

ακόμα πιο δύσκολη. Η αύξηση της ικανότητας με τη συμμετοχή κατασκευαστών από άλλες βιομηχανίες 

είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Είναι επίσης απαραίτητο να δοκιμάζονται νέες μέθοδοι, όπως τρισδιάστατη 

εκτύπωση, η οποία είναι πιο ευέλικτη και θα μπορούσε ενδεχομένως να αξιοποιηθεί η ικανότητα στα 

πανεπιστημιακά εργαστήρια. Πρόσφατες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ανεμιστήρων ανοιχτού κώδικα 

μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία εναλλακτικών αλυσίδων εφοδιασμού βραχυπρόθεσμα (αν και 

η αξιοπιστία του προϊόντος κινδυνεύει). Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι οι διεπαφές χρήστη 

διαφέρουν μεταξύ των αναπνευστικών. Δεν είναι σαν φορητοί υπολογιστές ή αυτοκίνητα, για τα οποία 
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η εναλλαγή είναι εύκολη. Ο εγκλιματισμός σε διαφορετικούς αναπνευστήρες επιβαρύνει άσκοπα τους 

επαγγελματίες του τομέα της υγείας, αποσπώντας πολύτιμο χρόνο και ενέργεια από τη φροντίδα των 

ασθενών. Επιπλέον, η εναλλαγή αναπνευστικών για διαδοχικούς ασθενείς μπορεί να οδηγήσει σε 

αποτρέψιμες ανεπάρκειες. Οι τοποθεσίες με διάφορους τύπους αναπνευστήρα απαιτούν μια ευρύτερη 

σειρά ανταλλακτικών, αυξάνοντας την πιθανότητα αναντιστοιχίας μεταξύ διαθεσιμότητας και ανάγκης 

ανταλλακτικών. Επομένως, η συντονισμένη προμήθεια σε ολόκληρο το σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης είναι απαραίτητη, έτσι ώστε η ομοιογένεια των αναπνευστήρων να διατηρείται σε κάθε 

τοποθεσία. Κοιτώντας μπροστά, πρέπει να δημιουργήσουμε μια πιο ευέλικτη αλυσίδα εφοδιασμού για 

αναπνευστήρες και άλλες κρίσιμες ιατρικές συσκευές βελτιώνοντας το σχεδιασμό των προϊόντων και 

χαλαρώνοντας με προσοχή τους υποκείμενους κανονισμούς. 

Ιατρικά είδη 

Οι ιατρικές προμήθειες αποτελούνται από υλικά δοκιμής, εργαστηριακά και ενδοφλέβια κιτ, προμήθειες 

χειρουργικών κέντρων και άλλα είδη και αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους σε ένα 

σύστημα υγείας. Τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν απογοητευτικές στρατηγικές 

αντιμετώπισης. Για παράδειγμα, μόνο 2 εταιρείες παρέχουν τα ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα που 

χρειάζονται για τη συλλογή δειγμάτων δοκιμής. Τα νεότερα τεστ και τα εναλλακτικά πρωτόκολλα 

δοκιμών (10) βοηθούν τώρα, αλλά η δημιουργία πλεονασμού και η ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης 

για ιατρικά εφόδια θα μας βοηθήσουν να προετοιμαστούμε καλύτερα για τον επόμενο θανατηφόρο ιό 

(Mirchandani, 2020). 

Μεταξύ των σημαντικών συνεισφορών, μία από τις παρατηρήσεις είναι πώς η αλυσίδα εφοδιασμού και 

το σύστημα παραγωγής αντιμετωπίζουν μια πανδημία. Το σύστημα παραγωγής πρέπει να αναβιώσει και 

να αναζητήσει τη σωστή προμήθεια των πρώτων υλών. Δεύτερον, η παρατήρηση σχετίζεται με τον τρόπο 

με τον οποίο οι εταιρίες πρέπει να αντιμετωπίζουν την ασφαλή διαχείριση του αποθέματος. Τρίτον, το 

έργο αυτό επικεντρώνεται στη διαχείριση αποθεμάτων των εμπορευμάτων, επειδή υπάρχουν προϊόντα 

τα οποία παράγονται σε μεγαλύτερη κλίμακα, αλλά λόγω της πανδημίας, δεν υπάρχει ζήτηση και 

αντίστροφα. Η βιομηχανία μεταφορών αντιμετωπίζει σοβαρά έλλειψη οδηγών και συνδεσιμότητας 

οχημάτων. Επομένως απαιτείται ένα βελτιστοποιημένο δίκτυο αλυσίδας εφοδιασμού για την 

εξυπηρέτηση περισσότερων εργοστασίων παραγωγής.  

Το παρόν ξέσπασμα παρέχει πολύτιμα μαθήματα για εταιρείες γενικά και ειδικά για τις φαρμακευτικές 

. Οι αδύνατες στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ αυξάνουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη, 
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συμβάλλουν στην ευπάθεια της εφοδιαστικής αλυσίδας (Deloitte, 2020). Ο COVID-19 έχει διδάξει στους 

εταιρικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ότι κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών σχεδίων αλυσίδας 

εφοδιασμού, εκτός από το κόστος, την ποιότητα και την παράδοση, θα πρέπει επίσης να δοκιμάσουν τις 

αλυσίδες σε νέα μέτρα απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας, της απόκρισης και της 

αναδιαμόρφωσης. (Deloitte, 2020). 

Οι εταιρείες πρέπει επίσης να επιδιώξουν να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού από 

γεωγραφική άποψη για να μειώσουν τον κίνδυνο από την πλευρά της προσφοράς από μία χώρα. Θα 

πρέπει να προσδιοριστούν πολλαπλές πηγές βασικών εμπορευμάτων ή στρατηγικών συνιστωσών και να 

υπάρχουν πρωτόκολλα για την ενεργοποίηση εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

Είναι πιθανό ότι η εταιρική στρατηγική να επιδιώκει επίσης τη δημιουργία ενός ισχυρού αποθέματος ως 

αποθέματος ενάντια στις διακοπές της αλυσίδας εφοδιασμού. Η μόνη επένδυση στη σημερινή κρίση 

ήταν ότι λόγω των αναμενόμενων διακοπών της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς, οι εταιρείες είχαν αποθηκεύσει 

απόθεμά. Ελλείψει αυτού, η κατάσταση πιθανότατα θα ήταν χειρότερη. 

Πολλές εταιρείες θα ήθελαν να μετακινήσουν τουλάχιστον ένα μέρος των αλυσίδων εφοδιασμού τους 

τοπικά. Αυτό θα οδηγούσε σε αυξημένες επενδύσεις στις τοπικές βιομηχανίες (European Pharmaceutical 

Review, 2020; World Economic Forum, 2020). Οι εγχώριες εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους 

τοπικές μονάδες προμήθειας και να υιοθετήσουν εναλλακτικές στρατηγικές για τη μείωση της εξάρτησης 

από την Κίνα και άλλες χώρες (Downtoearth.org.in, 2020). 

Αυτό είναι ένα επείγον κάλεσμα αφύπνισης για την φαρμακευτική και όχι μόνο βιομηχανία έρχεται ώστε 

οι εταιρείες  να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη να αναπτύξουν τις δικές της τοπικές μονάδες προμήθειας 

και να υιοθετήσει εναλλακτικές στρατηγικές για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα.  
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6 Προτάσεις για μελλοντική ερευνά  
 

Ένα από τα βασικά που έχουμε να προτείνουμε είναι να διεξαχθεί μία παρόμοια μελέτη στο μέλλον αλλά 

με το δείγμα να είναι μεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό, από την στιγμή που το δικό μας δείγμα 

ήταν μικρό σε σχέση με το αρχικό πλάνο.  

Καλό θα ήταν να διεξαχθούν έρευνές οι οποίες να αναφέρονται σε ένα κομμάτι της εφοδιαστικής 

αλυσίδα του φαρμάκου και πως αυτό επηρεάστηκε από την ύπαρξη αυτής της πανδημίας. Η δομή της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πολύπλοκή και για να βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα χρειάζεται να 

υπάρξει μια εστίαση σε ένα μέρος της.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
Διαχείριση κρίσεων και προκλήσεις στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. Η περίπτωση ανεφοδιασμού 

φαρμακευτικών και παρά φαρμακευτικών προϊόντων κατά την έξαρση της επιδημίας του Covid-19 

 

1. Αποτελεί η εφοδιαστική αλυσίδα σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής της εταιρίας; 

Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 

     Ούτε πολύ 

 

 

2. Χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό για τις παραγγελίες ;  

 

Ναι 

 

 

Όχι 

 

3. Χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό για τον έλεγχο των ελλείψεων;  

 

Ναι  Ναι 

 

   

  Όχι 

 

 

4. Τι ποσότητα αποθέματος διατηρείται; 

Πολύ μεγάλη Μεγάλη   Μέτρια             Μικρή  Ελάχιστη 

 

 

 

5. Ποια θεωρείται την πιο σημαντική αιτία εμφάνισης προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα  

 

Έλλειψη πρώτων υλών  

Αλλαγή στις τιμές 

Χρόνοι παράδοσης  
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Πελάτες 

Τρόποι πληρωμής  

6. Γνωρίζετε τι είναι οι μέθοδοι πρόβλεψης της ζήτησης των φαρμάκων; 

 

Έχω ακούσει, αλλά δεν γνωρίζω τι είναι ακριβώς 

Ναι γνωρίζω 

Όχι δεν γνωρίζω 

7. Ποιο σύστημα μηχανογράφησης χρησιμοποιείτε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

8. Ποιο σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων του φαρμακείου σας είναι: 

 

συνεχούς παρακολούθησης αποθεμάτων (σταθερή ποσότητα παραγγελίας) 

επιλεκτικής αναπλήρωσης αποθεμάτων 

περιοδικής παρακολούθησης αποθεμάτων (σταθερή περίοδος παραγγελίας) 

εξάντλησης  αποθεμάτων  (απουσία  αποθέματος ασφαλείας) 

 

9. Πόσο  σημαντικά  είναι  για  την  επιχείρησή  σας  τα  παρακάτω  οφέλη  από  τη  χρήση  μεθόδων 

πρόβλεψης της ζήτησης των φαρμάκων; 

Α.Καλύτερη οργάνωση της προμήθειας φαρμάκων 

Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 

      Ούτε πολύ 

  

 

Β. Ικανοποίηση πελατών 

Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 

      Ούτε πολύ 

 

 

Γ.  Αύξηση της αξιοπιστίας της επιχείρησης 

 Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 
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      Ούτε πολύ 

 

 

 

Δ. Μείωση του κόστους διατήρησης του αποθέματος 

Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 

      Ούτε πολύ 

 

 

 

Ε. Μείωση του λειτουργικού κόστους της αποθήκης 

 Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 

      Ούτε πολύ 

 

 

 

ΣΤ. Ελαχιστοποίηση του χρόνου σύνταξης της παραγγελίας 

 Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 

      Ούτε πολύ 

 

 

 

Ζ. Μεγαλύτερη ασφάλεια όταν στην αγορά υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστεί έλλειψη σε 

κάποιο φάρμακο 

Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 

      Ούτε πολύ 

 

 

 

Μεγαλύτερη κάλυψη σε πιθανές καθυστερήσεις των προμηθευτών 

Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 
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      Ούτε πολύ 

 

 

 

 

10. Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις παρακάτω αιτίες για τη μεγέθυνση της ζήτησης των φαρμάκων; 

Α. Ομαδικές παραγγελίες για μείωση του κόστους μεταφοράς 

Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 

     Ούτε πολύ 

 

 

Β. Λανθασμένες προβλέψεις ζήτησης 

Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 

     Ούτε πολύ 

 

 

 

Γ. Προσφορές και εκπτώσεις των φαρμακευτικών εταιριών σε μεγάλου ύψους παραγγελίες 

Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 

     Ούτε πολύ 

 

 

 

Δ. Ελλείψεις των φαρμακοβιομηχανιών  

Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 

     Ούτε πολύ 

 

 

 

Ε. Συνεχείς μεταβολές στις τιμές των πρώτων υλών 

Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 
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     Ούτε πολύ 

 

 

 

 

11. Σας επηρέασε η Πανδημία του Covid-19;  

 

Ναι 

 

  Όχι 

 

12. Σε τι βαθμό σας επηρέασε;   

Πάρα πολύ  Πολύ   Ούτε λίγο   Λίγο  Καθόλου 

     Ούτε πολύ 

 

 

13. Ποιο κομμάτι της εφοδιαστικής σας αλυσίδας επηρεάστηκε περισσότερο; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14.  Επηρεάστηκαν περισσότερο τα  

Φάρμακα 

 

Παραφάρμακα 

15. Πως αντιμετωπίσατε τις προκλήσεις που προέκυψαν από την Πανδημία  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


