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Πεξίιεςε 

Ζ ζηξαηεγηθή απφθαζε κηαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο λα επελδχζεη ζε κηα μέλε ρψξα, 

απνηειεί ζπλδπαζκφ πνιιψλ παξαγφλησλ. Οη ζχγρξνλεο δηακνξθσζείζεο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο, επηηάζζνπλ αθελφο ηνλ πξνζεθηηθφηεξν ζρεδηαζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ θαη αθεηέξνπ ηε δηακφξθσζε 

ηδαληθφηεξσλ ζπλζεθψλ πξνζέιθπζεο ησλ ελ ιφγσ επελδχζεσλ απφ πιεπξάο ρσξψλ, θαζφηη 

ηα νθέιε θαη ε ζεκαζία ηνπο απνθηνχλ ζπλερψο θαη κεγαιχηεξε αμία ζηα πιαίζηα ηεο πγηνχο 

αλάπηπμεο ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηψλ, ζπκπέξαζκα πνπ 

απνξξέεη απφ πιήζνο κειεηψλ θαη εξεπλψλ.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο αξζξνγξαθίαο, νη παξάγνληεο πνπ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πξηλ πξνβνχλ ζε κηα άκεζε μέλε 

επέλδπζε, είλαη πνιπάξηζκνη θαη ζπλδπαζηηθνί. Ο θάζε θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο πνπ γίλεηαη 

απνδέθηεο ηεο ελ ιφγσ επέλδπζεο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θάζε 

θπβέξλεζε πξέπεη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηεο θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηεο 

πνιηηηθήο. ην πιαίζην απηφ, ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο ηεο ρψξαο καο απνηειεί θαηεμνρήλ 

πξνζαλαηνιηζκφ εηζξνήο μέλσλ επελδχζεσλ, θαζφηη θπξηαξρείηαη απφ μέλεο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαη απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παίθηεο ζηελ αγνξά ηνπ 

θαξκάθνπ. Οη θιαδηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

θιάδνπ ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία αιιά θαη ηελ πνιππινθφηεηα πνπ εκθαλίδεη ιφγσ ηεο θχζεο 

ηνπ δηαθηλνχκελνπ πξντφληνο. Σν εξψηεκα πνπ γελλάηαη, είλαη ζε πνηνπο ηνκείο ζα πξέπεη λα 

πξνζαλαηνιηζηεί ε εγρψξηα πνιηηηθή νχησο ψζηε λα πξνζειθχζεη ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, θαζψο θαη λα δηαηεξήζεη ην επίπεδν ησλ 

ήδε ππαξρφλησλ. ην πιαίζην απηφ δηεξεπλψληαη αξθεηνί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο  



viii 

καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ ελ δπλάκεη επεξεάδνπλ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, κε 

ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ απηνί πνπ νη θαξκαθεπηηθέο πνιπεζληθέο θξίλνπλ σο πην ζεκαληηθνχο 

θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηεο απφθαζεο γηα επέλδπζε. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη φηη νη μέλεο πνιπεζληθέο θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο έιαβαλ ππφςε ηνπο, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, αξθεηνχο απφ ηνπο 

καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηεζλή αξζξνγξαθία σο 

πξνζδηνξηζηηθνί ηεο απφθαζεο γηα δηελέξγεηα επέλδπζεο ζε κηα άιιε ρψξα. 

 Δπηπιένλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ 

κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ παξαγφλησλ φζν θαη απφ ην δηαρσξηζκφ ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε θξηηήξην i) ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο αξρηθήο ηνπο επέλδπζεο ζηε ρψξα καο, 

θαζψο θαη ii) ηεο εζληθφηεηάο ηνπο, κέζσ ησλ κε παξακεηξηθψλ ηεζη πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. 
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FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND 

PHARMACEUTICAL SECTON IN GREECE  

 

Keywords: Foreign Direct Investments, Factors Affecting FDI,  Multinational 

Companies, Pharmaceutical Sector in Greece and Abroad, Investments of Foreign 

Multinational Pharmaceutical Companies in Greece.  

Abstract 

The strategic decision of a multinational company to invest in a foreign country, is the result 

of the combination of multiple factors. The current economic, social and political conditions, 

require more careful planning of the strategic moves from the side of the multinational 

companies, as well as the creation of  ideal conditions for the attraction of these investments 

from the side of the countries, since their benefits and importance have acquired even greater 

value in our days for the healthy development of both businesses and domestic economies, 

conclusion derived from numerous studies and surveys that have taken place.  

From the review of the international editorial it is realized that the factors that the 

multinational companies take into consideration before they proceed to a foreign direct 

investment are numerous and interrelated. Every sector of the economy that can become the 

recipient of the relevant investment, presents specific characteristics that each government 

much give serious consideration during the formulation of its national policy. In this respect, 

the pharmaceutical sector of our country is a dominant orientation of foreign investment 

inflows, since it is dominated from foreign multinational companies that constitute the major 

players in the drug market. The sectoral studies that have been carried out, demonstrate the 

contribution of this sector to the domestic economy and the complexity that it displays due to 

the nature of the trading product. The question that arises is in which areas should the 

domestic policy be oriented in order to attract as many as possible foreign direct investments 

in this sector, as well as to maintain the level of the already existing ones.  Under this 

capacity, many of the key macroeconomic factors that potentially affect foreign direct 

investments are examined, in order to identify those that the pharmaceutical multinational 

companies consider as most important during the process of decision on investing. 
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From the results of the empirical research, we conclude that the foreign multinational 

pharmaceutical companies have taken into account in significant extent, quite many of the 

macroeconomic factors included in the international as determinants of the decision for 

investment in a foreign country.  

Moreover, useful conclusions are derived from the analysis of the correlations between the 

examined factors, as well as the distinction of the pharmaceutical companies by using the 

following criteria: i) the time period of their initial investment in our country and ii) their 

nationality, through the non-parametric tests that take place. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΑΝΑΛΤΗ ΑΜΔΩΝ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 

1.1 Δηζαγσγή 
 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί ξαγδαία αχμεζε ησλ ξνψλ θεθαιαίνπ θαη 

εκπνξίνπ, σο απφηνθνο ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θπξίσο αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ, θαζψο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ 

αγνξψλ. Ζ επηδίσμε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα επέθηαζή ηνπο ζε λέεο αγνξέο, πινπνηείηαη κέζσ 

ηεο πηνζέηεζεο δηαθφξσλ κεζφδσλ, ε επηινγή ησλ νπνίσλ απνηειεί ζπληζηακέλε ελφο 

ζπλφινπ παξαγφλησλ φπσο ην κέγεζνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή θ.α. Ζ έθβαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο 

εμαξηάηαη ζε θαίξην βαζκφ απφ ηελ επηινγή θαη πηνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο. 

Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο απνηεινχλ απφ ηηο πιένλ θπξηαξρνχζεο ζηξαηεγηθέο ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. Σα νθέιε πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη πνιπάξηζκα ηφζν γηα ηηο ίδηεο, φζν θαη γηα ηηο ρψξεο 

πνπ γίλνληαη απνδέθηεο ηεο ελ ιφγσ επέλδπζεο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηα 

θίλεηξα πνπ παξέρνληαη γηα ηε δηελέξγεηά ηνπο, κέζσ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ 

γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εζληθήο πνιηηηθήο. Οη επελδχζεηο απηέο εληνπίδνληαη ζε πνιινχο 

απφ ηνπο θιάδνπο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ πιέγκα ηεο θάζε ρψξαο. 

ην ηξέρνλ θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο Άκεζεο Ξέλεο 

Δπελδχζεηο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν νξηζκφο απηψλ, νη ηχπνη θαη νη κνξθέο ζηηο νπνίεο 

δηαθξίλνληαη θαζψο θαη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζηε δηελέξγεηά 

ηνπο. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεηαη επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο αξζξνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πξηλ πξνβνχλ ζηελ απφθαζε 

επέλδπζεο ζε κηα άιιε ρψξα, ελψ ην θεθάιαην θιείλεη κε ηηο ελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηελ αλάιπζε ησλ ΑΞΔ ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο. 
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1.2 ύγρξνλεο δηεζλείο ζηξαηεγηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ 

Οη ζπνπδαηφηεξεο ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη εθαξκφδνληαη ζηε 

ζχγρξνλε, δηεζλή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη νη αθφινπζεο
1
: 

1.2.1 Δηζαγσγέο θαη Δμαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

Χο εηζαγσγή νξίδεηαη ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ κία μέλε ρψξα ζε 

κία άιιε ζηελ νπνία θαη ζα γίλεη ε επεμεξγαζία ή αλάισζή ηνπο. Ζ θίλεζε απηή 

κεηαθξάδεηαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζε πιεξσκέο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο 

φπνπ απηή δξαζηεξηνπνηείηαη.   

Χο εμαγσγή αληηζέησο νξίδεηαη ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο εγρψξησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ 

ζην εμσηεξηθφ. Ζ θίλεζε απηή κεηαθξάδεηαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζε εηζπξάμεηο 

εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο φπνπ απηή δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ππεξεζηψλ, δηαθξίλνπκε ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο: 

 Σαμίδηα, Σνπξηζκόο  θαη  Μεηαθνξέο. 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εζληθνχ εηζνδήκαηνο (εηδηθά γηα ηε ρψξα καο), ελψ νη 

δηεζλείο κεηαθνξέο απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή εζφδσλ γηα πιήζνο επηρεηξήζεσλ 

(αεξνπνξηθέο, κεηαθνξηθέο, λαπηηιηαθέο θ.α.). 

  πκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ζην εμσηεξηθό έλαληη ακνηβήο. 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο έξγσλ «κε ην θιεηδί ζην ρέξη» 

(Turn-Key projects), δειαδή ε θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ε 

κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπο φηαλ είλαη έηνηκεο γηα ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ηα 

ζπκβφιαηα δηνίθεζεο (Management contracts), πνπ πεξηιακβάλνπλ παξνρή απφ κία 

επηρείξεζε ζε άιιε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κε ζθνπφ ηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ 

management. 

  πκθσλίεο Αδεηνδόηεζεο (Licensing) θαη Γηθαηόρξεζεο (Franchising): 

Ζ ζπκθσλία licensing πξνβιέπεη ηελ πψιεζε ή απνθιεηζηηθή παξαρψξεζε αδεηψλ ρξήζεο, 

παηέλησλ θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγηθήο εηζξνήο ή εηζξνήο 

ηερλνγλσζίαο απφ  κία εγρψξηα επηρείξεζε ζε κία αιινδαπή, φπνπ ε επηρείξεζε ρξήζηεο 

πιεξψλεη ακνηβέο ζηελ επηρείξεζε ηδηνθηήηε.   

                                                           
1
 Κπξθηιήο, Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (2002) 



    

3 

 

Ζ ζπκθσλία franchising πξνβιέπεη ηελ πψιεζε ηεο ρξήζεο ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ πξνκήζεηα πξνο ηνλ  αγνξαζηή ελδηάκεζσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζξνψλ 

αγαζψλ αιιά θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηερλνινγία, management, πνηνηηθφ έιεγρν.  

Καη νη δχν απηέο κνξθέο δηεζλνχο επέλδπζεο, ζπλεπάγνληαη  ηελ  αλάκημε  ηεο  επηρείξεζεο-

πσιεηή (licencer, franchiser) ζηελ ίδξπζε θαη πξνζαξκνγή  ηεο  παξαγσγηθήο  εγθαηάζηαζεο  

θαη  δηαδηθαζίαο  απφ  ηελ  εηαηξεία-αγνξαζηή (licencee, franchisee) έηζη  ψζηε  ε  ηειεπηαία  

λα  είλαη  ζε  ζέζε  λα  παξάγεη  θαη  λα  δηαλείκεη  ην  λέν  πξντφλ. 

1.2.2. Δπελδύζεηο 

 Ξέλεο επελδύζεηο ραξηνθπιαθίνπ (Foreign Portfolio Investment): 

Πεξηιακβάλνπλ ηελ θίλεζε θεθαιαίσλ γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο θαη έρνπλ ηε κνξθή είηε 

ηεο παξνρήο δαλείσλ ζην εμσηεξηθφ, είηε ηεο θαηνρήο κεηνρψλ επηρεηξήζεσλ εηζεγκέλσλ ζε 

ρξεκαηηζηήξηα ηεο αιινδαπήο, είηε ηεο βξαρπρξφληαο ηξαπεδηθήο ηνπνζέηεζεο ζε μέλν 

λφκηζκα κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε δηαθνξεηηθψλ απνδφζεσλ κεηαμχ μέλσλ ρσξψλ. ηελ 

πεξίπησζε ηεο αγνξάο κεηνρψλ, παξνρήο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ή εηαηξηθήο ζπκκεηνρήο ζην 

θεθάιαην κηαο εηαηξείαο ζην εμσηεξηθφ, ε επέλδπζε δελ ζπλνδεχεηαη κε ηελ απφθηεζε 

δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. 

 Άκεζε  Ξέλε  Δπέλδπζε – Α.Ξ.Δ. (Foreign Direct Investment – F.D.I.): 

 Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο, νη νπνίεο ζα εμεηαζηνχλ δηεμνδηθά ζηα επφκελα ηκήκαηα ηεο 

ηξέρνπζαο ελφηεηαο, αλαθέξνληαη νπζηαζηηθά ζηελ ίδξπζε ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην 

εμσηεξηθφ απφ κεηξηθέο εηαηξείεο. Ζ ελ ιφγσ επέλδπζε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε δηάθνξεο 

κνξθέο θαη ηχπνπο. 

1.3 Οξηζκόο άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ 

Πνιινί νξηζκνί έρνπλ θαηά θαηξνχο απνδνζεί αλαθνξηθά κε ην ηη ζεσξείηαη σο άκεζε μέλε 

επέλδπζε. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ηακείνπ (IMF), σο ΑΞΔ 

νξίδεηαη  ε  καθξνρξφληα  επέλδπζε  κε  ηελ  νπνία  απνθηάηαη  ζεκαληηθφ  κεξίδην  κίαο  

επηρείξεζεο (πιεηνςεθηθφ ή θαη κεηνςεθηθφ), πνπ ζπλήζσο (ζηελ πεξίπησζε πιεηνςεθηθνχ  

παθέηνπ  κεηνρψλ) απνθαιείηαη  ζπγαηξηθή εηαηξεία, απφ κία εηαηξεία ηνπ, ηε κεηξηθή  

εηαηξεία.  

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (OECD) σο ΑΞΔ νξίδεηαη κηα δηαζπλνξηαθή επέλδπζε απφ κία 

λνκηθή νληφηεηα πνπ εδξεχεη ζε κηα νηθνλνκία κε ζηφρν ηελ απφθηεζε δηαξθνχο 

ζπκθέξνληνο ζε κία επηρείξεζε πνπ εδξεχεη ζε κία άιιε νηθνλνκία. Σν δηαξθέο απηφ 
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ζπκθέξνλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κηαο καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ άκεζνπ επελδπηή 

θαη ηεο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη ζεκαληηθφ βαζκφ επηξξνήο εθ κέξνπο ηνπ άκεζνπ 

επελδπηή ζηε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο. Σν βαζηθφ θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 

θαηνρή απφ ηνλ άκεζν επελδπηή πνζνζηνχ κεγαιχηεξνπ ηνπ 10% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ (ή 

δηαθνξεηηθά ηνπιάρηζηνλ 10% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ).  

Παξφκνην νξηζκφ γηα ηηο ΑΞΔ καο δίλεη θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank, 2010), 

ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (World Trade Organization 1996) νη 

ΑΞΔ πξνθχπηνπλ φηαλ έλαο επελδπηήο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα ρψξα (ρψξα πξνέιεπζεο) 

απνθηά έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε κηα άιιε ρψξα (ρψξα ππνδνρήο), κε απψηεξν ζθνπφ λα 

ην δηαρεηξηζηεί. χκθσλα κε ηνπο Krugman P. & Obstfeld M. (2005), σο ΑΞΔ λννχληαη νη 

δηεζλείο ξνέο θεθαιαίσλ κέζσ ησλ νπνίσλ κηα επηρείξεζε ζε κία ρψξα δεκηνπξγεί ή 

επεθηείλεη κηα ζπγαηξηθή ηεο ζε κηα άιιε ρψξα. Σέινο, έλαο πην πεξηεθηηθφο νξηζκφο 

αλαθέξεη πσο κία ΑΞΔ πεξηιακβάλεη έλαλ επελδπηή πνπ απνθηά ζεκαληηθά δηθαηψκαηα 

ειέγρνπ ζε κία μέλε εηαηξεία ή ηδξχεη κία ζπγαηξηθή εηαηξεία ζε κία μέλε ρψξα (Markusen, et 

al, 1995). 

πσο παξαηεξνχκε, νη ΑΞΔ  πεξηιακβάλνπλ ηε  κεηαθνξά  πέξα  απφ  ηα  εζληθά  ζχλνξα  

ελφο  παθέηνπ  δηαθξηηψλ  αιιά  ηαπηφρξνλα  ζπκπιεξσκαηηθψλ  παξαγσγηθψλ  εηζξνψλ 

(Dunning J. 1993).Οη εηζξνέο απηέο είλαη είηε πιηθέο π.ρ. κεηνρηθφ θεθάιαην, θεθαιαηνπρηθφο  

εμνπιηζκφο, ελδηάκεζεο  θαη  πξψηεο  χιεο, είηε  άπιεο, π.ρ. ηερλνγλσζία (know-how) 

νξγάλσζεο  ηεο  παξαγσγήο, πνηνηηθνχ  ειέγρνπ, ηδηνθηεζίαο, marketing θ.ιπ. Σν  ζχλνιν  

απηψλ  ησλ  εηζξνψλ  είλαη  αλαγθαίν  γηα  ηελ  επηηπρή  πξαγκαηνπνίεζε  ηεο  παξαγσγηθήο  

δηαδηθαζίαο  θαη  ηεο  εκπνξηθήο  δηάζεζεο  ηνπ  πξντφληνο. Ζ  κεηαθνξά  ησλ  πφξσλ  γίλεηαη  

ρσξίο  ηελ  παξεκβνιή  ηεο  αγνξάο, δελ  έρεη  δειαδή  ηε  κνξθή  κηαο  εκπνξηθήο  

ζπλαιιαγήο  ή  κηαο ζπκθσλίαο  licencing  ή  franchising κεηαμχ δχν αλεμάξηεησλ  

επηρεηξεκαηηθψλ νληνηήησλ, αιιά πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ δχν επηρεηξήζεσλ νη  νπνίεο 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρέζε ηδηνθηεζίαο.   

ε φινπο ηνπο νξηζκνχο ησλ  ΑΞΔ  θεληξηθή  είλαη  ε  έλλνηα  ηνπ  ειέγρνπ. Έιεγρνο  

αζθείηαη  φρη  κφλν  κέζσ  πιεηνςεθηθήο  ζπκκεηνρήο  ζην  κεηνρηθφ  θεθάιαην  ηεο  

ζπγαηξηθήο  αιιά  θαη  κε  ζπκκεηνρή  κεηνςεθίαο. Σν  θαζνξηζηηθφ  ζεκείν  ηνπ  ειέγρνπ  

βξίζθεηαη  ζην  βαζκφ  πνπ  ε  κεηξηθή  εηαηξεία  επεξεάδεη  ηε  δηαδηθαζία  θαη  θπξίσο  ηα  

θξηηήξηα  ιήςεο  απνθάζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο. Ζ  κεηξηθή  εηαηξεία  αθφκε  θαη  κε  

ζπκκεηνρή  κεηνςεθίαο ζηε ζπγαηξηθή, είλαη  ζε  ζέζε λα δηαηεξεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν 
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θαζψο είλαη ν απνθιεηζηηθφο  πξνκεζεπηήο ηνπ  παθέηνπ ησλ ηερλνινγηθψλ εηζξνψλ θαη ηεο 

ηερλνγλσζίαο νξγάλσζεο θαη  ζπληνληζκνχ  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ησλ  δηαθνξεηηθψλ  πφξσλ  πνπ  

απαηηνχληαη  γηα  ηελ  παξαγσγηθή  δηαδηθαζία. Με  απηή  ηελ  έλλνηα  έιεγρνο  ζεκαίλεη  φηη  

ε  κεηξηθή  εηαηξεία  θαζνξίδεη  ηε  ζπκπεξηθνξά  ηεο  ζπγαηξηθήο  ζε  κηα  ζεηξά  απφ  

δεηήκαηα  ζηξαηεγηθήο  ζεκαζίαο, φπσο  είλαη  ε  επηινγή  ηερλνινγίαο, νη  ζρέζεηο  κε  ηηο  

εζληθέο  θπβεξλήζεηο, νη  εξγαζηαθέο  ζρέζεηο, ε  επελδπηηθή  πνιηηηθή, νη  πεγέο  πξψησλ  

πιψλ  θαη  ελδηάκεζσλ  αγαζψλ  θαη  ππεξεζηψλ  θ.ιπ. 

1.4 Σύπνη Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδύζεσλ 

Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε πνιπεζληθέο εηαηξείεο αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα ηα 

νπνία ηηο νδήγεζαλ ζην λα πξνβνχλ ζε άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Αλ επηρεηξνχζακε λα ηα 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε ζα θαηαιήγακε ζε ηξεηο βαζηθνχο ηχπνπο, αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε, 

ηνλ ζηφρν θαη ην θίλεηξν ηεο επέλδπζεο. Σα θίλεηξα απηά ραξαθηεξίδνληαη σο ζηξαηεγηθά.  

 1.4.1 Σύπνη Α.Ξ.Δ. – Καηεύζπλζε Α.Ξ.Δ. 

ηνλ ηχπν απηφ δηαθξίλνληαη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: νη εζσηεξηθέο (inward) θαη νη 

εμσηεξηθέο (outward) ΑΞΔ. Δζσηεξηθή Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε πθίζηαηαη φηαλ μέλν 

θεθάιαην επελδχεηαη ζε εγρψξηνπο πφξνπο θαη κπνξεί λα νξηζηεί σο ε επέλδπζε απφ έλαλ κε 

ηνπηθφ άκεζν επελδπηή ζε κηα ηνπηθή επηρείξεζε Άκεζεο Δπέλδπζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο 

(ΟΟΑ 2008). Αληηζέησο, Δμσηεξηθή Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε πθίζηαηαη φηαλ εγρψξην 

θεθάιαην επελδχεηαη ζε μέλνπο πφξνπο (ζε κηα ρψξα ππνδνρήο), θαη κπνξεί λα νξηζηεί σο ε 

επέλδπζε απφ έλαλ ηνπηθφ άκεζν επελδπηή ζε κία κε ηνπηθή επηρείξεζε Άκεζεο Δπέλδπζεο 

(ΟΟΑ 2008). πσο παξαηεξνχκε, ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε θαηεχζπλζε επηξξνήο απφ ηνλ 

μέλν επελδπηή είλαη εζσηεξηθή γηα ηελ αλαθεξφκελε νηθνλνκία, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε 

ε θαηεχζπλζε επηξξνήο απφ ηνλ μέλν επελδπηή είλαη εμσηεξηθή γηα ηελ αλαθεξφκελε 

νηθνλνκία.  

Σφζν νη εζσηεξηθέο, φζν θαη νη εμσηεξηθέο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ κε ηνπο θάησζη ηξεηο δείθηεο: 

i) Ρνέο θεθαιαίσλ ΑΞΔ (FDI flows) ii) Απνζέκαηα ΑΞΔ (FDI stocks) iii) Ρνέο Δηζνδήκαηνο 

ΑΞΔ (FDI income). 
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1.4.2 Σύπνη Α.Ξ.Δ. – ηόρνο Α.Ξ.Δ. 

ηνλ ηχπν απηφ δηαθξίλνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο: α) νη θάζεηεο ΑΞΔ (vertical FDI), β) νη 

νξηδφληηεο ΑΞΔ (horizontal FDI) θαη γ) ν ζπλδπαζκφο θάζεησλ θαη νξηδφληησλ ΑΞΔ 

(conglomerate FDI).  

ηελ πεξίπησζε ησλ νξηδφληησλ ΑΞΔ, νη επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ νη 

επηρεηξήζεηο κεηαθέξνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία ζε κία άιιε ρψξα θαη 

αλαιακβάλνληαη  φηαλ είλαη πην επηθεξδέο λα θαηαζθεπαζηεί ζηε ρψξα ππνδνρήο ην πξντφλ 

απφ ην λα εμαρζεί ζηελ ελ ιφγσ ρψξα, θπξίσο εμαηηίαο δαζκψλ ή πνζνζηψζεσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπκε αλαπαξαγσγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο νκνεηδψλ αγαζψλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο (Ghazalian P. & Cardwell R. 2009). Οη επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεχνληαη θαη 

αμηνπνηνχλ πιήξσο νξηζκέλα κνλνπσιηαθά ή νιηγνπσιηαθά πιενλεθηήκαηα, φπσο δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο ή δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα, ηδηαίηεξα αλ ε επέθηαζε ζηε ρψξα πξνέιεπζεο 

επξφθεηην λα παξαβηάζεη ηελ αληη – κνλνπσιηαθή λνκνζεζία (Moosa I. 2002). 

ηελ πεξίπησζε ησλ θάζεησλ ΑΞΔ, νη επηρεηξήζεηο επελδχνπλ δεκηνπξγψληαο 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη επεμεξγαζίαο ζε ηξίηεο 

ρψξεο. Ζ απφθαζε ιακβάλεηαη κε βάζε ην θξηηήξην ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο. Δλδεηθηηθά, γηα 

κηα επηρείξεζε εληάζεσο εξγαζίαο, ην θζελφ εξγαηηθφ θφζηνο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

θξηηήξην γηα ηελ απφθαζε αλάιεςεο ηεο άκεζεο μέλεο επέλδπζεο. Απψηεξνο ζθνπφο ινηπφλ 

ησλ θάζεησλ ΑΞΔ είλαη ε εμνηθνλφκεζε παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κε ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ζε θάζε ηκήκα ηεο γξακκήο παξαγσγήο (Artige L. & Nicolini R. 

2006).  

Οη θάζεηεο ΑΞΔ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ζηηο αθφινπζεο κνξθέο: i) oη πξνο ηα 

πίζσ θάζεηεο ΑΞΔ (backward vertical FDI) θαη ii) νη πξνο ηα εκπξφο θάζεηεο ΑΞΔ (forward 

vertical FDI). Ζ πξψηε κνξθή αθνξά ηελ ίδξπζε κηαο ζπγαηξηθήο ζε κία μέλε ρψξα, ε νπνία 

ζα εμεηδηθεχεηαη κφλν ζηελ παξαγσγή ή θαηαζθεπή πξψησλ πιψλ ή ελδηάκεζσλ πξντφλησλ 

κε ζθνπφ ηνλ εθνδηαζκφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ εδξεχεη ζε κηα άιιε ρψξα. Με δεδνκέλν 

πσο ηα θφζηε παξαγσγήο είλαη θζελφηεξα ζηελ μέλε ρψξα, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ θίλεηξν λα 

παξάγνπλ ηα δηθά ηνπο κε ηειηθά πξντφληα (Ghazalian P. & Cardwell R. 2009). Ζ δεχηεξε 

κνξθή εκθαλίδεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε ζεκείσλ δηαλνκήο ψζηε 

λα βξίζθνληαη πεξηζζφηεξν θνληά ζηνπο θαηαλαισηέο (Moosa I. 2002). 

Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλδπαζκνχ νξηδφληησλ θαη θάζεησλ ΑΞΔ, ε επηρείξεζε 

κπνξεί λα επεθηαζεί γηα παξάδεηγκα νξηδνληίσο ζε μέλεο ρψξεο θαη παξάιιεια λα ζπκκεηέρεη 
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ζε πξνο ηα πίζσ θάζεηεο ΑΞΔ, ψζηε λα θαηαζθεπάζεη ε ίδηα ηηο πξψηεο χιεο ή ηα ελδηάκεζα 

αγαζά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ ηεο πξντφληνο. 

1.4.3 Σύπνη Α.Ξ.Δ. – Κίλεηξν Α.Ξ.Δ. 

χκθσλα κε ηνπο Hogue 1967, Nehert and Hogue 1968 θαη UNCTAD 1998, ηα ελ ιφγσ 

θίλεηξα ζπλνςίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε ζηξαηεγηθέο εθηηκήζεηο πέληε βαζηθψλ ηχπσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο. ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε: 1) αγνξψλ (Market 

Seeking FDI) 2) πξψησλ πιψλ (Raw Material Seeking FDI) 3) απνδνηηθφηεηαο ηεο 

παξαγσγήο (Efficiency Seeking FDI) 4) γλψζεο (Knowledge Seeking FDI) 5) πνιηηηθήο 

αζθάιεηαο (Political Safety Seeking FDI). 

χκθσλα κε ηνλ  Dunning (1988,1993), κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο θχξηνπο 

ηχπνπο ΑΞΔ κε βάζε ην θίλεηξν ηεο επέλδπζεο: 1) ηηο ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε αγνξψλ (market 

seeking FDI), 2) ηηο ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ (resource seeking 

FDI), 3) ηηο ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε απνδνηηθφηεηαο (efficiency seeking FDI), 4) ηηο ΑΞΔ πξνο 

αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ πφξσλ ή ηθαλνηήησλ (strategic asset seeking).  

1. ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε αγνξώλ (market seeking FDI) 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζε κία μέλε ρψξα απνζθνπνχλ ζηε δηείζδπζε ζε κία 

θαηλνχξηα αγνξά κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηεο ηνπηθήο δήηεζεο, ηε κείσζε ηνπ 

κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, ηελ απνθπγή δαζκψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

χκθσλα κε ηνπο Kinoshita and Campos (2002), νη «επελδπηέο αγνξάο» ειθχνληαη απφ ηηο 

ρψξεο εθείλεο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε θαη αλαπηπζζφκελε εζσηεξηθή αγνξά 

2. ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε πινπηνπαξαγσγηθώλ πόξσλ (resource seeking FDI) 

Ζ αλαδήηεζε θαη εθκεηάιιεπζε πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αθζνλία ζε άιιεο αγνξέο, 

εκθαλίδνπλ ρακειφηεξν θφζηνο απφθηεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο, θαζψο θαη θαιχηεξε 

πνηφηεηα, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα απφθαζεο πινπνίεζεο ΑΞΔ γηα πνιιέο 

επηρεηξήζεηο (Kinoshita and Campos 2002, Demirhan E. & Masca M. 2008, Oke B. Ezike J. 

& Ojogbo S. 2012). ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε πφξνπο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: α) θπζηθνί πφξνη (θπξίσο κεηαιιεχκαηα), β) εξγαηηθφ δπλακηθφ πιήξσο ή 

κεξηθψο αλεηδίθεπην θαη ζε θάζε πεξίπησζε θζελφ, γ) ηερλνινγηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο (θπξίσο γηα επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ). 
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3. ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε απνδνηηθόηεηαο (efficiency seeking FDI) 

Οη επελδπηέο απηνχ ηνπ ηχπνπ εζηηάδνπλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

κεηαθνξηθνχ θφζηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηαζκίδνπλ πεξηζζφηεξν ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα 

κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηεο επέλδπζεο (Kinoshita and Campos 2002). Γεληθφηεξα 

αλαθεξφκελνη, νη επηρεηξήζεηο ζηνρεχνπλ ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπο 

απνδνηηθφηεηαο φζν θαη ζηε βέιηηζηε αιιαγή ηεο γθάκαο ησλ παξαγφκελσλ απφ απηέο 

πξντφλησλ (Oke B. Ezike J. & Ojogbo S. 2012). 

4. ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε ζηξαηεγηθώλ πόξσλ ή ηθαλνηήησλ (strategic asset seeking 

FDI) 

Ζ θαηεγνξία απηή είλαη ίζσο ε πιένλ αλαπηπζζφκελε απφ ηηο ππφινηπεο φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζε εμσηεξηθέο επελδχζεηο (Dunning 1994). Οη επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζε ΑΞΔ κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε ζηξαηεγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (είηε ελζψκαησλ ή αζψκαησλ-άπισλ), ηα 

νπνία ζεσξνχληαη δσηηθήο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά ηηο καθξνρξφληεο ζηξαηεγηθέο ηνπο θαη δελ 

κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ ζηε ρψξα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα 

θίλεηξα, νη επελδχζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο φρεκα γηα ηε δεκηνπξγία 

πιενλεθηεκάησλ ηδηνθηεζίαο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηε καθξνρξφληα επέθηαζή ηεο είηε ζηε 

κεηξηθή ρψξα είηε ζην εμσηεξηθφ. Δλαιιαθηηθά ε επέλδπζε κπνξεί λα κελ απνζθνπεί ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο εηαηξείαο αιιά αληηζέησο ζηελ απνδπλάκσζε ηεο ζέζεο ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο (Dunning 1993). 

1.5 Μνξθέο άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ 

Οη ΑΞΔ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Οη πην βαζηθνί 

παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ: 

1.5.1 Θπγαηξηθή απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο (Wholly – Owned 

Subsidiary) 

ε απηή ηε κνξθή επέλδπζεο πεξηιακβάλεηαη ε ίδξπζε  εηαηξείαο  ζε  άιιε  ρψξα  απφ  απηή  

πνπ  δξαζηεξηνπνηείηαη  ε  κεηξηθή, ε  νπνία  είλαη  ν  κνλαδηθφο  κέηνρνο. Ζ  ζπγαηξηθή  

εηαηξεία  κπνξεί  λα  πξνέιζεη  είηε  απφ  εμαγνξά  ηνπηθήο  επηρείξεζεο (acquisition)  είηε  

απφ  δεκηνπξγία  κηαο  λέαο  επηρείξεζεο (Greenfield  investment)  (Kokkinou A. & Psycharis 

I. 2004).   

Ζ κνξθή απηή παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: 
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Η) Ζ κεηξηθή εηαηξεία θαηέρεη ηνλ πιήξε δηνηθεηηθφ έιεγρν ηεο ζπγαηξηθήο ηεο θαη ζπλεπψο 

κπνξεί λα δηακνξθψζεη θαη λα πινπνηήζεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο βάζεη ηνπ γεληθφηεξνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο. 

ΗΗ) Ζ κεηξηθή εηαηξεία απνθνκίδεη φια ηα θέξδε ηεο ζπγαηξηθήο  

ΗΗΗ) Δπηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο θιίµαθαο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ παξαγσγήο 

ηνπ νµίινπ. 

IV) Ζ ζπγαηξηθή φληαο ζην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ µηαο άιιεο ρψξαο δχλαηαη λα 

εμεηδηθεχζεη θαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηα παξαγφκελα πξντφληα ηεο µε ηξφπν ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο απνθηψληαο 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζηελ πξνζπάζεηα δηεχξπλζεο ησλ παξαγσγηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε λέεο αγνξέο ζην εμσηεξηθφ. 

Ζ κνξθή απηή παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα κεηνλεθηήκαηα: 

I) Ζ κεηξηθή επηρείξεζε επηβαξχλεηαη ην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο 

θαη αλαιακβάλεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο ηεο επέλδπζεο. 

II)  Ζ ζπγαηξηθή ραξαθηεξίδεηαη σο μέλε, πξάγµα πνπ µπνξεί λα πξνδηαζέζεη αξλεηηθά ηελ 

θνηλή γλψµε, ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο δεµφζηεο ππεξεζίεο. 

1.5.2 Κνηλνπξαμία (Joint Venture) 

Ζ κνξθή απηή πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζία  κεηαμχ  δχν  ή  πεξηζζφηεξσλ  μέλσλ επηρεηξήζεσλ 

κε κία ε πεξηζζφηεξεο ηνπηθέο, γηα  ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο  επηρείξεζεο ή ηελ εμαγνξά κηαο 

ήδε ππάξρνπζαο ηνπηθήο επηρείξεζεο. Οη εηαίξνη  ηεο  θνηλνπξαμίαο ζπλεηζθέξνπλ θεθάιαηα, 

ηερλνινγία/ηερλνγλσζία θαη ζηειερηαθφ  δπλακηθφ. χκθσλα κε ηνλ Kogut (1988) ν 

ζρεκαηηζκφο θνηλνπξαμίαο απνηειεί κία ηδηαηηέξσο ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή πξφηαζε, ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ίδξπζε πιήξνπο ειεγρφκελεο ζπγαηξηθήο απνηειεί αλέθηθηε 

πξννπηηθή εμαηηίαο δηαθφξσλ ζηνηρείσλ φπσο ην πςειφ θφζηνο, νη επελδπηηθνί θίλδπλνη, ν 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη ν πςειφο αληαγσληζκφο ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. 

Ζ κνξθή απηή παξνπζηάδεη γεληθφηεξα ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: 

1. Ζ επηρείξεζε απνθηά έλαλ εηαίξν πνπ έρεη ηηο θαηάιιειεο γλσξηκίεο θαη δηαζπλδέζεηο, ελψ 

γλσξίδεη ην πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηα πνιηηηζµηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο. 

2. Δπέξρεηαη επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ θηλδχλνπ ηνπ εγρεηξήκαηνο.  
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3. Ζ λνµνζεζία πνιιψλ ρσξψλ δίλεη ζεµαληηθά νηθνλνµηθά θίλεηξα ζηηο θνηλνπξαμίεο µε 

απνηέιεζµα ε ίδξπζε ζπγαηξηθήο λα ζπλεπάγεηαη δηαθπγφληα θέξδε. 

4. πκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπλέξγεηαο (κείσζε θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε ζπλεξγαζία ή ζπζζσκάησζε δχν πξψελ αλεμάξηεησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, 

ιφγσ ηνπ φηη απνθεχγεηαη ε επαλάιεςε παξφκνησλ ελεξγεηψλ, θ.ι.π.) ησλ δχν εηαίξσλ. 

 5. Γεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ίζσο θαη πεδίνπ ιφγσ ηεο ζπκπαξαγσγήο.  

 6. Έρνπκε δηεχξπλζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ, κείσζε ηνπ κεηαμχ ηνπο 

αληαγσληζκνχ, αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλνχ θηλδχλνπ θαη απνηξνπή εηζφδνπ λένπ αληαγσληζηή 

ζηελ αγνξά. 

7. Μεηψλεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη απνηξέπεηαη ε 

είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά. 

Ζ κνξθή απηή παξνπζηάδεη γεληθφηεξα ηα αθφινπζα κεηνλεθηήκαηα: 

1. Ζ επηρείξεζε δελ ειέγρεη απφιπηα ηε δηνίθεζε ηεο λέαο επηρείξεζεο µε απνηέιεζκα λα µε 

δχλαηαη λα ηελ εληάμεη πιήξσο ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο. 

2. χκθσλα µε ηελ πξαθηηθή εκπεηξία, πνιιέο θνξέο εκθαλίδνληαη δηαθνξέο θαη δηαθσλίεο 

κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ζρεηηθά µε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο θνηλνπξαμίαο, γεγνλφο 

πνπ νδεγεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε δηάιπζε ηεο. 

1.5.3 Μεξηθή  εμαγνξά  (Partial  acquisition) 

ηελ ελ ιφγσ κνξθή ε επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ απφθηεζε  κεξηδίνπ  ζην  κεηνρηθφ  

θεθάιαην ηεο ηνπηθήο  εηαηξείαο. Σν  κεξίδην  απηφ  κπνξεί  λα  είλαη  είηε  πιεηνςεθηθφ  είηε  

κεηνςεθηθφ, ελψ  είλαη  δπλαηή  θαη  ε  ακνηβαία  αληαιιαγή  κεηνρψλ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο παίξλεη ηε κνξθή αληαιιαγήο ηερλνινγίαο θαη 

ηερλνγλσζίαο, θνηλήο έξεπλαο γηα αλάπηπμε λέαο ηερλνινγίαο ή λέσλ πξντφλησλ, ζπκθσληψλ 

ακνηβαίαο δηαλνκήο πξντφλησλ θ.α. χκθσλα κε ηνπο Jakobsen K. & Meyer (2007), ε κνξθή 

απηή ΑΞΔ ζπλδπάδεη ζηνηρεία ηφζν απφ ηηο θνηλνπξαμίεο φζν θαη απφ ηηο εμαγνξέο, θαζφηη ν 

επελδπηήο δελ ιακβάλεη ηελ πιήξε θπξηφηεηα ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηνπηθήο 

επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη πεξηνξηζκέλε δχλακε αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε 

νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ ή πιήξνπο ειέγρνπ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ελ ιφγσ 

επηρείξεζεο. Αλαθνξηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο κνξθήο ΑΞΔ, 

απηά απνηππψλνληαη φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηλνπξαμηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. 
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1.6 Κίλεηξα γηα άκεζεο μέλεο επελδύζεηο 

ηελ επφκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο καο γίλεηαη πξνζπάζεηα αλαζθφπεζεο ηεο δηεζλνχο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε γηα άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο. Οη ελ ιφγσ παξάγνληεο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε πνιππιεζείο θαη 

ζπλδπαζηηθνί θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηθήο καο κειέηεο ζα εζηηάζνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε 

νξηζκέλνπο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο, νη νπνίνη θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επφκελε ελφηεηα 

ηεο εξγαζίαο καο ψζηε λα δνχκε ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο ζηελ πεξίπησζε ησλ ΑΞΔ ηνπ 

θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ ζηε ρψξα καο. 

1.6.1 Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο 

 Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο θαζψο θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, 

αλαδεηθλχνληαη ζε πιήζνο κειεηψλ σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο απφθαζεο επέλδπζεο 

(Morrissey and Rai, 1995, Bhasin et al, 1994, Obadan 1982, Dunning 1973).  Οηθνλνκεηξηθέο 

αλαιχζεηο έρνπλ θαηαδείμεη πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ην νπνίν ζπλήζσο νξίδεηαη απφ ην χςνο ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) ή ην χςνο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαζψο 

θαη απφ επηκέξνπο δείθηεο φπσο ν ξπζκφο αλάπηπμεο θαζψο θαη ην κέζν εηζφδεκα. (ODI 

1997, Schneider and Frey 1985, Tsai 1994, Asiedu 2002). χκθσλα κε ηνπο Artige and 

Nicolini (2005) ην κέγεζνο ηεο αγνξάο φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

απνηειεί ηνλ πην θαζνξηζηηθφ παξάγνληα άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηηο νηθνλνκεηξηθέο 

κειέηεο, χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, απνηειεί ηνλ πιένλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα 

νξηδφληηεο ΑΞΔ ελψ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ πεξίπησζε ησλ θάζεησλ ΑΞΔ. Άιιεο 

κειέηεο θαηαιήγνπλ ζην φηη νη ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αγνξαζηηθή δχλακε 

θαζψο θαη κεγαιχηεξεο θαη δηεπξπλφκελεο αγνξέο, πξνζειθχνπλ ηηο εηαηξείεο θαζψο κπνξνχλ 

λα ηνπο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε απφδνζε ηεο επέλδπζήο ηνπο (Jordaan 2004), θαζψο θαη 

απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπο, αιιά θαη εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο (Charkrabarti 2001).  Οη Pfeffermann and Madarassy (1992) απνδεηθλχνπλ ηελ 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ΑΞΔ θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο εγρψξηαο αγνξάο γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο. ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ΑΞΔ θαη κεγέζνπο αγνξάο 

θαηαιήγεη θαη πιήζνο άιισλ κειεηψλ (UNCTAD 2006, Moosa and Cardak 2006, Buckley et 

al. 2007, Gopinath and Echeverria 2004) 
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1.6.2 Σν κέγεζνο αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκίαο 

ηε δηεζλή αξζξνγξαθία ην πφζν αλνηρηή ζεσξείηαη κία νηθνλνκία, θαηαδεηθλχεηαη θπξίσο 

απφ ην ζρεηηθφ κέγεζνο ηνπ εμαγσγηθνχ ηνκέα. χκθσλα κε ηελ θπξηαξρνχζα αληίιεςε νη 

πην αλνηρηέο νηθνλνκίεο πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξεο ΑΞΔ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ παξά ηαχηα απφ ηηο δηάθνξεο κειέηεο είλαη κάιινλ κηθηά (Charkrabarti 2001). ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ην είδνο ηεο επέλδπζεο δείρλεη λα παίδεη ξφιν (Jordaan 2004), θαζψο 

επίζεο θαη ν θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο φπνπ απηή ζπλδέεηαη (Wheeler and Mody 1992). Οη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο πάλησο ζπγθιίλνπλ ζηελ χπαξμε ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ΑΞΔ θαη 

ηνπ κεγέζνπο αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Schmitz and Bieri 1972, 

Kravis and Lipsey 1982, Culem 1988, Edwards 1990). ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα 

θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ησλ Singh and Jun (1995) ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εμαγσγέο, 

θπξίσο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ξνέο ΑΞΔ θαη εζηηάδεη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Κίλαο. Παξφκνηα αλάιπζε αθνινπζεί θαη ν Anyanwu (1998) φπνπ 

επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηνπ αλνίγκαηνο ηεο Νηγεξηαλήο νηθνλνκίαο ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. 

1.6.3 Σν θόζηνο θαη ε παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο 

Σν ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο θαζψο θαη ε χπαξμε δηαζέζηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε πνιιέο 

δεμηφηεηεο θαη πςειή παξαγσγηθφηεηα, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ απφθαζε 

γηα δηελέξγεηα ΑΞΔ. χκθσλα κε ηηο εκπεηξηθέο έξεπλεο ην ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο 

απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ΑΞΔ ηδίσο ζε βηνκεραλίεο εληάζεσο εξγαζίαο. πσο 

ζεκεηψλεηαη, νη πςειφηεξνη κηζζνί απνζαξξχλνπλ ηελ απφθαζε γηα ΑΞΔ (Saunders 1982, 

Flamm 1984, Schneider and Frey 1985, Culem 1988, Shamsuddin 1994). ηα ίδηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ν ODI (1997) ζπλδένληαο ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ ΑΞΔ ζην 

Βηεηλάκ κε ηελ χπαξμε ρακεινχ θφζηνπο εξγαζίαο, θαζψο θαη ν Ngowi (2001) φπνπ εμεηάδεη 

ηελ αχμεζε ησλ ΑΞΔ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο. Αληηζέησο ζχκθσλα κε ηνλ Charkrabarti 

(2001) ν παξάγνληαο απηφο απνηειεί ηνλ πην ακθηιεγφκελν απφ φινπο ηνπο εμεηαδφκελνπο σο 

δπλεηηθνχο γηα πξνζέιθπζε ΑΞΔ.  

1.6.4 Πνιηηηθό πεξηβάιινλ 

Ζ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε εζσηεξηθή αζθάιεηα ζηε ρψξα ππνδνρήο έρεη αλαθεξζεί σο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ (Jhingan 1985, Schneider and Frey 1985). 
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Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηδεηνχλ ηελ πνιηηηθή αζθάιεηα πξνηηκνχλ ηελ επέλδπζε ζε πνιηηηθά 

ζηαζεξέο ρψξεο απφ φηη ζε ρψξεο φπνπ παξαηεξείηαη πνιηηηθή αζηάζεηα θαη αβεβαηφηεηα. 

χκθσλα κε ηνπο Lucas (1993) θαη ODI (1997), ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ Νφηηα Αζία θαη 

ζηελ ππφ αράξηα Αθξηθή, εθθξαζκέλε ζε φξνπο εγθιεκαηηθφηεηαο, εμεγέξζεσλ θαη 

δηαθζνξάο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ εκπνδίδεη ηελ αχμεζε ησλ ΑΞΔ. Ζ ζεκαζία 

ηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο αλαθέξεηαη ζε πιήζνο άιισλ κειεηψλ (Bas and Aaroni 1963, 

Root and Ahmed 1978, Loree and Guisinger 1995, Salako and Adebusuyi 2001), φπνπ 

παξαηεξείηαη ζεηηθή ζρέζε κε ην βαζκφ πξνζέιθπζεο ΑΞΔ. Παξ‟φια απηά ππάξρνπλ κειέηεο 

φπνπ απηή ε ζεηηθή ζρέζε δελ απνδεηθλχεηαη (Jaspersen et al 2000 and Hausmann and 

Fernandez-Arias 2000), ελψ ε κειέηε ησλ Schneider and Frey (1985) θαηαδεηθλχεη ηελ 

χπαξμε αξλεηηθήο ζρέζεο. Σέινο ν  Edwards (1990) δηαρσξίδεη ηνλ παξάγνληα απηφ ζε δχν 

νπζηαζηηθά κεηαβιεηέο, ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα (πηζαλφηεηα λα αιιάμεη μαθληθά ε 

θπβέξλεζε)θαη ηελ πνιηηηθή βία (ζπρλφηεηα πνιηηηθψλ δνινθνληψλ, εμεγέξζεηο πνιηηηθά 

ππνθηλνχκελεο απεξγίεο), νχησο ψζηε λα κεηξήζεη ην πνιηηηθφ ξίζθν. Καηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε πνιηηηθή αζηάζεηα φλησο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ, ελ 

αληηζέζεη κε ηελ πνιηηηθή βία, ε ζεκαζία ηεο νπνίαο δελ απνδεηθλχεηαη. 

1.6.5 Οη ππνδνκέο 

Ο παξάγνληαο απηφο πεξηιακβάλεη δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο ε χπαξμε πξνεγκέλνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ, αεξνδξνκίσλ, ιηκαληψλ, ζηδεξνδξφκσλ θαη ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσλίαο 

θαζψο θαη αλαπηπγκέλνπ ηνκέα ππεξεζηψλ. Ζ χπαξμε αλαπηπγκέλσλ ππνδνκψλ απμάλεη ηηο 

πξννπηηθέο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ ζε κηα ρψξα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ ΑΞΔ 

ζηε ρψξα απηή (Jordaan 2004). Ο Odi (1997) αληηζέησο επηζεκαίλεη πσο νη θησρέο ππνδνκέο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φρη απαξαηηήησο σο εκπφδην αιιά ίζσο θαη σο επθαηξία γηα μέλε 

επέλδπζε ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο επηηξέπνπλ ηελ μέλε 

ζπκκεηνρή/επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ. χκθσλα κε ηνπο Bénassy-Quéré et al 

(2007) ε γξαθεηνθξαηία, ε δηαθζνξά, ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο θαη ην λνκηθφ ζχζηεκα κηαο 

ρψξαο, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ. χκθσλα κε ηνλ Chen 

(1996), κειέηεο ζηελ Κίλα απνθαιχπηνπλ πσο ην δίθηπν κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη 

ε πξνζβαζηκφηεηα ζε ζεκαληηθά ιηκάληα έρνπλ ζεκαληηθφ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ ΑΞΔ εληφο ηεο ρψξαο. Σέινο ζχκθσλα κε ηνλ Bjorvatn  (1999), νη 
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επηρεηξήζεηο θαηεπζχλνπλ ηηο βηνκεραληθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζε ρψξεο κε αλψηεξεο 

πνηφηεηαο θπζηθέο ππνδνκέο. 

1.6.6 Η ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

πσο είλαη εχινγν, ε ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζεσξεηηθά πξνζειθχεη 

πεξηζζφηεξεο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζε κία ρψξα.  Παξά ηαχηα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

κία ρψξα αληηκεησπίδεη ζπλερείο ππνηηκήζεηο ή αλαηηκήζεηο ηνπ λνκίζκαηφο ηεο. Μηα 

ππνηίκεζε ή αλαηίκεζε ελφο λνκίζκαηνο, επεξεάδεη φρη κφλν ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

αιιά θαη ηηο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο κηαο ρψξαο (Amar Iqbal Anwar, Rolf Hasse,  Fazli 

Rabbi 2008). Μηα αλαηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ζε κία ρψξα νδεγεί ζεσξεηηθά ζε αχμεζε ησλ 

εμσηεξηθψλ (outward) ΑΞΔ, ελψ κηα αληίζηνηρε ππνηίκεζε ζε αχμεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

(inward) ΑΞΔ. Ο ιφγνο είλαη πσο ην ππνηηκεκέλν λφκηζκα κηαο ρψξαο θάλεη ηελ παξαγσγή 

ιηγφηεξν αθξηβή ζε φξνπο μέλνπ λνκίζκαηνο, ελψ επίζεο εληζρχεη ηηο εμαγσγέο εμαηηίαο ησλ 

ρακειψλ ηηκψλ ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζε φξνπο πάιη μέλνπ λνκίζκαηνο. χκθσλα κε ηνπο 

Ning and Reed (1995) ιηγφηεξεο εμσηεξηθέο ΑΞΔ αιιά πεξηζζφηεξεο εζσηεξηθέο ΑΞΔ 

αλακέλνληαη φηαλ ην ηνπηθφ λφκηζκα ππνηηκάηαη. Ο Aliber (1971) ηνλίδεη πσο φζν 

ηζρπξφηεξν είλαη ην λφκηζκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ηφζν ιηγφηεξν ειθπζηηθή θαζίζηαηαη απηή 

γηα ΑΞΔ. 

ε εκπεηξηθφ επίπεδν, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη εηζεξρφκελσλ ΑΞΔ είλαη ζεκαληηθή θαη αξλεηηθά 

ζπζρεηηδφκελε (Chakrabarti 2001, Swenson 1994,  Cassou 1997, Root and Stein 1991, Barrel 

and Pain 1998), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο φηαλ ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο είλαη πςειή ζε ζρέζε κε ην λφκηζκα κηαο άιιεο ρψξαο, ηφηε ην μέλν 

θεθάιαην θαζίζηαηαη ζρεηηθά αθξηβφηεξν, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ιηγφηεξεο εηζεξρφκελεο 

ΑΞΔ ζηε ρψξα. Μφλν ιίγεο κειέηεο (Scaperlnada 1974, Aqeel and Nishat 2005), θαηαιήγνπλ 

ζην φηη ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ρψξαο ππνδνρήο απνζαξξχλεη ηηο εζσηεξηθέο ΑΞΔ. 

χκθσλα κε ηνπο Gastanaga et al (1998), νη ζπλερφκελεο κεηαβνιέο ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία ηεο ρψξαο ππνδνρήο δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απφθαζε γηα ΑΞΔ ζηελ ελ ιφγσ 

ρψξα. χκθσλα ηέινο κε ηνπο Buckley et al. (2007) ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο δελ είρε ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζπλνιηθέο εμσηεξηθέο ΑΞΔ ηεο Κίλαο, αιιά πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη ζεηηθφ αληίθηππν φηαλ ε θαηεχζπλζε ηεο επέλδπζεο αθνξνχζε αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο. Ζ κειέηε θαηαιήγεη ζην φηη ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ρψξαο 
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ππνδνρήο έλαληη ηνπ ακεξηθάληθνπ δνιαξίνπ είλαη αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηηο εμσηεξηθέο 

ΑΞΔ ηεο Ηλδίαο. 

1.6.7 Σα επηηόθηα ηεο ρώξαο ππνδνρήο 

χκθσλα κε ηνπο Anna 2012, Singhania 2011, ην χςνο ησλ επηηνθίσλ απνηειεί ηελ απφδνζε 

ηεο επέλδπζεο, κε απνηέιεζκα ν επελδπηήο λα έρεη θίλεηξν λα θαηεπζχλεη ηηο επελδχζεηο ηνπ 

απφ πεξηπηψζεηο ρακεινχ χςνπο επηηνθίνπ, ζε πεξηπηψζεηο πςειφηεξνπ χςνπο επηηνθίνπ. 

Καηά ζπλέπεηα, εθφζνλ νη επελδπηέο απνδεηνχλ θαηά θαλφλα ηηο δπλαηφλ πςειφηεξεο 

απνδφζεηο ησλ επελδχζεψλ ηνπο, πςειφηεξα χςε επηηνθίσλ αλακέλεηαη λα  νδεγνχλ θαη ζε 

απμεκέλεο ΑΞΔ γηα ηε ρψξα ππνδνρήο. χκθσλα κε ηνλ Chakrabarti 2001 ππάξρεη ζεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ ΑΞΔ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ηλδίαο, ελψ 

ζχκθσλα κε ηνλ Anna 2012 δελ πξνθχπηεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ΑΞΔ γηα ηελ νηθνλνκία 

ηεο Εηκπάκπνπε. Παξάιιεια φκσο, ην χςνο ησλ επηηνθίσλ απνηειεί θαη κνλάδα κέηξεζεο 

ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, πςειά επηηφθηα ππνζέηνπλ πεξηζζφηεξν 

αθξηβή επέλδπζε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηφζν πηζαλφηεξν είλαη ε αλαζηνιή ηνπο κε 

ζπλέπεηα λα πξνθχπηεη κηα αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ΑΞΔ θαη χςνο επηηνθίνπ. χκθσλα κε ηηο 

κειέηεο ησλ Love and Lage-Hidalgo (2000) θαη Erdal and Tatoglu (2002) κία αχμεζε ηνπ 

χςνπο ησλ επηηνθίσλ ζηε ρψξα ππνδνρήο, νδεγεί ζε κείσζε ησλ ΑΞΔ. πσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ αλσηέξσ αλάιπζε ην ηειηθφ αληίθηππν ηεο ζρέζεο κεηαμχ χςνπο επηηνθίσλ θαη ΑΞΔ 

εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζνλ νη μέλνη επελδπηέο εμαξηψληαη απφ ηελ θεθαιαηαθή αγνξά ησλ 

ρσξψλ ππνδνρήο νχησο ψζηε λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο απηέο. ην ζπκπέξαζκα 

απηφ θαηαιήγνπλ νη Gross and Trevino (1996) νη νπνίνη θαηαξρήλ εζηηάδνπλ ζην φηη έλα 

ζρεηηθά πςειφ χςνο επηηνθίνπ ζηε ρψξα ππνδνρήο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο εζσηεξηθέο 

ΑΞΔ, ζρέζε φκσο πνπ δχλαηαη λα αληηζηξαθεί εθφζνλ ε ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ιακβάλεη 

ρψξα φπσο ζεκεηψζακε αλσηέξσ. 

1.6.8 ηνηρεία θνπιηνύξαο  

Με ηνλ φξν θνπιηνχξα αλαθεξφκαζηε ζε κηα ζπιινγή αμηψλ, πεπνηζήζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ, 

εζψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθξίλνπλ κία θνηλσλία απφ κία άιιε. Σα βαζηθά ζηνηρεία 

ηεο θνπιηνχξαο απνηεινχλ ε θνηλσληθή δηάξζξσζε, ε γιψζζα, ε επηθνηλσλία, ε ζξεζθεία, νη 

αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. χκθσλα κε ηνλ Hofstede (1983), ππάξρνπλ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ζε 

θάζε εζληθή θνπιηνχξα νη νπνίεο είλαη ην απνηέιεζκα εθηεηακέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 50 ρψξεο: 
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-Ο δείθηεο δπλακηθήο απφζηαζεο (Power Distance Index PDI), πνπ καο δείρλεη ηελ έθηαζε 

θαηά ηελ νπνία ηα ιηγφηεξα δπλαηά κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη δηαθφξσλ ζεζκψλ δέρνληαη θαη 

αλακέλνπλ φηη ε δχλακε θαηαλέκεηαη άληζα.  

-Αηνκηθηζκφο (Individualism DIV) έλαληη ζπιινγηθφηεηαο (collectivism), πνπ καο δείρλεη 

ην βαζκφ πνπ ηα άηνκα ζπγθεληξψλνληαη ζε νκάδεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε βξίζθνπκε 

θνηλσλίεο φπνπ νη δεζκνί κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο είλαη ραιαξνί, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε 

θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο ηα κέιε αλαπηχζζνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε απνηέιεζκα λα 

δηακνξθψλνπλ πνιιέο θαη ζπκπαγείο νκάδεο. 

-Αξξελσπφηεηα (Masculinity MAS) έλαληη ηεο ζειπθφηεηαο (femininity), φπνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ ξφισλ κεηαμχ ησλ θχισλ πνπ απνηειεί έλα δνκηθφ δήηεκα 

γηα θάζε θνηλσλία. χκθσλα κε κειέηεο νη αμίεο ησλ γπλαηθψλ δηαθέξνπλ ιηγφηεξν κεηαμχ 

ησλ θνηλσληψλ ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο ησλ αληξψλ. Δπίζεο νη αμίεο ησλ αληξψλ απφ ηε κία 

ρψξα ζηελ άιιε δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα. Έηζη δηαθξίλνπκε αληξηθέο αμίεο πνιχ δπλακηθέο, 

αληαγσληζηηθέο θαη άθξσο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αμίεο ησλ γπλαηθψλ απφ ηε κία πιεπξά, θαη 

αληξηθέο αμίεο παξφκνηαο θχζεο κε ηηο αμίεο ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ άιιε. 

-Ο δείθηεο απνθπγήο αβεβαηφηεηαο (Uncertainty Avoidance Index UAI), αλαθέξεηαη ζηελ 

αλνρή ηεο θνηλσλίαο ζηελ αβεβαηφηεηα θαη εζηηάδεη νπζηαζηηθά ζην βαζκφ πνπ ε θνπιηνχξα 

πξνεηνηκάδεη ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο λα αηζζάλνληαη  βνιηθά ή φρη ζε κε πξνγξακκαηηζκέλεο  

θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε θαηαζηάζεηο άγλσζηεο, μαθληθέο θαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο. Οη θνπιηνχξεο πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ αβεβαηφηεηα πξνζπαζνχλ λα 

πεξηνξίζνπλε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο κέζσ ζθιεξψλ λφκσλ θαη θαλφλσλ θαζψο θαη απζηεξψλ 

ζξεζθεπηηθψλ θαη θηινζνθηθψλ πεπνηζήζεσλ. ηελ αληίπεξα φρζε έρνπκε θνηλσλίεο 

αλεθηηθέο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηηο απφςεηο πνπ απέρνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο. Παξνπζηάδνπλ ην δπλαηφλ ιηγφηεξνπο θαλφλεο θαη αλεθηηθφηεηα απέλαληη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο αληηιήςεηο. 

Κάζε ρψξα αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδεη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο θαηαιακβάλεη 

θάπνην ζθνξ ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ζε πεξαηηέξσ αλαιχζεηο. πσο 

αλακέλεηαη, νη κεγάιεο δηαθνξέο ζην ζθνξ ζηα ζηνηρεία θνπιηνχξαο κεηαμχ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο ηεο επέλδπζεο θαη ηεο κεηξηθήο ρψξαο ζεσξείηαη σο αξλεηηθφο δείθηεο ζηελ 

απφθαζε γηα ΑΞΔ θπξίσο ιφγσ ηεο απμεκέλεο αζπκκεηξίαο πιεξνθφξεζεο πνπ 

ζπλεπάγεηαη. 
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1.7 Άκεζεο μέλεο επελδύζεηο θαη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

Οη πνιπεζληθέο εηαηξείεο απνηεινχλ παίθηεο θιεηδηά ζηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε 

νηθνλνκία καο θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεηαη ζηε δηεζλή αξζξνγξαθία. Οξίδνληαη δε, σο νη εηαηξείεο εθείλεο πνπ 

θαηέρνπλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην κεηνρψλ (ηππηθά άλσ ηνπ 50%) κηαο άιιεο εηαηξείαο (πνπ 

απνθαιείηαη ζπγαηξηθή ε ζπλδεδεκέλε) θαη ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε κηα μέλε ρψξα (Navaretti 

and Venables 2004). χκθσλα κε ηνλ Caves (1996) σο πνιπεζληθή ραξαθηεξίδεηαη ε 

επηρείξεζε πνπ ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο (εξγνζηάζηα) πνπ 

βξίζθνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν ρψξεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Πηηέιε Υ. & Sugden R. 

(2002) κηα επηρείξεζε ε νπνία δελ έρεη ΑΞΔ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πνιπεζληθή. Ο 

Dunning J. (1993) ηέινο, εζηηάδεη ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε έλλνηα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

πγθεθξηκέλα ηνλίδεη φηη σο πνιπεζληθή ραξαθηεξίδεηαη εθείλε ε επηρείξεζε πνπ δεκηνπξγεί 

πξνζηηζέκελε αμία ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρψξεο. Αλ επηρεηξνχζακε λα θάλνπκε κηα 

ζχλζεζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ αλαθνξψλ, ζα θαηαιήγακε πσο ε χπαξμε κηαο πνιπεζληθήο 

επηρείξεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε άλσ ησλ δχν επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο 

εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, θαη ε κία εμ‟ απηψλ θαηέρεη κέξνο ή φιν ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο άιιεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ έιεγρν απηήο (ζρέζε κεηξηθήο-ζπγαηξηθήο 

εηαηξείαο). 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία είλαη 

πξαγκαηηθά εληππσζηαθή. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο ε πξνζηηζέκελε αμία φισλ ησλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, ππνινγίδεηαη ζην 25% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ. Δπηπξφζζεηα, νη 

700 κεγαιχηεξεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο είλαη ππεχζπλεο γηα ην 50% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ 

παγθφζκησλ δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε. Δπίζεο, πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ είλαη απνηέιεζκα ελδνεπηρεηξεζηαθψλ ζπλαιιαγψλ, ελψ έλα επηπιένλ 1/3 

πεξηιακβάλεη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζηε κία πιεπξά ηεο ζρεηηθήο αληαιιαγήο. 

πσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ε κειέηε ησλ ΑΞΔ κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζην λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε ζεκαζία θαη ηε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο κηαο πνιπεζληθήο 

επηρείξεζεο.  

1.8 Λόγνη πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ΑΞΔ 

ην ζεκείν απηφ ζα παξαηεζνχλ ζπλνπηηθά νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο 

απνθαζίδνπλ λα πξνβνχλ ζε Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο. Ζ δηαρξνληθή πνξεία ησλ ΑΞΔ, 
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ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή, καο βνεζά ζην λα θαηαιήμνπκε ζε νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε απηή.  

-Μείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο: Σν απνηέιεζκα απηφ επέξρεηαη κέζσ ηεο 

άκεζεο πξφζβαζεο ζε παξαγσγηθνχο πφξνπο, ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε δελ εηζάγεη πιένλ 

απφ μέλνπο πξνκεζεπηέο, θαζψο επίζεο κέζσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επελδχζεψλ ηεο ζε 

ρψξεο φπνπ ππάξρεη ρακειφηεξν εξγαηηθφ θφζηνο, εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ 

ε παξαγσγή δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

-Πξφζβαζε ζε πξνεγκέλε θαη εμεηδηθεπκέλε ηερλνινγία: Μέζσ ησλ ΑΞΔ νη επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ πξνεγκέλε ηερλνινγία πνπ ππάξρεη ζε άιιεο ρψξεο, 

απνθηψληαο έηζη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο.  

-Απνθπγή θξαγκψλ ζηηο εμαγσγέο: ε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηβάιινληαη δηάθνξνη 

πεξηνξηζκνί αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο δηεζλνχο εκπνξίνπ, κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα 

ππνθαζηζηνχλ ηηο εμαγσγέο ηνπο κέζσ ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε άιιεο ρψξεο. 

-Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ αληαγσληζκνχ: Ο εγρψξηνο αληαγσληζκφο σζεί πνιιέο επηρεηξήζεηο 

ζηελ απφθαζε λα επελδχζνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη εηδηθφηεξα ζε εθείλεο ηηο ρψξεο φπνπ 

παξαηεξείηαη κηθξή ζρεηηθά απεηιή απφ εηαηξείεο παξφκνηαο δξαζηεξηφηεηαο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη απμεκέλεο πσιήζεηο αιιά θαη θέξδε γηα ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο. 

-Ζ αλάπηπμε: Ζ αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ απνηειεί ζηξαηεγηθή απφθαζε πνιιψλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ εδξαησζεί ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εγρψξηα αγνξά εκθαλίδεη ζηνηρεία θνξεζκνχ. ηφρνο απνηειεί ε 

ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο ζηηο λέεο απηέο αγνξέο, γεγνλφο πνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο επηρείξεζεο. 

-Κίλεηξα γηα επέλδπζε ζηε ρψξα ππνδνρήο: Πνιιέο θπβεξλήζεηο, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ ρψξα ηνπο, πξνβαίλνπλ ζηε ζέζπηζε θηλήηξσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο επηδνηήζεηο, επηρνξεγήζεηο θαζψο θαη επλντθφηαην θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο. Οη ελέξγεηεο απηέο παξαηεξνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

φπνπ ε μέλε επέλδπζε απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κνριφ αλάπηπμήο ηνπο. 

1.9 Σν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηηο μέλεο επελδύζεηο ζηελ Διιάδα 

Σν βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα είλαη ην 

Ν.Γ 2687/1953 «Πεξί επελδχζεσλ θαη πξνζηαζίαο θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ». Σν πιέγκα ησλ 

θηλήηξσλ γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο ζπκπιεξψζεθε κε εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη 
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ζηνπο λφκνπο 4171/1961 θαη 4256/1962 θαη ηνλ Α.Ν 89/1967 «Πεξί εγθαηαζηάζεσο ελ 

Διιάδη αιινδαπψλ εκπνξνβηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ (ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Α.Ν 378/1968). 

Σα κέηξα πνπ νη παξαπάλσ λφκνη θαη ην ίδην ην Ν.Γ 2687/53 ζεζπίδνπλ ππέξ ησλ μέλσλ 

επελδχζεσλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

α) Μέηξα πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ λα ακβιχλνπλ ηε βαξχηεηα νξηζκέλσλ 

κεηνλεθηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε κηα επέλδπζε ζε μέλε ρψξα θαη παξάιιεια λα 

δεκηνπξγήζνπλ θιίκα «επηρεηξεκαηηθήο αζθάιεηαο», αλάινγν κε εθείλν ησλ βηνκεραληθά 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

Χο ηέηνηα κέηξα κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηδξχνληαη κε μέλα θεθάιαηα, απφ αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο (Άξζξν 

11 Π.Γ. 2687/53) θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα δπλαηφηεηα επαλεμαγσγήο θεθαιαίσλ, ηφθσλ θαη 

θεξδψλ (Άξζξν 5, παξ. 1 θαη 2 ηνπ ίδηνπ Ν.Γ.). 

β) Μέηξα πνπ δεκηνπξγνχλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα ή θαη πξνλφκηα, ηα νπνία ην μέλν 

θεθαιαίν δε ζα απνιάκβαλε ζηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ηνπ θαη πνπ, θαηά θαλφλα, δελ 

πξνζθέξνληαη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

Σα κέηξα απηά αθνξνχλ θπξίσο ζηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ή θαη ζηελ 

απαιιαγή απφ θνξνινγία (Άξζξν 8 Ν.Γ. 2687/53). 

Δπηπιένλ θίλεηξα εηζήρζεζαλ κε  λεφηεξνπο λφκνπο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970. Σν 

Ν.Γ. 89/67 πξνζέθεξε θνξνινγηθέο απαιιαγέο ζε μέλεο επηρεηξήζεηο κε δξαζηεξηφηεηα ζηε 

Ν.Α Μεζφγεην, νη νπνίεο ζα εγθαζηζηνχζαλ ηελ έδξα ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηεπζχλζεψλ ηνπο 

ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή νη λφκνη 27/75 

θαη 814/78, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ θίλεηξα γηα ηηο offshore δξαζηεξηφηεηεο μέλσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα. Πάλησο ν λφκνο 2687/53 απνηέιεζε 

κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ην βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ππφ ην νπνίν 

εηζήρζεζαλ ζηελ Διιάδα μέλα θεθάιαηα κε ζθνπφ ηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο. 

εκαληηθέο πάλησο αλαζεσξήζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην δεχηεξν ήκηζπ ηεο 10εηίαο ηνπ 1980, ζην πιαίζην ηεο ζηαδηαθήο 

απειεπζέξσζεο ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη‟ αξρήλ απφ θαη πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν ζηε ζπλέρεηα. Δηδηθφηεξα : α) Με ηελ ππ. Αξηζ. 

825/25.7.86 πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, απειεπζεξψζεθε ε θίλεζε 

θεθαιαίσλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ρσξψλ εθηφο ΔΟΚ. πγθεθξηκέλα,  κε ηελ πξάμε απηή νη 

άκεζεο επελδχζεηο θαηνίθσλ ησλ ΖΠΑ, Καλαδά, Απζηξαιίαο, Διβεηίαο, θιπ. εμνκνηψλνληαη, 
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απφ πιεπξάο εμαγσγήο θεθαιαίσλ, θεξδψλ, κεξηζκάησλ, ηφθσλ, θαη ρξενιπζίσλ θεθαιαίσλ, 

κε ηηο επελδχζεηο θαηνίθσλ ηεο ΔΟΚ. β) Δμάιινπ, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 207/1987 (ην 

νπνίν ηξνπνπνίεζε θαη αληηθαηέζηεζε ην Π.Γ. 170/1986) πξνβιέπεηαη ε ειεχζεξε θίλεζε 

θεθαιαίσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο ΔΟΚ. 

Σέινο, κηα πην πξφζθαηε εμέιημε απνηέιεζε ε πηνζέηεζε ηνπ λφκνπ 2601 ηνπ 1998 ν 

νπνίνο πξνέβιεπε επελδπηηθά θίλεηξα-επηρνξεγήζεηο, επηδνηήζεηο ηφθσλ, επηδνηήζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη έλα ελ γέλεη ζεζκηθφ πιαίζην ην 

νπνίν βξηζθφηαλ ζην ίδην επίπεδν κε ηελ Ηζπαλία αλαθνξηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

μέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε απηήλ. Ο λφκνο απηφο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ επελδπηηθφ λφκν 

3299/2004 ν νπνίνο απνηειεί θαη ηελ ηειεπηαία λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία θαη εζηηάδεη ζηηο 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο, επηρνξεγήζεηο, θαζψο θαη επηδνηήζεηο ηνπ θφζηνπο ηεο 

δεκηνπξγνχκελεο απφ ην επελδπηηθφ πιαίζην απαζρφιεζεο. πγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη 

επηδνηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο απμεκέλεο θαηά 5%, 

κε επηπξφζζεηε επηδφηεζε 5% γηα θάιπςε ηνπ θφζηνπο πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ. 

 

1.10 Οη ΑΞΔ ζην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ηεο  Διιάδνο
2
 

Δηζαγσγή 

Ζ είζνδνο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κεηαπνιεκηθά απνηέιεζε κέξνο 

ηεο ζηξαηεγηθήο ελζσκάησζεο ηεο ρψξαο ζηε δηεζλή αγνξά. Ζ πνιηηηθή θηιειεπζεξνπνίεζεο 

ηεο νηθνλνκίαο πνπ μεθίλεζε ην 1953 πεξηιάκβαλε κεηαμχ άιισλ ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε 

εκπνδίσλ εηζφδνπ, ηδηαίηεξα κεηά ηε ζπκθσλία ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ην 

1962, ηελ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαηά 50% θαη έλα απμαλφκελν πξνζαλαηνιηζκφ πξνο κηα 

εθβηνκεράληζε εμαγσγηθνχ ηχπνπ κέζα απφ έλα πιέγκα θηλήηξσλ, επηδνηήζεσλ θαη 

θνξναπαιιαγψλ, θαη ηελ εηζαγσγή ελφο λνκνζεηηθνχ, πξνζηαηεπηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ΑΞΔ. 

Ζ πξνζέιθπζε ΑΞΔ ζα επέιπε ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ηνπ θεθαιαίνπ. πγθεθξηκέλα, ε 

εηζξνή μέλνπ θεθαιαίνπ ζα ρξεκαηνδνηνχζε ηελ εθβηνκεράληζε ρσξίο ηελ πξνζθπγή ζε 

εζληθνχο πφξνπο θαη ζπλεπψο ηε ζπκπίεζε ηεο θαηαλάισζεο ππέξ ηεο επέλδπζεο, ζα 

κεηέθεξε ηελ ηερλνινγία, ε νπνία ζπάληδε ζηελ ειιεληθή κεηαπνίεζε ρσξίο λα θαηαβιεζεί 

ην απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο εγρψξηαο ηερλνινγίαο, θαη ηέινο ζα ζπλέβαιε ζηελ 

                                                           
2
 Πηγή: http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 
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θαηαλνκή ησλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Ζ πεπνίζεζε ήηαλ φηη ε ρψξα είρε ην πιενλέθηεκα ζηε κεηαπνίεζε ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηελ παξαγσγή θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, δχν ηνκέσλ έληαζεο εξγαζίαο 

– ελφο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή πνπ ε ρψξα δηέζεηε ζε αθζνλία, θαη ζε κηα ζεηξά 

ελδηάκεζσλ κεηαπνηεηηθψλ θιάδσλ, φπσο ηα ρεκηθά, ηδηαίηεξα ηα ιηπάζκαηα γηα ρξήζε ζηε 

γεσξγία, θαη ε κεηαιινπξγία. 

εκεξηλή Καηάζηαζε 

Παξά ηελ έληνλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα απφ ην έηνο 2010, νη 

επηδφζεηο ηεο xψξαο ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ θξίλνληαη σο αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθέο θαηά ην 2014, κε ηηο ζπλνιηθέο (αθαζάξηζηεο) εηζξνέο θεθαιαίσλ λα 

αλέξρνληαη ζε 2,6 δηο επξψ, ελψ νη θαζαξέο εηζξνέο έθζαζαλ ηα 1,6 δηο επξψ.  

 

 

 Πεγή: http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 

Γηάγξακκα 1.1 

Οη εηζξνέο ΞΑΔ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2014 (ζε εθαηνκκύξηα επξώ) 

Οη ΑΞΔ ζηε ρψξα καο  παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

• Οη ζπλνιηθέο (αθαζάξηζηεο) εηζξνέο μέλσλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, πνπ ζηελ νπζία 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή επίδνζε ηεο ρψξαο ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, 

ζεκείσζαλ ην 2014 κηα κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2013, θαηά 24,4%. Χζηφζν ζε ζρέζε κε ην 

έηνο 2012 παξακέλνπλ απμεκέλεο θαηά 30,7%. 
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• Οη θαζαξέο εηζξνέο μέλσλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζεκείσζαλ ην ίδην έηνο κηα κείσζε 

ζε ζρέζε κε ην 2013, ηεο ηάμεο ηνπ 22,9%. Χζηφζν ζπγθξηηηθά κε ην έηνο 2012 παξακέλνπλ 

απμεκέλεο θαηά 20.9%. 

• Ζ δηαθνξά κεηαμχ ζπλνιηθψλ θαη θαζαξψλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα θαηά ην 2014 

αθνξνχζε θπξίσο ζε απνπιεξσκέο δαλείσλ πξνο ηηο κεηξηθέο θαη δεπηεξεπφλησο ζηηο εθξνέο 

θεθαιαίσλ γηα εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ζην εμσηεξηθφ, απφ ηηο μέλεο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα. 

• Ζ ηαρεία πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ θαη ε κείσζε ησλ ηηκψλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα, δεκηνπξγνχλ αμηφινγεο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο. Ζ πξνβιεπφκελε αμηνπνίεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο εμάιινπ θαζψο θαη 

ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ (πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην) αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ην επελδπηηθφ 

πιαίζην ηεο ρψξαο. 

• Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο (γεσπνιηηηθά, θιηκαηνινγηθά, ηζηνξηθά θιπ.) 

πνπ επλννχλ ηηο επελδχζεηο ζε πνιινχο θιάδνπο δελ εζίγεζαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

πξνζθέξνληαη γηα αμηνπνίεζε.  

Υώξεο πξνέιεπζεο επελδπηηθώλ θεθαιαίσλ  

ηηο ρψξεο κε ηελ ηζρπξφηεξε επελδπηηθή παξνπζία ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζπγθαηαιέγνληαη θιαζηθέο ρψξεο εμαγσγήο θεθαιαίνπ, φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Οιιαλδία, ελψ αμηφινγε παξνπζία έρνπλ ε 

Κχπξνο νη ΖΠΑ θαη ε Διβεηία. 

Πεπίοδορ 2003-2008  

 

πλνιηθή Αμία:  28.405,7 εθαηνκκύξηα Δπξώ   

Πεγή: http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 
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Πεπίοδορ 2009-2014 

 
  πλνιηθή Αμία:  17.393,8 εθαηνκκύξηα Δπξώ   

Πεγή: http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 

Γηάγξακκα1.2 

πλνιηθέο εηζξνέο  ΞΑΔ αλά ρώξα πξνέιεπζεο θεθαιαίσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2003- 2014 

ζε εθαη. επξώ      

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

• Ζ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα πξνέξρεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ εηαηξείεο 

ζεκαληηθψλ αγνξψλ φπσο ηεο ΔΔ. 

• Παξαηεξείηαη κεηαβνιή ζηηο θχξηεο ρψξεο πνπ επελδχνπλ ζηελ Διιάδα θαηά ηηο δχν 

πεξηφδνπο πνπ εμεηάδνληαη. Ζ Γεξκαλία παξακέλεη ε πξψηε ρψξα πξνέιεπζεο επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα, ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2008, φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2009-

2014.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ 2003-2008 ηε δεχηεξε ζέζε ζηηο ρψξεο πνπ 

επέλδπζαλ ζηελ Διιάδα θαηαιακβάλεη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ ηξίηε ε Γαιιία, κε 

κεγάιε δηαθνξά φκσο κε ην πνζνζηφ ηεο Γεξκαλίαο (ιφγσ βαζηθά ηεο επέλδπζεο ηεο 

Deutche Telecom ζηνλ ΟΣΔ). Καηά ηε δεχηεξε πεξίνδν ε Γαιιία θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε 

ζέζε κε κηθξή δηαθνξά απφ ηε Γεξκαλία θαη αθνινπζνχλ νη ΖΠΑ (πνπ έρνπλ ζεκαληηθά 

απμήζεη ηελ επελδπηηθή ηνπο παξνπζία ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν), ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Κχπξνο θαη ε Διβεηία. Παξαηεξείηαη επίζεο πσο θαηά ηε δεχηεξε 

πεληαεηία πνπ εμεηάδεηαη, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα, ην 

ζπλνιηθφ κέγεζνο εηζξνψλ ΞΑΔ είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο πεξηφδνπ 2003-

2008 (κεησκέλν θαηά 38,8%). 

• Δκθαλίδνληαη επνίσλεο πξννπηηθέο ζην άκεζν κέιινλ γηα πξνζέιθπζε ΞΑΔ απφ ηε 

Ρσζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηε Μέζε Αλαηνιή, ηηο Αξαβηθέο Υψξεο θαη ηελ Αζία, 

ηδηαίηεξα δε ηελ Κίλα, πνπ ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 
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Κιαδηθή θαηαλνκή μέλσλ επελδύζεσλ  

Οη εηζξνέο ΞΑΔ θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα επηθεληξψλνληαη ηα 

ηειεπηαία έηε (ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2008 φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2014) θαηά 

θχξην ιφγν ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη αθνινπζεί κε ζεκαληηθή δηαθνξά ν δεπηεξνγελήο 

ηνκέαο. Αληίζηνηρε δηάξζξσζε ΞΑΔ εκθαλίδεη ε πιεηνλφηεηα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

Πεπίοδορ 2003-2008  

 
                             πλνιηθή αμία: 28.405,7 εθαηνκκύξηα Δπξώ                                 

Πεγή: http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 

 

Πεπίοδορ 2009-2014 

 
                              πλνιηθή αμία: 17.393,8 εθαηνκκύξηα Δπξώ                                 

Πεγή: http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 

 

Γηάγξακκα 1.3 

πλνιηθέο εηζξνέο ΞΑΔ αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 2003-

2014 
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Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

• πγθέληξσζε ησλ ΞΑΔ ζηηο ππεξεζίεο. Ζ ηάζε απηή ππαγνξεχζεθε θπξίσο απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο επίζεο ηελ ηφλσζε ηνπ εκπνξίνπ. 

• Σν πνζνζηφ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα είλαη ζρεηηθά ρακειφ ζε ζχγθξηζε κε ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο ρψξαο, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ζεκαληηθά επελδπηηθά πεξηζψξηα. Ήδε παξαηεξείηαη 

πσο θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη (2009-2014), ην πνζνζηφ ηνπ δεπηεξνγελνχο 

ηνκέα απμήζεθε απφ ην 27 ζε 31%, επνκέλσο ε θξίζε απηήο ηεο πεξηφδνπ ελίζρπζε ηηο 

επελδχζεηο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα θαη κείσζε απηέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ.  

Ειδικόηεπα: 

Α. Μεηαπνίεζε  

ηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο κε ζεκαληηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θαηά ηηο πεξηφδνπο 

2003- 2008 θαη 2009-2014 ζπγθαηαιέγνληαη ηα ρεκηθά, ηα ηξφθηκα & πνηά, ηα κεραλήκαηα 

θαη ηα κεηαιιηθά πξντφληα. 

 

Πεπίοδορ 2003-2008  

 
πλνιηθή Αμία:  6.925 εθαηνκκύξηα Δπξώ 
Πεγή: http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 
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Πεπίοδορ 2009-2014 

 
 

πλνιηθή Αμία: 3.709 εθαηνκκύξηα Δπξώ 
Πεγή: http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 

Γηάγξακκα 1.4 

Γηάξζξσζε ησλ ζπλνιηθώλ εηζξνώλ ΞΑΔ ζηελ κεηαπνίεζε θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2014 

 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

ε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2003-2008, παξαηεξείηαη πνιχ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ησλ 

επελδχζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2014 ζηνλ θιάδν ησλ ρεκηθψλ, πνπ ζπγθεληξψλεη ην 

58% ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα, ζε ζρέζε κε ην 26% ηελ 

πεξίνδν 2003-2008. Καζψο ν θιάδνο ησλ δηπιηζηεξίσλ κειεηάηαη μερσξηζηά (1% ηελ 

πεξίνδν 2009-2014 θαη 9% ηελ πεξίνδν 2003-2008), ε αχμεζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν θαη ζηελ  αλάπηπμε ηνπ θαξκαθεπηηθνύ ηνκέα θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ζηελ 

Διιάδα. Ζ ζπγθέληξσζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο επλνεί 

ηφζν ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ επηρεηξήζεσλ (επελδχζεηο Greenfield) ζηελ Διιάδα, φζν θαη ηελ 

επελδπηηθή ζπλεξγαζία μέλσλ κε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξαγσγή ηειηθψλ 

πξντφλησλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο δηεζλνχο αγνξάο.  

Ο θιάδνο πνπ εκθάληζε ζεκαληηθή αχμεζε ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο 

είλαη απηφο ησλ ρεκηθψλ. 

 Β. Τπεξεζίεο 

ηνπο θιάδνπο ησλ ππεξεζηψλ κε ζεκαληηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θαηά ηελ πεξίνδν 2003-

2014 ζπγθαηαιέγνληαη νη ηειεπηθνηλσλίεο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ην εκπφξην θαη ν 

ηνπξηζκφο. 
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Πεπίοδορ 2003-2008  

 

 
 

πλνιηθή αμία: 20.059 εθαηνκκύξηα Δπξώ 
Πεγή: http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 

 

 

 

Πεπίοδορ 2009-2014 

 
πλνιηθή αμία: 11.848 εθαηνκκύξηα Δπξώ 
Πεγή: http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 

Γηάγξακκα 1.5 

Γηάξζξσζε ησλ ζπλνιηθώλ εηζξνώλ ΞΑΔ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ θαηά ηελ πεξίνδν 

2003-2014 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

• Οη θιάδνη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζπγθεληξψλνπλ 

ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ θαηεπζχλζεθαλ ζηηο ππεξεζίεο, ηφζν 

θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2008, φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2014. Σε δεχηεξε πεξίνδν 

σζηφζν,  παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ, ν 

νπνίνο απφ ην 7% ηελ πεξίνδν 2003-2008 εθηνμεχηεθε ζην 18% ηελ πεξίνδν 2009-2014, 

γεγνλφο πνπ εμεγείηαη απφ ηε κεγάιε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο, ε 

νπνία θαη δεκηνχξγεζε κεγάιεο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηνλ θιάδν απηφ. 
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• Τπάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο μέλεο επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

• Οη θιάδνη πνπ εκθάληζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο είλαη νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη ν ηνπξηζκφο (μελνδνρεία- εζηηαηφξηα). 

1.11 Αλαθεθαιαίσζε 

ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο αξζξνγξαθίαο αλαθνξηθά 

κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο Άκεζεο Ξέλεο Δπέλδπζεο, θαζψο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηή εκθαλίδεη. Απφ ηελ αλάιπζε δηαπηζηψλεηαη ε ζεκαζία πνπ θαηέρεη 

ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο επέλδπζεο ζηε ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη ην 

πιήζνο ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφθαζε ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο λα 

αθνινπζήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. Ζ ζεκαζία ησλ ΑΞΔ ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία 

γίλεηαη αληηιεπηή θαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εγρψξηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη θίλεηξα επέλδπζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζία ησλ ΑΞΔ ζηε ρψξα καο, απηέο θξίλνληαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθέο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηε ρψξα, κε ην χςνο 

ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ λα  ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1,6 δηο επξψ. Ζ ρψξα κε ηελ 

ηζρπξφηεξε επελδπηηθή παξνπζία ζηε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε Γεξκαλία, ελψ 

ζεκαληηθά επελδπηηθά θεθάιαηα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο φπσο ε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην. Οη εηζξνέο ΞΑΔ θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο επηθεληξψλνληαη ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο 

θαηέρνπλ ηα ρεκηθά, θπξίσο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ ηνκέα ζηε ρψξα καο, 

ελψ ζηνπο θιάδνπο ησλ ππεξεζηψλ νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΛΤΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 
 

2.1 Δηζαγσγή 

Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη απνδέθηεο ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ ζπλνιηθψλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ 

πνπ θαηεπζχλνληαη ζηε ρψξα καο. Ζ εγρψξηα αγνξά θπξηαξρείηαη απφ κεγάιεο μέλεο 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο γηα 

αξθεηέο δεθαεηίεο. 

ηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο καο ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ 

θιάδνπ, ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ππάξρνληνο πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ πνπ απηφο θαηέρεη ζηελ 

εζληθή αιιά θαη παγθφζκηα νηθνλνκία.  

ην πιαίζην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδεη ε αγνξά ηνπ θαξκάθνπ, ζε εγρψξην θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη ζην 

πνιχπινθν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Δπηπξφζζεηα, ζα 

εζηηάζνπκε ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία καο κέζσ 

ηεο παξνπζίαζεο ζρεηηθψλ θιαδηθψλ κειεηψλ, ελψ ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηηο 

πξννπηηθέο πνπ πξνδηαγξάθνληαη βάζεη ησλ ηξερνπζψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηθψλ  

εμειίμεσλ. 

2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο 

Σα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζηα 

ζπληαγνγξαθνύκελα θαη ζηα κε ζπληαγνγξαθνύκελα θάξκαθα (ΜΗΤ). Σα ΜΖΤ 

κπνξεί λα ηα πξνκεζεπηνχλ νη αζζελείο ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, θαη θαηά ζπλέπεηα ν ηξφπνο 

αγνξάο ηνπο πξνζνκνηάδεη ζηα αγαζά θαηαλαισηηθνχ ηχπνπ. Αληηζέησο ηα 

ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ρνξεγνχληαη θαηφπηλ ηαηξηθήο ζπληαγήο θαη έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Γηαρσξίδνληαη δε πεξαηηέξσ, ζηα πξσηφηππα 

θάξκαθα θαζψο θαη ζηα γελφζεκα (generic). Πξσηφηππα είλαη ηα θάξκαθα ηα νπνία 

εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά έπεηηα απφ έξεπλεο ησλ θαξκαθνβηνκεραληψλ, απνθηψληαο 

κνλνπσιηαθή δχλακε. Πξφθεηηαη γηα κνλαδηθά θάξκαθα φπνπ νη θαξκαθνβηνκεραλίεο έρνπλ 
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γηα θάπνην δηάζηεκα απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα πψιεζεο. Σα γελφζεκα θάξκαθα εηζέξρνληαη 

ζηελ αγνξά κε ηε ιήμε ηεο παηέληαο ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ. Δγγπψληαη ηελ ίδηα 

αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηα πξσηφηππα, αιιά πξφθεηηαη γηα αηζζεηά θζελφηεξα 

αγαζά, θαζφηη ζηελ πεξίπησζή ηνπο ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο δελ επηβαξχλεηαη κε ηηο 

δαπαλεξέο έξεπλεο πνπ επηβαξχλνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ. 

Απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζθνξάο, είλαη νη ηηκέο ηφζν ησλ 

γελφζεκσλ, φζν θαη ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ λα παξνπζηάδνπλ πηψζε, κε απνηέιεζκα ηε 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνπο αζζελείο. ηελ θαηεγνξία ησλ 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ εκπιέθνληαη αξθεηέο νκάδεο αηφκσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

αγνξά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη ν ζπληαγνγξάθνο γηαηξφο, ν θαηαλαισηήο αζζελήο, ν 

ρξεκαηνδφηεο (ν αζζελήο κεξηθψο ή νιηθψο, ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο κεξηθψο ή νιηθψο, 

ην λνζνθνκείν, δηάθνξνη νξγαληζκνί θ.α.), θαζψο θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο (θαξκαθεία, 

θαξκαθαπνζήθεο). Δπηπξφζζεηα, ε θαηάηαμε ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ζηα 

βηνκεραληθά πξντφληα νθείιεηαη θαη ζην κεγάιν φγθν ησλ επελδχζεσλ πνπ ιακβάλεη ρψξα 

ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D). 

Ζ πξνζθνξά ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο), θαζψο θαη απφ ηελ 

αιπζίδα απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο ηνπ θαξκάθνπ ζην θνηλφ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα 

θάξκαθα κε εμαίξεζε εθείλα πνπ δηαηίζεληαη κέζσ λνζνθνκείσλ, φπνπ δελ παξεκβάιινληαη 

ρνλδξέκπνξνη, αθνινπζνχλ ηελ πνξεία: 

θαξκαθεπηηθή επηρείξεζε            θαξκαθαπνζήθε            θαξκαθείν. πλνπηηθά: 

 

                                         

 

 

 

 

 

  

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, ΤΤΚΑ ΠΦ 

Πεξίπνπ 56 Πνιπεζληθέο θαη  

Πεξίπνπ 50 Διιεληθέο 

Φαξκαθεπηηθέο 

 

120 Φαξκαθαπνζήθεο θαη 27 

πλεηαηξηζκνί Φαξκαθείσλ 

Παξάιιειεο 

Δμαγσγέο 

Φαξκαθεία ησλ Ννζνθνκείσλ  - 26 

Φαξκαθεία ΔΟΠΠΤ 

11,000 

Φαξκαθεία 
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Σαπηφρξνλα επηηξέπεηαη ε απεπζείαο πψιεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηα θαξκαθεία. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο θαξκάθσλ απφ ηνπο ηαηξνχο ή ε 

απεπζείαο παξάδνζε θαξκάθσλ απφ ηε θαξκαθεπηηθή επηρείξεζε ζηνλ αζζελή, θαηφπηλ 

έγθξηζεο απφ ην Αζθαιηζηηθφ Σακείν. Σν ξφιν ησλ ρνλδξεκπφξσλ ζηνλ θιάδν ηνπ 

θαξκάθνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ηδησηηθέο θαξκαθαπνζήθεο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί 

θαξκαθνπνηψλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ Φαξκαθαπνζεθαξίσλ 

ην 2012 ιεηηνχξγεζαλ 120 θαξκαθαπνζήθεο θαη 27 ζπλεηαηξηζκνί θαξκαθνπνηψλ. 

 

 

Πεγή: Chen et al (2012) 

Γηάγξακκα 2.1 

Σππηθή αιπζίδα θαξκάθνπ 

ην αλσηέξσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε ηελ απεηθφληζε κηαο ηππηθήο αιπζίδαο θαξκάθνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο Chen et al. (2012). 
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2.3 Ιδηαηηεξόηεηεο ηεο αγνξάο θαξκάθνπ 

Σν θάξκαθν είλαη έλα αγαζφ πνπ παξνπζηάδεη δηηηή πθή, θαζψο απνηειεί παξάιιεια 

θαηαλαισηηθφ, φζν θαη θνηλσληθφ αγαζφ πξψηεο αλάγθεο, εκθαλίδνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθξίλνπλ απφ ηα ππφινηπα θαηαλαισηηθά 

αγαζά. χκθσλα κε ηνλ ΗΟΒΔ (2013), έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε 

αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θίλδπλν αζζέλεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε 

άλζξσπνο θαη ν νπνίνο απεηιεί ηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

αλαδήηεζε αζθάιεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζε βαζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνπο άιινπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο. Ζ αβεβαηφηεηα ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο εζηηάδεηαη ζηελ αζπκκεηξία 

πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ηαηξνχ θαη αζζελνχο, κε ηνλ πξψην λα είλαη ζαθψο θαιχηεξα 

πιεξνθνξεκέλνο θαη ελήκεξνο έλαληη ηνπ αζζελνχο, ελψ ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζηελ 

ειιηπή πιεξνθφξεζε γηα ηελ έθβαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. ην ζεκείν απηφ ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ πξάμε ππάξρνπλ θαη ηα ιεγφκελα κε ζπληαγνγξαθνχκελα 

θάξκαθα (ΜΖΤΦΑ), ηα νπνία φπσο αλαιχζακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν κπνξεί λα 

πξνκεζεπηεί ν αζζελήο ρσξίο ηε κεζνιάβεζε γηαηξνχ, γεγνλφο πνπ απνηειεί εμαίξεζε ηεο 

άλσζελ δηαδηθαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο νδεγεί πνιιέο θνξέο 

ζηελ ππεξζπληαγνγξάθεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ γηαηξψλ κε ζπλέπεηα ηε δηφγθσζε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο θαη αγαζά πγείαο.  

Ζ δηαρξνληθά απμεηηθή ηάζε ηεο δαπάλεο πγείαο θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο είλαη 

επηπιένλ απφηνθνο ηεο αχμεζεο θαη γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

αληηκεηψπηζεο αζζελεηψλ πνπ ζην παξειζφλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θαηαπνιεκεζνχλ, κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ νπζηψλ. Δπηπξφζζεηα, ε θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ιεηηνπξγψληαο 

είηε σο ζπκπιεξσκαηηθή είηε σο ππνθαηάζηαην ηεο ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, 

φρη κφλν ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ 

επηβίσζεο, αιιά έρεη βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ρξφλησλ θπξίσο αζζελψλ. 

Χζηφζν ε αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, νδεγεί ζπρλά ζε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ πγείαο, θαζψο ππνθαζηζηά άιιεο κνξθέο πεξίζαιςεο φπσο ηε λνζνθνκεηαθή 

(έθζεζε ΗΟΒΔ 2013). Έλα πξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αγνξάο θαξκάθνπ απνηειεί ην 

γεγνλφο πσο ε δήηεζή ηνπ αθνξά ηξία κέξε (ηξηρνηνκεκέλε δήηεζε), ήηνη ηνπο γηαηξνχο πνπ 

ην επηιέγνπλ, ηνπο αζζελείο πνπ ην θαηαλαιψλνπλ θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ ην 

πιεξψλνπλ (Κπξηφπνπινο,Οηθνλφκνπ, Γεσξγνχζε, Γείηνλα 1999). Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθφ 
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ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο απνηειεί ην απζηεξφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα 

αλάπηπμεο ελφο λένπ θαξκάθνπ, φζν θαη θαηά ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο απηνχ ζηελ αγνξά. 

θνπφο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ αζζελψλ θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο 

επηρείξεζεο, θαζψο θαη ε ζπγθξάηεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο.  

 

2.4 Σν λνκνζεηηθό πιαίζην ηνπ θαξκάθνπ ζηε ρώξα καο  

ηελ Διιάδα, ε ίδξπζε ηεο Γηεχζπλζεο Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

ην 1932, ζεκαίλεη θαη ηελ πξψηε ιεηηνπξγία ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

θαξκάθνπ, πνπ απνζθνπνχζε ζηνλ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο θαη δηάζεζεο θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ. Σν 1973 αθνινπζεί ε ίδξπζε ηνπ Κξαηηθνχ Δξγαζηεξίνπ Διέγρνπ Φαξκάθσλ 

(ΚΔΔΦ), πνπ απνηέιεζε πξφδξνκνο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ) ν νπνίνο κε 

ηε ζεηξά ηνπ ηδξχζεθε ην 1983. Ο ΔΟΦ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πνιηηηθήο 

Αιιειεγγχεο πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο. Σελ επζχλε γηα ηελ δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο 

ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο έρεη ε Γηεχζπλζε Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ 
3
 πνπ είλαη θαη ε 

αξκφδηα γηα ηα ζέκαηα ηνπ θαξκάθνπ. Παξάιιεια ζην νξγαλφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

ππάγεηαη θαη ε Φαξκαθεπηηθή Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή, πνπ είλαη αξκφδηα γηα γλσκνδνηήζεηο 

ζε πξνζθπγέο επί ζεκάησλ θαξκαθείσλ θαη θαξκαθαπνζεθψλ θαη ελ γέλεη ζεκάησλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηε θαξκαθεπηηθή λνκνζεζία. Ο ΔΟΦ έρεη ηελ επζχλε ηεο έγθξηζεο ηεο άδεηαο θαη 

ηνπ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο ησλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά. ην πιαίζην απηφ πξνβαίλεη ζηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ (πξνεγθξηηηθψλ θαη κεηεγθξηηηθψλ), κειεηψληαο θαη εμαζθαιίδνληαο ηε 

λφκηκε εθηέιεζε ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ θαη ελ ζπλερεία απνθαζίδεη ηελ έγθξηζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο ηνπ θαξκάθνπ, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα έπεηηα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο 

εγθξίζεσλ αλαιφγσο αλ ην θάξκαθν πξφθεηηαη λα θπθινθνξήζεη ζηελ ειιεληθή ή θαη μέλε 

αγνξά. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΔΟΦ εληάζζνληαη επίζεο ε εμαζθάιηζε ηεο θάιπςεο βαζηθψλ 

ειιείςεσλ ηεο αγνξάο ζε θάξκαθα, θαζψο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ ζε δείγκαηα 

δηαθφξσλ πξντφλησλ αξκνδηφηεηάο ηνπ. ην έξγν ηνπ ν ΔΟΦ ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

Ηλζηηηνχην Φαξκαθεπηηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΗΦΔΣ) κε αξκνδηφηεηά ηνπ ηελ 

αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ. 

Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο ηνπ θαξκάθνπ, ππεχζπλν είλαη ην Τπνπξγείν 

                                                           
3
 Τπφ ηελ επνπηεία ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ν ΔΟΦ 
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Αλάπηπμεο ην νπνίν θαη ζέηεη ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξκφδηα γηα 

ηε γλσκνδφηεζε ζε ζέκαηα ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο έθδνζεο ησλ 

Γειηίσλ Σηκψλ είλαη ε Δπηηξνπή Σηκψλ Φαξκάθσλ, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε Γηεχζπλζε 

Σηκψλ Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ ηνπ Τπνπξγείνπ.  

Σν ηξέρνλ ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο ελφο θαξκάθνπ πνπ παξαζθεπάδεηαη, ζπζθεπάδεηαη ή 

εηζάγεηαη ζηελ Διιάδα, πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο ηξεηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηεο Δπξψπεο  

(ζχζηεκα 2+1). Δηδηθφηεξα, ε ηηκή ηνπ θαξκάθνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ δχν 

ρακειφηεξσλ ηηκψλ ηεο ΔΔ-15 ζπλ ηεο Διβεηίαο θαη ηεο ρακειφηεξεο ησλ ρσξψλ πνπ 

εηζήιζαλ ζηελ ΔΔ ην 2004. Παξάιιεια ζχκθσλα κε ηνλ ΗΟΒΔ (2013)  απφ ην 2007 θαη κεηά 

έρνπλ εθδνζεί απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο πεξηζζφηεξα απφ επηά Γειηία Σηκψλ 

Φαξκάθσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζεκεηψζεθαλ θπξίσο κεηψζεηο ζηα πεξηζζφηεξα 

θπθινθνξνχληα θάξκαθα. Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ άζθεζε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο πνιηθήο ζπκκεηέρνπλ θαη άιια ππνπξγεία φπσο ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο 

θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θπξίσο κέζσ 

ηεο επίβιεςεο ησλ αληίζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηά. Πέξαλ ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη θπξίσο απφ ην 2010 θαη 

κεηά, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ θάλεη ε ρψξα καο, 

έρνπλ ζεκεησζεί θαη άιιεο ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ηνπ θαξκάθνπ. χκθσλα κε ηνλ ΗΟΒΔ (2012) νη 

βαζηθέο ξπζκίζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ γελφζεκσλ 

θαξκάθσλ, λέν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο πξσηνηχπσλ θαη γελφζεκσλ, κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο ησλ θαξκαθείσλ θαη ησλ ρνλδξεκπφξσλ, ηε δεκηνπξγία ιίζηαο (ζεηηθή, αξλεηηθή, 

ΜΖΤΦΑ, θαξκάθσλ ζνβαξψλ παζήζεσλ), rebate θαξκαθείσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ. κείσζε ηνπ ΦΠΑ, ίδξπζε ηνπ ΔΟΠΤΤ, κεηαθνξά λνζνθνκείσλ απφ ην ΗΚΑ ζην 

ΔΤ. εκαληηθέο αιιαγέο έρνπλ ζεκεησζεί θαη αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα απνδεκηψζεσο ησλ 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ απφ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε. Σν ζχζηεκα πξνέβιεπε 

κέρξη πξφηηλνο ηξία πνζνζηά απνδεκίσζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο (75%, 90% θαη 

100%), αλαιφγσο ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

αζζελή. Οη αιιαγέο πνπ επήιζαλ νδήγεζαλ ζηε κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ηνπ αζζελή. ηνλ 

λφκν 3697/2009, άξζξν 35, νξίδεηαη Σηκή Αλαθνξάο γηα θάζε θάξκαθν πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ Ληαληθή Σηκή, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη, κεηνχκελε θαηά 3%. Σα αζθαιηζηηθά ηακεία 

θαιχπηνπλ ηε δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο Σηκήο Αλαθνξάο κεησκέλε θαηά ην πνζνζηφ 
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ζπκκεηνρήο ηνπ αζζελή. Ζ δαπάλε πνπ αθνξά ην 3% πνπ παξαθξαηείηαη, επηβαξχλεη ηε 

θαξκαθνβηνκεραλία, νπφηε θαη νπζηαζηηθά έρνπκε ην ιεγφκελν rebate, ήηνη ηελ επηζηξνθή 

ηνπ 3% ηεο Ληαληθήο Σηκήο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο απφ ηε βηνκεραλία ζηα Αζθαιηζηηθά 

Σακεία. 

 

2.5 Γηεζλέο ζεζκηθό πιαίζην ζηελ αγνξά θαξκάθνπ 

Οη θπξηφηεξνη ζηαζκνί ζηελ ηζηνξία ίδξπζεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αγνξά θαξκάθνπ ζε 

παγθφζκην επίπεδν, είλαη νη αθφινπζνη: 

- Ίδξπζε ηνπ Food and Drug Administration (FDA) ζηηο ΖΠΑ ην 1937, ππεχζπλνο 

νξγαληζκφο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηελ έγθξηζε ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ηνπο. 

- Ίδξπζε ηνπ European Medicines Agency (EMEA) ην 1995, κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε ελφο 

επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο άδεηαο θπθινθνξίαο γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα. 

- Ίδξπζε ηνπ National Institute for Clinical Excellence (NICE) ην 1999 ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, κε αξκνδηφηεηα ηελ αμηνιφγεζε ηερλνινγίαο πγείαο θαη ηηο ζπζηάζεηο 

ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα ζην National Health Service (NHS) ηεο Αγγιίαο, αλαθνξηθά κε 

ηελ θαιχηεξε πξαθηηθή θξνληίδα πγείαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηεο αγνξάο θαξκάθνπ απαηηεί ηελ εκπινθή 

πνιιψλ θνξέσλ, φπσο ππνπξγεία, εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη παγθφζκηνπο νξγαληζκνχο. ην 

πιαίζην απηφ, ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη ζε ππεξεζληθφ επίπεδν κέζσ νξγαληζκψλ, 

φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνξηθά κε 

πεξηπηψζεηο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ελψ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε ρνξήγεζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο ελφο πξντφληνο ζε θεληξηθφ επίπεδν εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Αμηνιφγεζεο Φαξκάθσλ 

(ΔΜΔΑ). ε θάζε φκσο πεξίπησζε δεηήκαηα φπσο ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, θαζψο θαη νη 

απνδεκηψζεηο δαπάλεο γηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

Δζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη απνηεινχλ ζπληζηψζεο ηεο γεληθφηεξεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο 

πνπ ε θάζε ρψξα αζθεί. 
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2.6 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παγθόζκηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο 

Ζ παγθφζκηα βηνκεραλία θαξκάθνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ αληαγσληζηηθνχο θιάδνπο, 

παξνπζηάδνληαο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηδηαηηέξσο δπλακηθφ θαη 

δηαθνξνπνηεκέλν ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο πνπ απαξηίδνπλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ 

ζπλερήο κεηαβιεηφηεηα πνπ παξνπζηάδεη, κε ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, ηα πςειά θφζηε, 

αιιά θαη ηηο πςειέο θεξδνθνξίεο, θαζηζηά ηελ ελ ιφγσ αγνξά αλάκεζα ζηηο πην πγηείο θαη 

εδξαησκέλεο ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ελ 

ιφγσ θιάδν, νδεγνχληαη πνιχ ζπρλά ζε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο, θαζψο  θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Οη εμαγνξέο 

θαη νη ζπγρσλεχζεηο απνηεινχλ ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζπλερψο πεξηζζφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ κε ζπλέπεηα ε παγθφζκηα θαξκαθνβηνκεραλία λα εκθαλίδεη  νινέλα θαη 

εληνλφηεξα νιηγνπσιηαθά ραξαθηεξηζηηθά.   

χκθσλα κε ηνλ Kesic (2009), ε ζχγρξνλε παγθφζκηα θαξκαθνβηνκεραλία παξνπζηάδεη 

ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

- Απμεκέλε παγθνζκηνπνίεζε 

-πλερψο κεηαβαιιφκελε δνκή ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη απμαλφκελε      

αληαγσληζηηθφηεηα 

-Έιιεηςε λέσλ πξντφλησλ, παξά ηηο απμεκέλεο επελδχζεηο ζε δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο (Research & Development). 

-Δπηηαρπλφκελε ελνπνίεζε θαη ζπγθέληξσζε ηεο παγθφζκηαο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο. 

-Απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. 

-Αλάπηπμε λέσλ ζεξαπεπηηθψλ πεδίσλ θαζψο θαη ηερλνινγηψλ (βηνηερλνινγία, 

θαξκαθνγνληδησκαηηθή έξεπλα). 

-Γήξαλζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη αλνίγκαηνο λέσλ, φρη αθφκε ηθαλνπνηεηηθά 

θαιπκκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ πεδίσλ. 

-Γξήγνξε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο γελφζεκσλ θαξκάθσλ. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξαηίζεληαη βαζηθά κεγέζε ηεο δηεζλνχο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 
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Πίλαθαο 2.1 

Βαζηθά κεγέζε ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνβηνκεραλίαο (2013). ε εθ. επξώ. 

Υώξα Απαζρόιεζε Παξαγσγή 

Γαπάλεο 

R&D 

Δγρώξηα 

Αγνξά Δμαγσγέο Δηζαγσγέο 

Δκπνξηθό 

Ιζνδύγην 

Απζηξία 12226 2692 453 3207 7574 6787 787 

Βέιγην 33701 8034 2493 4432 36789 30918 5871 

Βνπιγαξία 9900 117 n/a 853 695 919 -224 

Κξναηία 5800 617 40 647 410 636 -226 

Κύπξνο 1140 180 85 198 244 223 21 

Σζερία 14800 n/a 77 2125 1490 2960 -1470 

Γαλία 21150 8725 1411 2095 9519 3476 6043 

Δζζνλία 400 n/a n/a 231 55 306 -251 

Φηλιαλδία 5465 1450 171 2114 909 1831 -922 

Γαιιία 93209 20507 4789 26744 28553 22418 6135 

Γεξκαλία 110036 29010 6063 26960 56952 35243 21709 

Διιάδα 13200 938 80 3949 1051 2752 -1701 

Οπγγαξία 22600 2629 158 2010 3654 2696 958 

Ιζιαλδία n/a n/a n/a 108 n/a n/a n/a 

Ιξιαλδία 25441 18896 305 1788 21239 4506 16733 

Ιηαιία 62300 27461 1220 20941 18777 18792 -15 

Λεηνλία 1971 120 n/a 310 297 456 -159 

Ληζνπαλία 1220 n/a n/a 467 383 703 -320 

Λνπμεκβνύξγν n/a n/a n/a n/a 257 446 -189 

Μάιηα 445 n/a n/a 77 258 120 138 

Οιιαλδία 13000 6180 642 4471 18935 13123 5812 

Ννξβεγία 3800 745 124 1652 585 1468 -883 

Πνισλία 27570 2710 203 5347 2383 4479 -2096 

Πνξηνγαιία 8000 1434 90 2804 732 2076 -1344 
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Πίλαθαο 2.1 

πλέρεηα 

Ρνπκαλία 23500 655 250 2659 930 2650 -1720 

Ρσζία n/a 5879 n/a 13736 284 9786 -9502 

εξβία n/a n/a n/a 564 n/a n/a n/a 

ινβαθία 3000 n/a n/a 1166 367 1520 -1153 

ινβελία 8550 1903 165 507 2317 921 1396 

Ιζπαλία 36992 14486 885 13203 10475 11435 -960 

νπεδία 11482 6677 800 3653 6500 3475 3025 

Διβεηία 40913 33010 5048 4124 46934 18048 28886 

Σνπξθία 22000 3690 83 6945 619 3389 -2770 

Η. Βαζίιεην 73000 18183 4807 16671 24966 21684 3282 

ύλνιν 706811 216928 30442 176758 305133 230242 74891 

Πεγή: EFPIA, 2015 

 

Πίλαθαο 2.2 

Καηάινγνο Φαξκάθσλ κε ηηο Μεγαιύηεξεο Πσιήζεηο Γηεζλώο ηνπ έηνπο 2014 (ζε εθαη. 

$). 

Φάξκαθν Δηαηξεία Γεληθή Ολνκαζία Πσιήζεηο 2014 

1.Humira AbbVie + Eisai adalimunab 12890 

2.Sovaldi Gilead Sciences sofosbuvir 10283 

3.Enbrel Amgen + Pfizer + 

Takeda etanercept 8915 

4.Remicade JNJ + Merck & Co + 

Mitsubishi Tanabe infliximab 8807 

5.Lantus 

Sanofi 

insulin glargine 

recombinant 8428 
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Πίλαθαο 2.2 

πλέρεηα 

6.Rituxan Roche rituximab 7547 

7.Serefide/Advair GlaxoSmithKline + 

Almirall + Faes 

flutisacone propionate; 

salmeterol sxinafoate 7058 

8. Avastin Roche bevacizumab 7018 

9. Herceptin Roche trastuzumab 6863 

10. Januvia/Janumet Merck & Co + 

Daewoong + Ono + 

Almirall sitagliptin phosphate 6358 

11. Crestor AstraZeneca + 

Shionogi + Chiesi rosuvastatin calcium 5987 

12. Lyrica Pfizer + Jeil pregabalin 5209 

13. Revlimid Celgene lenalidomide 4980 

14. Gleevec Novartis imatinib mesylate 4746 

15. Abilify Otsuka Holdings aripiprazole 4638 

16. Neulasta Amgen + Kyowa 

Hakko pegfilgrastim 4599 

17. Nexium AstraZeneca + Diichi 

Sankyo + Daewoong 

esomeprazole 

magnesium 4325 

18. Lucentis Novartis + Roche ranibizumab 4301 

19. Spiriva Boehringer Ingelheim tiotropium bromide 

monohydrate 

4300 

20. Prevnar 13 Pfizer + Daewoong pneumococcal vaccine 4297 

Πεγή:Evaluate Pharma World Preview 2015 
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Πίλαθαο 2.3 

Καηάινγνο Δηαηξεηώλ κε ηε Μεγαιύηεξε Κεξδνθνξία Γηεζλώο ηνπ έηνπο 2014 (ζε 

δηζεθαη. $). 

Θέζε Δηαηξεία Καζαξά Κέξδε 

1 Johnson & Johnson 17.1 

2 Pfizer 14.5 

3 Roche 13.5 

4 Novartis 13.1 

5 Gilead Sciences 13.0 

6 Merck & Co 10.2 

7 Sanofi 9.1 

8 GlaxoSmithKline 7.6 

9 Amgen 6.7 

10 Bayer 6.6 

11 AstraZeneca 5.4 

12 AbbVie 5.4 

13 Novo Nordisk 4.7 

14 Teva Pharmaceutical Industries 4.4 

15 Biogen 3.3 

16 Actavis 3.1 

17 Bristol-Myers Squibb 3.1 

18 Abbott Laboratories 3.0 

19 Eli Lilly 3.0 

20 

Valeant Pharmaceuticals 

International 2.8 
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Πίλαθαο 2.3 

πλέρεηα 

ύλνιν  149,6 

Πεγή:Evaluate Pharma World Preview 2015 

Απφ ηελ αλσηέξσ απεηθφληζε θαη ηελ παξάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ε δπλακηθή ηνπ θιάδνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα 

δηαθξίλνπκε ηελ θαηάηαμε ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ δηεζλψο κε θξηηήξην ηα ζπλνιηθά 

θαζαξά θέξδε, θαζψο θαη ηελ θαηάηαμε ησλ θαξκάθσλ κε ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο. 

Δπηπξφζζεηα παξαηίζεληαη ρξήζηκα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζε 

εζληθφ επίπεδν, θαζψο επίζεο δηαθξίλνπκε ηε ζρεηηθή ζέζε ηεο ρψξαο καο ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, αλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν ζε 

επηιεγκέλνπο ηνκείο. 

2.7 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εγρώξηαο αγνξάο θαξκάθνπ 

ηελ ειιεληθή αγνξά θαξκάθνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε 

καθξφρξνλε ηζρπξή παξνπζία θαη δπλακηθή. ηελ πιεηνςεθία ηνπ, ν θιάδνο απαξηίδεηαη απφ 

εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, παξά ηαχηα ε ζπλεηζθνξά ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο δηεπξχλεηαη 

ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

χκθσλα κε ηελ θιαδηθή αλάιπζε ηεο ICAP (2013), ε SWOT αλάιπζε γηα ηνλ 

θαξκαθεπηηθφ θιάδν ζηε ρψξα καο παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

-Γπλαηά εκεία: 

α) Ζ θχζε ησλ πξντφλησλ θαζφηη ην θάξκαθν είλαη αγαζφ αλαληηθαηάζηαην πνπ παξνπζηάδεη 

απμεηηθή δήηεζε. 

β) Οη απμαλφκελνη δείθηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο ηεο ρψξαο. 

γ) Αλαπηπγκέλα θαη εδξαησκέλα δίθηπα δηαλνκήο (θαξκαθαπνζήθεο) κε επξεία γεσγξαθηθή 

θάιπςε. 

δ) Ζ δηεζλήο βηνκεραλία θαξκάθσλ πεξηιακβάλεη ηζρπξά επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα θαη 

νκίινπο, πνπ επελδχνπλ ζπζηεκαηηθά ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. 
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-Αδύλαηα εκεία: 

α) Διεγρφκελν θέξδνο, θαζφηη ε χπαξμε ζεζκνζεηεκέλα πξνθαζνξηζκέλεο ηηκήο πεξηνξίδεη 

ηελ αλάπηπμε ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

β) Μεγάιεο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ θαη ζπζζσξεπκέλεο νθεηιέο απφ πιεπξάο δεκφζηνπ 

ηνκέα (λνζνθνκεία, αζθαιηζηηθά ηακεία, θιπ.). 

γ) πρλέο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαη θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ ή ζηελ έγθξηζε 

λέσλ θαξκάθσλ. 

δ) Τςειά δηνηθεηηθά θφζηε/ηέιε. 

-Δπθαηξίεο: 

α) Δμέιημε βηνηερλνινγίαο θαη πξνψζεζε λέσλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. 

β) Αλάπηπμε θαη δηεχξπλζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

γ) Δπηβαιιφκελε δηεχξπλζε ηεο δηείζδπζεο ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά 

ηα πξνζερή έηε. 

δ) Γηεχξπλζε ηεο ιίζηαο ησλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ θαη απειεπζέξσζε ησλ 

θαλαιηψλ πψιεζήο ηνπο. 

-Απεηιέο: 

α) Παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε κε ζπλέπεηα ηε δξαζηηθή πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πγεία 

β) Αλαζεψξεζε ηηκψλ θαξκάθσλ κε επηπηψζεηο ζηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο θαη ηα έζνδα ησλ 

εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ 

γ) Έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά θαη αχμεζε ησλ επηζθαιεηψλ. 

δ) πζζσξεπκέλα ρξέε λνζνθνκείσλ θαη αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

ε) Δπηβνιή πςειψλ εθπηψζεσλ/θιηκαθσηψλ εηζθνξψλ (rebate/clawback) ζηηο επηρεηξήζεηο 

χκθσλα κε ηελ θιαδηθή έξεπλα ηεο Grant Thornton «Διιεληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: 

εκάδηα Αληνρήο & Αρηίδεο Αλάθακςεο» πνπ έιαβε ρψξα γηα ηελ πεξίνδν 2009-2013, ν 

θαξκαθεπηηθφο θιάδνο δείρλεη ζεκάδηα αλάθακςεο. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα πνπ βαζίζηεθε ζηηο 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ αλσηέξσ πεξίνδν θαηέηαμε ηηο επηρεηξήζεηο 

ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο (κηθξέο, κηθξνκεζαίεο, κεγάιεο θαη πνιχ κεγάιεο). Δηδηθφηεξα γηα 



 

43 

 

ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο ηνλίδεηαη φηη ε απφδνζή 

ηνπο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν πνηθίιεη.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη ν ελ ιφγσ θιάδνο 

ηνλίδνληαη ηα εμήο: 

-Τπάξρεη αλνκνηνγέλεηα θαζφηη ζπλππάξρνπλ Διιεληθέο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ 

γελφζεκα αιιά θαη ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ πνπ πξνσζνχλ ηα πξσηφηππα πξντφληα ησλ 

κεηξηθψλ ηνπο.  

- Οη ζπλνιηθά 10 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ θαηέρνπλ ην 39% πεξίπνπ ηεο αγνξάο. 

- Ο θιάδνο αθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ ππνινίπσλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ αλαθνξηθά κε ηηο 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο, ελψ ηα πξψηα έηε ηεο θξίζεο πιήηηεηαη ζθνδξφηεξα. Δληνχηνηο, ηα 

ηειεπηαία δχν έηε (2012,2013) δείρλεη ζεκάδηα πξνζαξκνγήο θαη αθνινπζεί πνξεία 

εμπγίαλζεο θαη αλάπηπμεο. ηνηρεία φπσο ν πεξηνξηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ε 

βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ EBITDA
4
, ε βειηίσζε ηεο ηακηαθήο ξεπζηφηεηαο θαη ε κείσζε ηεο 

δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, θαηαδεηθλχνπλ πσο ν θιάδνο μεπεξλά ηελ θξίζε. 

Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζηα εμήο βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ θιάδν ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ: 

-Ζ πνξεία ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ θαηαγξάθεη ζεκαληηθέο απψιεηεο, 

αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπ ζπλφινπ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. 

-Σν 2010 ην πεξηζψξην θέξδνπο ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ 

εμαλεκίζηεθε εμαηηίαο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο. Δληνχηνηο, ν θιάδνο αλαθάκπηεη απφ ην 2012 θαη ην 2013 ε πξν θφξσλ 

θεξδνθνξία ηνπ θηλείηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. 

-Παξαηεξείηαη κείσζε δαλεηζκνχ θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, ελψ ην 2013 

παξνπζηάδεη ηζρπξή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, θπξίσο γηα ηηο κεγάιεο θαη πνιχ κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, φπσο απηή απεηθνλίδεηαη απφ ηε ζρέζε μέλσλ πξνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

-Χο απφηνθνο ησλ δχν αλσηέξσ παξαηεξήζεσλ (ελδπλάκσζε θεξδνθνξίαο-κείσζε 

δαλεηζκνχ) ν θιάδνο παξνπζηάδεη απμεκέλν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

θιάδνπ θαη ε εμέιημε απηψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2013: 

 

                                                           
4
 EBITDA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization 
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Πίλαθαο 2.4 

Γηαρξνληθή εμέιημε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαξκαθεπηηθνύ θιάδνπ πεξηόδνπ 2009-2013 

πλνπηηθά ηνηρεία 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζέζεο 

2013 2012 2011 2010 2009 

Με θπθινθνξνχληα 

ηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ 

801 782 743 872 598 

Κπθινθνξνχληα 

ηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ 

3781 4216 4307 5651 6003 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 4583 4997 5051 6254 6602 

Ίδηα Κεθάιαηα 1601 1501 846 1020 1204 

Μαθξνπξφζεζκεο 

Γαλεηαθέο 

Τπνρξεψζεηο 

284 192 267 297 334 

Λνηπέο 

Μαθξνπξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

497 418 442 450 473 

ύλνιν 

Μαθξνπξόζεζκσλ 

Τπνρξεώζεσλ 

782 610 709 747 807 

Βξαρππξφζεζκεο 

Γαλεηαθέο 

Τπνρξεψζεηο 

400 890 998 1203 999 

Λνηπέο 

Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

 

1799 

 

1996 

 

2497 

 

3553 

 

3592 

ύλνιν 

Βξαρππξόζεζκσλ 

Τπνρξεώζεσλ 

2199 2886 3495 4756 4591 

ύλνιν 

Τπνρξεώζεσλ 
2981 3496 4204 5503 5398 
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Πίλαθαο 2.4 

πλέρεηα 

ύλνιν Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ θαη 

Τπνρξεώζεσλ 

4583 4997 5051 6524 6602 

Κεθάιαην Κίλεζεο 1582 1330 812 895 1412 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε Grant Thornton 2014 

Πίλαθαο 2.5 

Γηαρξνληθή εμέιημε πσιήζεσλ θαξκαθεπηηθνύ θιάδνπ πεξηόδνπ 2009-2013 

Πσιήζεηο 2013 2012 2011 2010 2009 

Πνιχ 

κεγάιεο 
1214 1245 1407 1474 1498 

Μεγάιεο 2847 3259 3441 3528 4047 

Μηθξέο θαη 

Μεζαίεο 
1847 1953 2112 2090 2273 

πλνιηθέο 

Πσιήζεηο 

Κιάδνπ 

5907 6457 6960 7091 7818 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε Grant Thornton 2014 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη, ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο ζηε ρψξα 

καο δείρλεη ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζσξάθηζεο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη αηζηνδνμία γηα ηελ κεζνπξφζεζκε πνξεία ηνπ. 

2.8 πλεηζθνξά ηνπ θαξκαθεπηηθνύ θιάδνπ ζηελ εγρώξηα νηθνλνκία 

Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο θαη εηδηθφηεξα ε παξαγσγή θαη δηάζεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

απνηεινχλ αλακθίβνια έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο γίλεηαη ζαθήο αλ ιάβνπκε ππφςε καο 

ζπγθεθξηκέλα καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη βαζηθνί ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο φπνπ ε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή.  
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Πσιήζεηο 

Οη πσιήζεηο θαξκάθσλ ζηε ρψξα καο δηακνξθψζεθαλ ην 2013 ζηα 5,29 δηο. επξψ, 

παξνπζηάδνληαο κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2012 θαηά πεξίπνπ 11%, αθνινπζψληαο ηε ζπλερή 

πησηηθή ηάζε πνπ μεθίλεζε κεηά ην 2009, φπνπ έθηνηε ε ζπλνιηθή κείσζε έρεη αλέιζεη ζην 

37,5%.  Απφ ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ ηνπ 2013, ην 75% δηνρεηεχηεθε ζηηο θαξκαθαπνζήθεο 

θαη ζηα θαξκαθεία, έλαληη 82% θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2003-2012, ελψ ην ππφινηπν 

25% πξνσζήζεθε ζηα λνζνθνκεία. 

 

 

Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.2 

Πσιήζεηο θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα 2003-2012 (ζε δηζεθ. Δπξώ) 

Αλαθνξηθά κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πσιεζέλησλ ζπζθεπαζηψλ, πξνθχπηεη κείσζε ην 

2012 θαηά 6,5% κε ην 82,4% ησλ πσιήζεσλ λα θαηεπζχλεηαη ζε θαξκαθεία θαη 

θαξκαθαπνζήθεο. 

 

Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.3 

Πσιήζεηο θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα. 2008-2012, αξηζκόο ζπζθεπαζηώλ 
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Παξαγσγή 

Ο θιάδνο παξαγσγήο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο ηεο εγρψξηαο κεηαπνίεζεο, ζε κία πεξίνδν πνπ ε ειιεληθή 

βηνκεραλία αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία. Σν γεγνλφο απηφ είλαη απφηνθνο ησλ επελδχζεσλ 

ζηνλ θιάδν ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη νπνίεο αλ θαη πεξηνξίζηεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 

εληνχηνηο νη απψιεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ είλαη πεξηνξηζκέλεο ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ηεο 

κεηαπνίεζεο. 

Ζ αλάιπζε ηνπ δείθηε βηνκεραληθήο παξαγσγήο, καο δείρλεη πσο ε χθεζε ηεο εγρψξηαο 

νηθνλνκίαο επεξέαζε ην ζχλνιν ηεο κεηαπνίεζεο, παξά ηαχηα εμεηάδνληαο ηνλ ππνθιάδν ηεο 

παξαγσγήο θαξκάθσλ, ζα δηαπηζηψζνπκε ζεκαληηθή άλνδν παξά ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο κέρξη ην 2010 θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή 

αλνδηθή πνξεία, ελψ έπεηηα απφ κηα κηθξή θάκςε θαηά ηελ επφκελε δηεηία, ην 2013 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθφηαηε άλνδνο πνπ ππεξθαιχπηεη ηηο ζρεηηθέο απψιεηεο. Αληηζέησο ην 

ζχλνιν ηεο κεηαπνίεζεο παξνπζηάδεη ζπλερψο πησηηθέο ηάζεηο κεηά ην 2007. 

 

 Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.4 

Γείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ (έηνο βάζεο 2005) 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα Prodcom, πνπ επεμεξγάζηεθε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat
5
, ε 

παξαγσγή θαξκάθνπ ζηε ρψξα καο ην 2012 αλήιζε ζηα 858 εθ. επξψ (κέηξεζε ζε φξνπο 

ηηκψλ παξαγσγνχ), εκθαλίδνληαο κείσζε άλσ ηνπ 5% ζε ζρέζε κε ην 2011. 

                                                           
5
 Καη πεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε ηνπ ΦΔΔ (2014) 
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Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.5 

Δγρώξηα παξαγσγή θαξκάθνπ ζε εθ. επξώ ζε όξνπο ηηκώλ παξαγσγνύ 

 

Κύθινο Δξγαζηώλ 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηε θαξκαθνβηνκεραλία, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλ πξνζπαζνχζακε λα ηνλ επηκεξίζνπκε ζε απηφλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

εγρψξηα αγνξά, απφ ηηο εμαγσγέο πξνο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη απφ ηηο εμαγσγέο πξνο ρψξεο εθηφο 

ΔΔ, ζα θαηαιήγακε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: Ο θχθινο εξγαζηψλ απφ ηελ εγρψξηα 

αγνξά παξνπζηάδεη κηθξή άλνδν κέρξη θαη ην 2009, νπφηε θαη αθνινπζεί ζεκαληηθή πηψζε ε 

νπνία αλαθφπηεηαη ην 2013, φπνπ θαη ε αγνξά δείρλεη ζεκάδηα αλάθακςεο παξνπζηάδνληαο 

κηθξή άλνδν. Ο θχθινο εξγαζηψλ απφ εμαγσγέο εληφο ΔΔ παξνπζηάδεη ζπλερή ζεκαληηθή 

άλνδν κέρξη ην 2011, νπφηε θαη αθνινπζεί κηθξή θάκςε, ε νπνία φκσο αλαθφπηεηαη θαηά ηελ 

επφκελε δηεηία νπφηε θαη παξαηεξείηαη ζεκαληηθή άλνδνο. Σέινο νη εμαγσγέο εθηφο ΔΔ 

παξνπζηάδνπλ εληππσζηαθή άλνδν θαζ‟ φιε ηελ εμεηαδφκελε δηάξθεηα ε νπνία είλαη άθξσο 

εληππσζηαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγρψξηαο θξίζεο. Δίλαη εκθαλέο πσο νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηηο εμαγσγέο θπξίσο ζε ρψξεο εθηφο ΔΔ κε ζηφρν λα θαιχςνπλ 

ηε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ θάκςε ηεο εγρψξηαο αιιά θαη επξσπατθήο δήηεζεο σο 

απφηνθνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
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Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.6 

Γείθηεο Κύθινπ Δξγαζηώλ ζηε Βηνκεραλία Παξαγσγήο Φαξκάθνπ (έηνο βάζεο 2010) 

Απαζρόιεζε 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (ΔΛΣΑΣ) γηα ην 2013 ζηνλ 

θιάδν απαζρνινχληαη πεξίπνπ 13,6 ρηιηάδεο εξγαδφκελνη ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηνλ 

ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε 

Δπαγγεικάησλ, ζηνλ θιάδν παξαγσγήο θαξκάθσλ εληνπίδνληαη 31 δηαθνξεηηθέο 

εηδηθφηεηεο/επαγγέικαηα. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή 

κεηαβνιή ζηελ απαζρφιεζε ζηελ παξαγσγή θαξκάθνπ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο Eurostat γηα 

ηα έηε 2008-2013. πσο δηαπηζηψλνπκε ην 2013 ε απαζρφιεζε ζεκείσζε πηψζε θαηά 2.9% 

επαλεξρφκελε ζηα επίπεδα ηνπ 2011. Παξάιιεια ην 2010 παξαηεξείηαη ην κεγαιχηεξν χςνο 

απαζρφιεζεο γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κε ζπλνιηθά 16,2 ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο. 

 

Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.7 

Απαζρόιεζε ζηελ παξαγσγή Φαξκάθνπ 
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ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε επηπξφζζεηα 

πεξίπνπ 29 ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο θαηαλαισηηθήο 

δαπάλεο απφ ηνπο θαηαβαιιφκελνπο κηζζνχο, γεγνλφο πνπ αλεβάδεη ηε ζπλνιηθή επίδξαζε 

ζηελ απαζρφιεζε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θιάδνπ ζε πεξίπνπ 53 ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο 

γηα ην 2013. 

ΑΔΠ 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2012, ε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο εθηηκάηαη ζηα 

€2,8 δηο. Με βάζε ηνπο εθηηκψκελνπο πνιιαπιαζηαζηέο, ππνινγίδεηαη φηη γηα θάζε €1,000 

πνπ δαπαλψληαη γηα ηελ αγνξά θαξκάθσλ πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο 

εληζρχεηαη θαηά €3,420. Δπηπιένλ, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο εγρψξηαο 

Μεηαπνίεζεο, ν θιάδνο παξαγσγήο θαξκάθνπ ηελ πεξίνδν 2000-2010 παξνπζίαζε ηελ 

πςειφηεξε κέζε εηήζηα αχμεζε σο πξνο ηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία. Σέινο ε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ εγρψξηα κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα αθνινχζεζε απμεηηθή πνξεία ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία θηάλνληαο ην 2010 ην 10% ηεο ζπλνιηθήο κεηαπνηεηηθήο παξαγσγήο. 

Δμσηεξηθό Δκπόξην 

Ο ξφινο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ 

ηεο ρψξαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Οη εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο θαξκάθσλ ην 2012 

αλήιζαλ ζε €2.9 δηο θαη €964 εθ. αληίζηνηρα φπσο παξαηεξνχκε θαη ζην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί. ε ζρέζε κε ην 2011 νη εηζαγσγέο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ παξνπζίαζαλ 

κείσζε θαηά 10%, θαη νη εμαγσγέο αχμεζε θαηά 5%. Χο απνηέιεζκα, ην έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαξκάθσλ ζπξξηθλψζεθε θαηά 16% θαη δηακνξθψζεθε ζηα €1.9 δηο, 

εκθαλίδνληαο ζαθείο ηάζεηο κείσζεο θαηά ηα ηειεπηαία έηε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ην 

2009 ην ζρεηηθφ λνχκεξν αλεξρφηαλ ζηα €3.1δηο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη εμαγσγέο 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαηέρνπλ ην 4
ν
 κεγαιχηεξν κεξίδην ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ 

ηεο ειιεληθήο Μεηαπνίεζεο. 
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Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.8 

Δμέιημε Δκπνξηθνύ Ιζνδπγίνπ Φαξκάθσλ (εθαη. €). 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 2012 ε ρψξα καο θαηά ην ζπγθεθξηκέλν έηνο εμήγαγε 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα ζε 117 ρψξεο, ελψ εηζήγαγε θαξκαθεπηηθά πξντφληα ζε 62 ρψξεο. 

Κπξηφηεξνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο είλαη ε Γεξκαλία κε 249 εθ. επξψ (πεξίπνπ 1/4 ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ), θαη αθνινπζεί ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 108 εθ. επξψ (πεξίπνπ 1/10 

ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ). Κπξηφηεξνο εηζαγσγηθφο πξννξηζκφο είλαη εθ λένπ ε Γεξκαλία κε 

αμία θαξκάθσλ χςνπο 764 εθ. επξψ (πεξίπνπ 1/4 ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ), θαη αθνινπζεί 

ε Διβεηία κε 353 εθ. επξψ. 

 

Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.9 

Κπξηόηεξεο ρώξεο πξννξηζκνύ εμαγσγώλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ 2012 
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Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.10 

Κπξηόηεξεο ρώξεο πξνέιεπζεο εηζαγσγώλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ 2012 

 

Έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D) 

Παξφηη ην ζηνηρείν ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο απνηειεί ζεκειηψδε παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο 

αγνξάο θαξκάθνπ, ε ρψξα καο θαηαιακβάλεη κία απφ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηε Δπξψπε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην 2011 ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη 19
ε
 ζηε ζρεηηθή ιίζηα ησλ ρσξψλ κε δαπάλεο 

κφιηο 84 εθ. επξψ, κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην λα θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε κε ζπλνιηθέο 

δαπάλεο χςνπο 5,588 εθ. επξψ. Ζ ζέζε ηεο ρψξαο καο είλαη έλδεημε ηεο κε θαζηέξσζεο ελφο 

θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο ηθαλνχ λα πξνζειθχζεη θαη λα πινπνηήζεη θιηληθέο κειέηεο πνπ 

ζα πξνζέθεξαλ πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα ζηελ Δζληθή νηθνλνκία, ηφζν ζε φξνπο 

απαζρφιεζεο φζν θαη ζε φξνπο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
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Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.11 

Γαπάλεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ζηελ Δπξώπε, 2011 

 

Γαπάλεο 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο δαπάλεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ζε ηηκέο αγνξάο. Παξαηεξνχκε πσο ζηε ρψξα 

καο παξνπζηάδεηαη εκθαλήο άλνδνο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνζηνχ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη 

κέρξη ην 2010, νπφηε θαη επέξρεηαη θάκςε κε ην πνζνζηφ λα θπκαίλεηαη ζην 9,3% (απφ 9,5 

ην 2010). 
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Πίλαθαο 2.6 

πλνιηθέο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο (δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο) σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ-

αγνξαίεο ηηκέο 

 

Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

 

Μηα πην αλαιπηηθή καηηά ζηελ πνξεία ησλ δαπαλψλ πγείαο ζηε ρψξα καο θαηά ην 

δηάζηεκα 2003-2012, θαηαδεηθλχεη ηελ πησηηθή πνξεία πνπ απηέο ζεκείσζαλ κεηά ην 2009, 

αθνινπζψληαο ηηο ηάζεηο ηνπ ΑΔΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δηάζηεκα 2005-2009 ην ΑΔΠ 

ζεκείσζε αχμεζε θαηά 20%, ελψ ε ζπλνιηθή δαπάλε πγείαο απμήζεθε ην ίδην δηάζηεκα θαηά 

41%. Αληηζέησο, θαηά ηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο ην δηάζηεκα 2009-2012, ην ΑΔΠ κεηψζεθε 

θαηά 16,3% κε ηελ ζπλνιηθή θαη δεκφζηα δαπάλε πγείαο λα κεηψλνληαη θαηά 23,6% θαη 

25,3% αληίζηνηρα. 
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Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.12 

ΑΔΠ, Σξέρνπζα πλνιηθή Γαπάλε Τγείαο θαη Σξέρνπζα Γεκόζηα Γαπάλε Τγείαο (ζε 

δηζεθ. Δπξώ) 

Χο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, γηα ην ίδην δηάζηεκα, ε ζπλνιηθή δαπάλε πγείαο ζηελ Διιάδα 

παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία κέρξη ην 2009, πξνζεγγίδνληαο ην 10% ηνπ ΑΔΠ. Αληηζέησο ην 

2012, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλήιζε ζην 9,2%. Παξφκνηα δεδνκέλα δηακνξθψλνληαη θαη γηα 

ηε δεκφζηα δαπάλε πγείαο φπνπ απφ ην 7% ην 2009, κεηψλεηαη ζην 6,2% ην 2012.  

 

Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.13 

Σξέρνπζα πλνιηθή Γαπάλε Τγείαο θαη Σξέρνπζα Γεκόζηα Γαπάλε Τγείαο σο % ΑΔΠ, 

Διιάδα, Δπξσδώλε. 

 Οπσο παξαηεξνχκε απφ ην αλσηέξσ δηαγξακκα, ζηελ επξσδψλε ην πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο σο πξνο ην ΑΔΠ αθνινχζεζε παξφκνηα εμέιημε κε ηε ρψξα καο, 

ελψ ζε ζρέζε κε ηε δεκφζηα δαπάλε ηα πνζνζηά είλαη πςειφηεξα (7,4% ην 2010, έλαληη 

6,3% ζηελ Διιάδα). 
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2.9 Πξννπηηθέο ηνπ θαξκαθεπηηθνύ θιάδνπ ζηε ρώξα καο 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ, ζχκθσλα κε ηελ θιαδηθή έξεπλα ηεο Grant 

Thornton (2014), ηνλίδεηαη πσο απηφο κπνξεί λα δηαηεξήζεη ή θαη λα απμήζεη ηα κεξίδηα 

αγνξάο ηνπ, κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ιήμε παηέληαο ζε πξσηφηππα θάξκαθα επξείαο θαηαλάισζεο θαη παξάιιεια κε ηελ αιιαγή 

ζηε δηαδηθαζία ζπληαγνγξάθεζεο αιιά θαη ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. ην πιαίζην απηφ, ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη πξννπηηθέο επελδχζεσλ ζε εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

γηα ελδπλάκσζε ηνπ ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D) θαζψο θαη ελίζρπζε ησλ 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Παξά ηαχηα, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε 

πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ιφγσ θαη ησλ πεξαηηέξσ πεξηθνπψλ δαπαλψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, νη νπνίεο θαη απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ. 

 ηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ζηέθεηαη θαη ν ΗΟΒΔ κε ηε κειέηε ηνπ πνπ 

παξνπζηάζηεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2013 θαη ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε θνκβηθή ζεκαζία ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο θαξκάθσλ φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε 

φξνπο ΑΔΠ, απαζρφιεζεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. πσο αλαδεηθλχεηαη απφ ηε κειέηε, ε 

εγρψξηα θαξκαθνβηνκεραλία έρεη αλαπηχμεη ζεκαληηθή δπλακηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ θαηλνηνκία θαη 

θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ν θιάδνο ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην λέν 

αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηεο ρψξαο. Δπίζεο ε κειέηε ζηέθεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν θαη θαηαιήγεη ζε πξνηάζεηο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ 

ζα κπνξνχζε λα ηνπ πξνζδψζεη κεγαιχηεξε ψζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πεξηνξηζκνί ηεο 

θνηλήο επξσπατθήο αγνξάο δελ επηηξέπνπλ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ εγρψξησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ηελ επηβνιή θάπνηαο κνξθήο εζληθψλ πεξηνξηζκψλ ζε 

αληαγσληζηηθά πξντφληα. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αθφκε πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

πηνζέηεζεο ελφο πιέγκαηνο κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηεο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο 

κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ελφο επλντθνχ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο κείσζεο ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, ηεο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο πξννδεπηηθψλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ 

αλαιφγσο ησλ εγρψξησλ επελδχζεσλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, ζηα 

πιαίζηα ηεο ηξέρνπζαο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πξνζπάζεηαο ειέγρνπ ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. πλνπηηθά νη πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ζπλνςίδνληαη αθνινχζσο: 

Πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα 1: Λεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ ΔΟΦ. 
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Πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα 2: Δπίζεκε, δηαθαλήο θαηαγξαθή ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

Πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα 3: Γηεπζέηεζε ησλ πθηζηάκελσλ ρξεψλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπ 

ΔΟΠΤΤ. 

Πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα 4: Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή πξναγσγή ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

Πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα 5:Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ θαξκαθνβηνκεραληψλ, 

κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα 6: Πξνψζεζε ησλ θιηληθψλ εξεπλψλ κέζσ ηεο απινπνίεζεο ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε ε ρψξα λα πξνζειθχζεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε αλάπηπμε λέσλ 

κνξίσλ, ν επαλαζρεδηαζκφο θαξκάθσλ αμηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή ηερλνγλσζία. 

Πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα 7: Δλίζρπζε δξάζεσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, νινθιήξσζε 

ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο σο εξγαιείν εμνξζνινγηζκνχ ηνπ φγθνπ θαη 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη δηαζχλδεζε κε δηαγλσζηηθά θαη 

ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια. 

Οη ζεηηθέο πξννπηηθέο πνπ εκθαλίδεη ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο, εληζρχνληαη θαη απφ ηηο 

δεκνγξαθηθέο ηάζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαη νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζηα δηαγξάκκαηα 

πνπ αθνινπζνχλ.  

 

Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.14 

Πξνβνιή ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο, 2020-2060 

 

. 
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Πεγή: Μειέηε ΦΔΔ 2014 

Γηάγξακκα 2.15 

Πξνζδόθηκν επηβίσζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ, 2011 

 

πσο δηαπηζηψλνπκε, παξαηεξείηαη γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο 

ηνπ πνζνζηνχ γελλεηηθφηεηαο θαη ηεο δηαξθνχο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο. Σα 

δεκνγξαθηθά δεδνκέλα απμάλνπλ ηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο θαη θαηά ζπλέπεηα νδεγνχλ 

ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΟΟΑ 

ην πνζνζηφ πιεζπζκνχ κε ειηθία άλσ ησλ 65 εηψλ ζηελ Διιάδα πξφθεηηαη λα απμεζεί απφ 

19,1% ην 2010 ζην 32,5% ην 2050. Οκνίσο ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κε ειηθία άλσ ησλ 80 

εηψλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην 10,5% ην 2050
 
απφ 4,8% ην 2010. Αλαθνξηθά κε ην 

πξνζδφθηκν δσήο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, απηφ αλεξρφηαλ ζηε ρψξα καο ζηα 

80,8 έηε, ειαθξψο πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ πνπ θπκαίλεηαη ζηα 80 

έηε. 

 

2.10 Αλαθεθαιαίσζε 

Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ θαζηζηνχλ 

μερσξηζηφ απφ ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο καο. Ζ ηδηνκνξθία ηνπ απηή, 



 

59 

 

ζπλδέεηαη κε ηε θχζε ηνπ εκπνξεπφκελνπ πξντφληνο (θάξκαθν) θαη αληηθαηνπηξίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ην πνιπζχλζεην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηνλ πεξηβάιεη. 

πσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηελ παξάζεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε ζπκβνιή ηνπ 

θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία είλαη ζεκαληηθή θαη πνιχπιεπξε. 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο ηνπ, απηέο θξίλνληαη ζεηηθέο θαζφηη ππάξρεη αηζηνδνμία πσο ν 

θιάδνο ζα μεπεξάζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο θαη ζα νδεγεζεί εθ λένπ ζε αλάπηπμε. Σν 

γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηηο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο. εκαληηθή παξά ηαχηα πξνυπφζεζε 

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ πιεπξάο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο νχησο ψζηε λα μεπεξαζηνχλ πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ απηή ηε 

ζηηγκή αληηκεησπίδεη ν θιάδνο. 



 

60 

 

 



 

61 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ 

ΚΛΑΓΟΤ 

3.1 Δηζαγσγή 

ηε ρψξα καο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν θαξκαθνβηνκεραλίεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, φζν 

θαη ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. ήκεξα ε εγρψξηα αγνξά θπξηαξρείηαη απφ 

ζπγαηξηθέο κεγάισλ πνιπεζληθψλ θαξκαθνβηνκεραληψλ, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θπξίσο ζηελ αληηπξνζψπεπζε θαξκάθσλ πνπ εηζάγνπλ απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ πνπ 

αλήθνπλ θαη ιίγεο κφλν απφ απηέο πξαγκαηνπνηνχλ παξαγσγή ζηελ Διιάδα. 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν παξαγσγηθφο θιάδνο δελ 

παξνπζηάδεη νκνηνγέλεηα αθνχ ζπλππάξρνπλ ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ, ειιεληθέο εηαηξίεο 

παξάγσγεο γελφζεκσλ ή θαη πξσηφηππσλ θαξκάθσλ, ζπζθεπαζηέο αιιά θαη παξαγσγηθέο 

εηαηξίεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ ησλ νπνίσλ φκσο, αθνξά εηζαγφκελα 

θάξκαθα. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζηε 

ρψξα καο, βάζεη ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ην έηνο 2013
6
. 

 

Πίλαθαο 3.1 

Καηάηαμε ειιεληθώλ θαξκαθεπηηθώλ εηαηξεηώλ βάζεη ηδίξνπ 2013 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 

2013 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

NOVARTIS(HELLAS 

Α.Δ.Β.Δ.) € 381,172,156 560 

BOEHRINGER 

INGELHEIM ΔΛΛΑ ΑΔ € 299,222,803 309 

                                                           
6 ην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο καο παξαηίζεληαη ηα ηειεπηαία νηθνλνκηθά ζηνηρεία φισλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν θαξκάθσλ-θαιιπληηθψλ-απνξξππαληηθψλ (ζχλνιν 99) ζε φξνπο ελεξγεηηθνχ 

θαζψο θαη εζφδσλ (πεγή inr.gr). 
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 Πίλαθαο 3.1 

πλέρεηα  

ΠΦΑΗΕΔΡ ΔΛΛΑ ΑΔ € 282,157,501 310 

ΒΗΑΝΔΞ ΑΔ € 247,498,029 1000 

SANOFI-AVENTIS ΑΔΒΔ € 224,879,373 240 

GLAXOSMITHKLINE 

AEBE € 194,599,231 339 

ROCHE HELLAS AE € 181,763,905 179 

MERCK SHARP & 

DOHHME “MSD” AE € 163,594,413 180 

ΦΑΡΜΑΣΔΝ ΑΔΒΔ € 161,497,127 450 

Πεγή: ICAP 2015 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, αθνινπζεί ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ 

3.2 Παξνπζίαζε ησλ θπξηόηεξσλ θαξκαθεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ  ηεο 

ρώξαο 

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ην πξνθίι θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

αλσηέξσ παξνπζηαζζέλησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα 

καο..  

3.2.1 Novartis Hellas Α.Δ.Β.Δ. 

Ζ Novartis Hellas Α.Δ.Β.Δ. αλήθεη ζηνλ κηιν Novartis AG θαη απνηειεί κηα δπλακηθή 

εηαηξεία ζηνλ ειιεληθφ θαξκαθεπηηθφ ρψξν. Σα θεληξηθά ηεο γξαθεία βξίζθνληαη ζηε 

Μεηακφξθσζε Αηηηθήο, ελψ ιεηηνπξγνχλ πιένλ γξαθεία ηεο εηαηξείαο θαη ζηε Θεζζαινλίθε. 

ηνλ κηιν ζπγθαηαιέγνληαη, επίζεο, νη εηαηξείεο Alcon θαη Sandoz Οη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Novartis Hellas Α.Δ.Β.Δ., ζηελ νπνία εξγάδνληαη ζρεδφλ 600 άηνκα, 

επηθεληξψλνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ πληαγνγξαθνχκελσλ Ηδηνζθεπαζκάησλ θαη ησλ Με 

πληαγνγξαθνχκελσλ Φαξκάθσλ, ηα νπνία δηαζέηεη ζηελ ειιεληθή αγνξά κέζα απφ δίθηπν 

δηαλνκέσλ θαη θαξκαθαπνζεθψλ. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε θαηά ην έηνο 

2013 ζηα € 381 εθαη. θαζηζηψληαο ηελ πξψηε ζε ηδίξν κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ 
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θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ ελ ιφγσ ρξνληά, κε κεξίδην αγνξάο 9,97%. (κειέηε ηεο 

IMS, 2013). 

Σν 88% ησλ αγνξψλ ηεο εηαηξείαο πξνέξρεηαη απφ εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο. Ο κηινο 

Novartis ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο θνξπθαίνπο επελδπηέο ζηελ έξεπλα παγθνζκίσο 

(επελδχνληαο $ 9,3 δηο ην 2012), θαζψο ην 21% ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ 

θιάδνπ ηεο, επελδχνληαη ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε. ην πιαίζην απηφ ε ζπγαηξηθή πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ρψξα καο πξνέβε ζε επέλδπζε πεξηζζφηεξσλ απφ € 9,3 εθαη. ζε 

ζπλνιηθά 82 θιηληθέο κειέηεο ζηελ Διιάδα ην 2012. Ζ επέλδπζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

θαζφηη νη θιηληθέο κειέηεο, φρη κφλν βνεζνχλ ζηελ αζθαιή ρνξήγεζε λέσλ θαξκάθσλ θαη 

ζεξαπεηψλ, αιιά παξάιιεια εληζρχνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο 

επσθεινχληαη αζζελείο θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Ζ Novartis απνδίδεη κεγάιν ηκήκα ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ζηελ θνηλσλία, κέζσ πιεξσκψλ θφξσλ (άκεζσλ θαη έκκεζσλ), 

πξνκεζεπηψλ, κηζζνδνζίαο, αζθαιεηψλ, επελδχζεσλ γηα έξεπλα, πξνηηζέκελε αμία 

παξαγσγήο θηι. ε κία ηδηαίηεξα δχζθνιε ρξφληα, φπσο ήηαλ ην 2012, ηα πνζά απηά 

μεπέξαζαλ ζπλνιηθά ηα €130,2 εθαη. Ζ Novartis ζπλεηζέθεξε ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ επέλδπζε €52 εθαη. ην 2012 γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

πξνψζεζε θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ειιεληθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο. 

Πξντόληα 

Ζ  Novartis AG παξέρεη κηα επξεία ζεηξά πξντφλησλ πγείαο κέζα απφ ηνπο Σνκείο ησλ 

πληαηνγξαθνχκελσλ Ηδηνζθεπαζκάησλ, ησλ Δκβνιίσλ θαη ησλ Γηαγλσζηηθψλ, ησλ 

γελφζεκσλ (Sandoz), ησλ νθζαικνινγηθψλ Alcon θαη ησλ Καηαλαισηηθψλ Πξντφλησλ 

Τγείαο (ΜΖΤΦΑ). 

Ι. πληαγνγξαθνύκελα Ιδηνζθεπάζκαηα 

Σα ζπληαγνγξαθνχκελα ηδηνζθεπάζκαηα ηεο Novartis Hellas επηθεληξψλνληαη ζηηο εμήο 

θχξηεο ζεξαπεπηηθέο πεξηνρέο: 

Καπδιαγγειακό Σύζηημα & Μεηαβολιζμόρ 

θεπάζκαηα γηα ηελ ππέξηαζε, ηελ ππεξιηπηδακία, ηε ζηεζάγρε, ηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα, 

ην δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ, ηηο αξξπζκίεο θαη ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. 

Ογκολογία & Αιμαηολογία 

θεπάζκαηα γηα ηε ζεξαπεία θαθνεζψλ λενπιαζηψλ, φπσο ε Υξφληα Μπεινγελήο Λεπραηκία, 

ε κπειντλσζε, ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ, ν λεθξνθπηηαξηθφο θαξθίλνο θαη νη 
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λεπξνελδξνθξηλείο φγθνη, θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ζε αζζελείο κε 

πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ θαθνήζεηεο ησλ νζηψλ. 

θεπάζκαηα γηα ηελ απνζηδήξσζε παζρφλησλ απφ αηκνζθαηξηλνπάζεηεο, θαζψο θαη γηα 

ζπάληα λνζήκαηα, φπσο ε λφζνο Cushing θαη ε νδψδεο ζθιήξπλζε. 

Κενηπικό Νεςπικό Σύζηημα 

θεπάζκαηα γηα ηε λφζν Alzheimer, ηε λφζν Parkinson, ηε θιήξπλζε θαηά Πιάθαο, ηελ 

επηιεςία, ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή, ηελ θαηάζιηςε, ηελ εκηθξαλία θαη ηε ζρηδνθξέλεηα. 

Αναπνεςζηικό Σύζηημα 

θεπάζκαηα γηα ην άζζκα, ηε Υξφληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ) θαη ηελ θπζηηθή 

ίλσζε. 

Λοιμώξειρ 

θεπάζκαηα γηα ρξφληα επαηίηηδα Β θαη ζνβαξέο ελδνλνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο. 

Μεηαμόζσεςζη & Ανoζολογία 

θεπάζκαηα γηα ηελ πξφιεςε απφξξηςεο νξγάλσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε απηνάλνζσλ θαη 

απηνθιεγκνλνδψλ λνζεκάησλ, φπσο ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ε ςσξίαζε, ε νπξηθή 

αξζξίηηδα, ε ζπζηεκαηηθή λεαληθή ηδηνπαζήο αξζξίηηδα θαη ε ρξφληα απηφκαηε θλίδσζε. 

Οθθαλμολογία 

θεπάζκαηα γηα ηελ μεξνθζαικία, ηηο νθζαικηθέο αιιεξγίεο θαη ινηκψμεηο, θαζψο θαη γηα 

ηελ ειηαθή εθθχιηζε σρξάο θειίδαο πγξήο κνξθήο. Σν 2011, ν κηινο Novartis αλαθνίλσζε 

φηη νινθιήξσζε ηε ζπγρψλεπζε ηεο Alcon, ηεο κεγαιχηεξεο εηαηξείαο νθζαικνινγηθψλ 

πξντφλησλ παγθνζκίσο, γεγνλφο πνπ ελδπλακψλεη πεξαηηέξσ ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο νθζαικνινγίαο. 

Δεπμαηολογία 

θεπάζκαηα γηα ηελ ςσξίαζε. 

Μεηαβολικά Νοζήμαηα ηων Οζηών 

θεπάζκαηα γηα ηηο αξζνπάζεηεο. 

ΙΙ. Με πληαγνγξαθνύκελα Φάξκαθα 

Σα θάξκαθα απηά δελ απαηηνχλ ζπληαγή ηαηξνχ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αζζελή λα 

επηιέμεη ν ίδηνο ηε θαξκαθεπηηθή ηνπ αγσγή γηα δηάθνξεο παζήζεηο. Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο 

είλαη ζθεπάζκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ βήρα, ηνπ θνηλνχ θξπνινγήκαηνο, ηεο ξηληθήο 

ζπκθφξεζεο, ησλ αιιεξγηθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ κπτθψλ  πφλσλ θαη δπζθνηιηφηεηαο. 



 

65 

 

Πξνκεζεπηέο-πλεξγαζίεο 

Οη πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε πάλσ απφ 1.300 ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, κε ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο λα είλαη: 

-Παξαγσγνί πξντφλησλ (ΦΑΜΑΡ, Pharmathen θ.α. ) 

-Δηαηξίεο ζπλ-πξνψζεζεο (ΔΛΠΔΝ, WinMedica, DEMO θ.α.) 

Οη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε ειιεληθέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο απνηεινχλ παξάδνζε γηα 

ηελ εηαηξεία κε αμηνζεκείσηε ελέξγεηα ηε ζχλαςε  ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο κε ηελ εηαηξεία 

Pharmathen κε ζηφρν ηε ζπκπξνψζεζε (co-marketing) ζηελ ειιεληθή αγνξά δχν θαηλνηφκσλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηε Υξφληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ), θαζψο θαη 

ηελ πξνψζεζε ηνπ δηαδεξκηθνχ απηνθφιιεηνπ ηεο Ρηβαζηηγκίλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

λφζνπ Alzheimer. Σέινο, ε Novartis αλαθνίλσζε ηελ 1ε επηεκβξίνπ φηη πξνρψξεζε ζε 

παγθφζκηα ζπλεξγαζία κε ηελ Amgen γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε πξσηνπνξηαθψλ 

ζεξαπεηψλ γηα ηηο λεπξνεπηζηήκεο. 

Παξαγσγή θαη ιεηηνπξγία 

Ζ εηαηξεία εηζάγεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαξκάθσλ ηα νπνία ζπζθεπάδνληαη ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζπλεξγαηψλ ηεο, ελψ ζε αλαινγία 20% ε παξαγσγή θαη ε ζπζθεπαζία 

πξντφλησλ ηεο Novartis γίλεηαη ζηελ Διιάδα, κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ εμάγνληαη κεηά ηελ 

παξαγσγή. Ζ δηαλνκή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ γίλεηαη κέζσ θαξκαθαπνζεθψλ ζε θαξκαθεία 

θαη απεπζείαο απφ ηελ εηαηξεία ζε λνζνθνκεία, ζηα θαξκαθεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ζηηο 

ηδησηηθέο θιηληθέο. 

Πξντόληα πξώηα ζε πσιήζεηο 

 Ζ Novartis φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, είλαη ε πξψηε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ζε 

πσιήζεηο ζηε ρψξα. Σν πξψην ζε πσιήζεηο θάξκαθν έρεη έλδεημε ηνλ ζαθραξψδε δηαβήηε 

Σχπνπ ΗΗ. Ζ πξψηε πεληάδα ζπκπιεξψλεηαη κε ην Voltaren (Novartis) πνπ πνχιεζε 874,700 

ηεκάρηα, αμίαο 4,4 εθαη. επξψ. Αθνινπζεί ην αληηηζηακηληθφ Fenistil ηεο Novartis, γηα ην 

νπνίν νη Έιιελεο πιήξσζαλ 1,4 εθαη. επξψ, ελψ ζπλνιηθά δηαηέζεθαλ 307.574 

ζπζθεπαζίεο
7
. 

 

 

                                                           
7
 Στοιχεία για το 2012 
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3.2.2 Boehrninger Ingelheim Hellas A.E. 

Ζ κεηξηθή θαξκαθεπηηθή εηαηξεία Boehringer Ingelheim ηδξχζεθε ην 1885 ζην Ingelheim ηεο 

Γεξκαλίαο. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο παξαδνζηαθά δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη ε αληηκεηψπηζε 

θαη ε ζεξαπεία παζήζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, θαξδηαγγεηαθνχ θαη κπνζθειεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη δηαηαξαρψλ ηνπ νπξνπνηεηηθνχ θαη ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ελψ δηαζέηεη θαη αληηξεηξντθά θάξκαθα. Δπηπξφζζεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

δηεμάγεη έξεπλα ζηηο ζξνκβνεκβνιηθέο, θαξδηνκεηαβνιηθέο θαη νγθνινγηθέο παζήζεηο κε 

ζηφρν λα πξνζθέξεη θάξκαθα πςειήο ζεξαπεπηηθήο αμίαο. Παξάιιεια, είλαη πξσηνπφξνο 

θαη ζηνλ ηνκέα ησλ Με πληαγνγξαθνχκελσλ Φαξκάθσλ (OTC), εκπνξεπφκελε πξντφληα 

γηα αλαθνχθηζε απφ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, γηα γαζηξεληεξηθέο παζήζεηο, γηα 

ηελ θαξδηαγγεηαθή πξφιεςε, ηε ζηνκαηηθή πγηεηλή θαη ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο. 

 ήκεξα, ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο 20 κεγαιχηεξεο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο 

δηεζλψο κε 142 ζπγαηξηθέο θαη απαζρνιεί πάλσ απφ 41.500 άηνκα. Σν 2013, ε Boehringer 

Ingelheim πέηπρε θαζαξέο πσιήζεηο 14,1 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ πεξίπνπ. Οη δαπάλεο γηα 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε αληηζηνηρνχζαλ ζην 19,5% ησλ θαζαξψλ ηεο πσιήζεσλ. 

Ζ ζπγαηξηθή Boehringer Ingelheim Διιάο ΑΔ ηδξχζεθε ην 1966. Σν 1975 εγθαηληάζηεθε ε 

βηνκεραληθή κνλάδα παξαγσγήο ζην Κνξσπί ηεο Αηηηθήο, ζέηνληαο λέα δεδνκέλα ζην 

βηνκεραληθφ ηνκέα ηεο ρψξαο. Ζ ζπλνιηθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ έρεη 

ηηκεζεί κε ην πξψην βξαβείν απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ γηα αξκνληθή πξνζαξκνγή ηεο 

κνλάδαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ Boehringer Ingelheim Διιάο είλαη ε κνλαδηθή πνιπεζληθή θαξκαθεπηηθή εηαηξεία πνπ 

δηαηεξεί δηθή ηεο βηνκεραληθή κνλάδα παξαγσγήο ζηελ Διιάδα, κε ζεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ. Ζ κνλάδα παξαγσγήο ηξνθνδνηεί φρη κφλν 

ηελ ειιεληθή αγνξά αιιά θαη ηηο αγνξέο πιένλ ησλ 45 ρσξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ φιεο ηηο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Αλ. Δπξψπεο, ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο, ηηο ρψξεο ηεο 

Βφξεηαο Αθξηθήο, θαζψο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο Βφξεηαο Αθξηθήο,θαζψο θαη ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο. Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο αληηζηνηρεί ζην 60% ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο θαη είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο φρη κφλν γηα ηελ ίδηα, αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηε 

ρψξα, θαζψο αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 2% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο. 

Ζ εηαηξεία απαζρνιεί 309 εξγαδφκελνπο θαη κεθχθιν εξγαζηψλ πνπ αλέξρεηαη ζηα 299 

εθαηνκκχξηα επξψ γηα ην 2013, ε Boehringer Ingelheim Διιάο θαηείρε ηε δεχηεξε ζέζε ζε 

φξνπο θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηελ ελ ιφγσ ρξνληά. Σν 2012 ε εηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε 
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επέλδπζε χςνπο 10 εθ. επξψ γηα ηελ αλάπηπμε λέαο παξαγσγηθήο κνλάδαο ζην Κνξσπί, ε 

νπνία απφ ην 2013 παξάγεη έλα θαηλνηφκν θάξκαθν ζηε ρψξα καο πνπ αθνξά ηε ζεξαπεία 

ηνπ δηαβήηε θαη θπθινθνξεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε Pharmaserve – Lilly ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. 

Ζ λέα παξαγσγηθή απηή κνλάδα αχμεζε ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ειιεληθήο 

ζπγαηξηθήο θαηά 347%, αγγίδνληαο γηα ην δηάζηεκα 2014-2015 ην χςνο ησλ  400 εθ. επξψ 

(απφ 115 εθ. επξψ ην 2011 θαη 208 εθ. επξψ ην 2013), θαζψο επίζεο νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζην εξγνζηάζην θαηά 10%. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο πσο γηα πξψηε 

θνξά ε κεηξηθή εηαηξεία εκπηζηεχηεθε ζε εξγνζηάζην εθηφο Γεξκαλίαο, ΖΠΑ θαη Ηαπσλίαο, 

ηελ παξαγσγή ελφο θαξκάθνπ ην νπνίν θπθινθνξεί γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά. Αλαθνξηθά 

κε ηε δξάζε ηεο εηαηξείαο, απηή ζηνρεχεη ζηελ αλαθάιπςε, ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε 

θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ζνβαξψλ αζζελεηψλ πνπ καζηίδνπλ ηελ 

αλζξσπφηεηα, φπσο είλαη ν θαξθίλνο, ν δηαβήηεο, ε θνιπηθή καξκαξπγή, ε Υξφληα 

Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα θαη ε ππέξηαζε. Σα ζπλνιηθά ζθεπάζκαηα πνπ παξάγνληαη 

ζε εηήζηα βάζε ζηηο παξαγσγηθέο ηεο κνλάδεο αγγίδνπλ ηα 80 εθ., ελψ ηα πξντφληα ηεο 

εμάγνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 140 ρψξεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξαγφκελν θάξκαθν απνηειεί 

ην Micardis πνπ ρνξεγείηαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απμεκέλεο αξηεξηαθήο πίεζεο. 

ηηο δηαθξίζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη θαη ην βξαβείν True Leader 2014 πνπ 

θαηέθηεζε ζηα νκψλπκα βξαβεία-ζεζκφο ηεο ICAP.  

3.2.3 Pfizer Hellas AE 

Απφ ηελ ίδξπζε ηεο Pfizer ην 1849 απφ ηα μαδέξθηα Charles Pfizer θαη Charles Erhart, ε 

εηαηξεία παξακέλεη αθνζησκέλε ζηελ αλαθάιπςε θαη αλάπηπμε λέσλ θαξκάθσλ θαη 

εκβνιίσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία ησλ δηάθνξσλ λνζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο ησλ αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Ζ Pfizer Hellas ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 1960, ελψ απφ ην 2003 ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ 

ησλ θνξπθαίσλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο. Σν 2013 

θαηαιάκβαλε ηελ ηξίηε ζέζε ζε φξνπο θχθινπ εξγαζηψλ, απαζρνιψληαο ζπλνιηθά 310 

εξγαδφκελνπο. Σν 2010 απνηέιεζε ρξνληά νξφζεκν γηα ηελ εηαηξεία θαζφηη  πέξαλ ηεο 

ζπκπιήξσζεο 50 ρξφλσλ δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε ρψξα καο, νινθιεξψζεθε θαη ε 

ζπγρψλεπζε κε ηελ Wyeth Hellas. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαηνδφηεζε κηα λέα επνρή γηα ηελ 

Pfizer Hellas, δεκηνπξγψληαο ηε κεγαιχηεξε βην-θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ζηελ Διιάδα. 
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Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ε εηαηξεία εηζήγαγε θαηλνηφκα θάξκαθα γηα φιεο 

ζρεδφλ ηηο λνζνινγηθέο νληφηεηεο ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ζηε 

ρψξα καο,. Δπίζεο ζεκαληηθά νθέιε απνθφκηζε θαη ε εζληθή νηθνλνκία αθνχ, ζην δηάζηεκα 

απηφ, δεκηνπξγήζεθαλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα λένπο επηζηήκνλεο δίλνληαο επθαηξίεο 

εθπαίδεπζεο θαη εμέιημεο, ελψ ζεκαληηθά πνζά δφζεθαλ ζην Διιεληθφ θξάηνο κέζσ ησλ 

θφξσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Απφ ην 1990 θαη κεηά, μεθηλά κηα λέα πεξίνδνο 

δεκηνπξγηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ εηαηξεία ζηε ρψξα καο. Σα πξφηππα ηερλνινγηθά κέζα, ε 

έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ν δπλακηζκφο, ηελ κεηαηξέπνπλ ζε θνινζζφ ηνπ θιάδνπ. Ζ 

εηαηξεία θέξλεη επαλάζηαζε κε λέα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ 

πεξίνπηε ζέζε ζε λνζνθνκεία, θαξκαθεία θαη θηεληαηξεία. 

Γηεζλψο, ε εηαηξεία επελδχεη ηεξάζηηα πνζά γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε. Σν 2002, 

αλαδείρζεθε ε πξψηε ζε κέγεζνο θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ζηελ Διιάδα θαη εγθαηλίαζε ην λέν 

ηεο θηίξην ζηελ Λεσθ. Μεζνγείσλ κε ππεξζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο. Ζ εηαηξεία εκπνξεχεηαη 

πιήζνο ζπληαγνγξαθνχκελσλ (πεξί ηα 90 ζπλνιηθά) θαη κε θαξκάθσλ (ADVIL. FELDENE, 

PREPARATION, SIMECO, ALUDROX), θαζψο θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο 

(CENTRUM, CALTRATE, CHAPSTICK). Ζ εηαηξεία δηεζλψο, πξνβαίλεη ζε ηεξάζηηεο 

επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο ην 2004 κφλν, ην ζρεηηθφ χςνο επέλδπζεο αλήιζε ζε 1 δηο. $.  

3.2.4  Βηαλέμ ΑΔ 

Ο πξψηνο κεγάινο ζηαζκφο εμέιημεο ήηαλ ην 1951, φηαλ ν Παχινο Γηαλλαθφπνπινο ίδξπζε 

ηελ νκφξξπζκε εηαηξεία ΦΑΡΜΑΓΗΑΝ πνπ μεθίλεζε απνθαζηζηηθά κε ηελ εκπνξηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα λα επεθηείλεηαη γξήγνξα ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Δπί ζεηξά εηψλ, ε 

ΦΑΡΜΑΓΗΑΝ ήηαλ αληηπξφζσπνο κεγάισλ δηεζλψλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ φπσο νη 

Jannsen, Roussel θαη Alcon. Σν 1971 νξηνζεηεί έλα λέν εμειηθηηθφ ζηαζκφ, θαζψο ε Δηαηξεία 

κεηαηξάπεθε ζε αλψλπκε θαη έιαβε ηε ζεκεξηλή ηεο επσλπκία. Ζ ΒΗΑΝΔΞ θαηείρε ηελ 

ηέηαξηε ζέζε ζε φξνπο θχθινπ εξγαζηψλ γηα ην 2013 κε ηδίξν € 247 εθαη. απαζρνιψληαο 

ζπλνιηθά πάλσ απφ 1.000 άηνκα, θαη εθαξκφδεη δηαρξνληθά έλα επξχ επελδπηηθφ πξφγξακκα 

κε λέεο ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο δηεζλνχο πξνζαλαηνιηζκνχ. πλνπηηθά, νη 

θχξηνη ζηαζκνί ζηελ ηζηνξία ηεο εηαηξείαο θαηαηίζεληαη θαησηέξσ: 

-1924: Ο Γεκήηξεο Γηαλλαθφπνπινο αλνίγεη έλα απφ ηα πξψηα θαξκαθεία ησλ Αζελψλ. 
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-1951: Ο Παχινο Γηαλλαθφπνπινο ηδξχεη ηελ εηαηξεία ΦΑΡΜΑΓΗΑΝ ε νπνία 

επεθηείλεηαη γξήγνξα ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ σο αληηπξφζσπνο κεγάισλ 

δηεζλψλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ. 

1971: Ζ ΦΑΡΜΑΓΗΑΝ κεηαηξέπεηαη ζε αλψλπκε θαη κεηνλνκάδεηαη ζε ΒΗΑΝΔΞ. Ζ 

αλάπηπμε θαη ε θαηαμίσζε έξρνληαη άκεζα, φηαλ θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο δηεζλνχο θήκεο, 

φπσο νη Merck & Co (ΖΠΑ), Takeda Chemical Industries (Ηαπσλία), Boots (Μ. Βξεηαλία), 

Sigma Tau Industries (Ηηαιία) θ.ά. αλαζέηνπλ ζηε ΒΗΑΝΔΞ ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 

ηνπο ζηα εξγνζηάζηά ηεο. 

-1977: Ζ εηαηξεία μεθηλάεη ηε βηνκεραληθή ηεο δξαζηεξηφηεηα κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Α΄ 

Δξγνζηαζίνπ. 

-1983: Τπνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηνλ νίθν Merck & CO. 

Σν εξγνζηάζην ηεο Winthrop-Sterling εθζπγρξνλίδεηαη γηα λα γίλεη ην Β΄ Δξγνζηάζην ηεο 

ΒΗΑΝΔΞ ζηελ Παιιήλε. 

-1985: Σν εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο Upjohn επεθηείλεη ηε γξακκή παξαγσγήο ηνπ θαη 

γίλεηαη ην Γ΄ Δξγνζηάζην. 

-1995: Σν εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο Upjohn επεθηείλεη ηε γξακκή παξαγσγήο ηνπ θαη 

γίλεηαη ην Γ΄ Δξγνζηάζην. 

-1995: Ίδξπζε ηεο ΒΗΑΝ, ε νπνία σο εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΒΗΑΝΔΞ, είλαη θπξίσο 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά ηνπ θαξκαθείνπ. Σν ραξηνθπιάθηφ ηεο πεξηιακβάλεη πνιχ 

κεγάια θαη ζπνπδαία brands, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα NOVALAC, SUDOCREM, TONOTIL, 

PENNSAID. 

-1997: Ζ ΒΗΑΝΔΞ εμαγνξάδεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο Hoechst ζηε Βαξπκπφκπε, 

γηα λα ζηεγάζεη ηα γξαθεία ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ην Κέληξν Γηαλνκήο ηειηθψλ 

πξντφλησλ. 

-1999: Ζ κνλάδα παξαγσγήο αληηβηνηηθψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Φαξκαθεπηηθήο Έξεπλαο & 

Σερλνινγίαο ζηε Βηνκεραληθή Εψλε Παηξψλ αλαβαζκίδεηαη πιήξσο, ψζηε λα γίλεη ην Γ΄ 

Δξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο, αθνινπζψληαο πάληα ηα απζηεξφηεξα πξφηππα παξαγσγήο. 

-2006: Ίδξπζε ηεο ELDRUG S.A., κηαο spin-off
8
 εηαηξείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε. 

                                                           
8
 κε ηνλ φξν απηφ ραξαθηεξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαζψο θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε γλψζεσλ πνπ παξάγνληαη ζε 

εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα, ηερλνινγηθνχο θνξείο θαζψο θαη ζε παξαγσγηθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα. 
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-2011: Ζ ΒΗΑΝΔΞ ιακβάλεη ηελ έγθξηζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (World 

Health Organization) σο πξνκεζεπηή. 

-2013: χλαςε ζπκθσλίαο κε ηελ εηαηξεία Lilly γηα ηελ παξαγσγή 10.000.000 ηεκαρίσλ 

βαλθνκπθίλεο εηεζίσο θαη εμαγσγή ηνπ 100% ηεο πνζφηεηαο απηήο ζηελ Κίλα. 

Γηεζλείο πλεξγαζίεο 

Σν επίπεδν ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη ε άξηζηε νξγαλσηηθή ππνδνκή είλαη νη ιφγνη πνπ 

ζεκαληηθνί Φαξκαθεπηηθνί Οίθνη αλά ηνλ θφζκν, φπσο νη Merck & Co, ε Takeda 

Pharmaceutical Company Limited, ε Bristol-Myers Squibb θαη ε Sanofi Pasteur MSD, 

εκπηζηεχηεθαλ ηε ΒΗΑΝΔΞ θαη ζχλαςαλ ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη ζπλεξγαζίεο, φπσο: 

 πκθσλίεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ζήκαηνο θαηφπηλ άδεηαο (License Agreements) γηα 

πξντφληα πνπ παξαζθεπάδεη ή/θαη ζπζθεπάδεη θαη δηαζέηεη ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 πκθσλίεο ζπλ-εκπνξίαο γηα δηαθνξεηηθά πξντφληα ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 πκθσλίεο απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο εηζαγφκελσλ πξντφλησλ (Distribution 

Agreements) ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 πκθσλίεο εμαγσγψλ. 

 πκθσλίεο παξαγσγήο πξντφλησλ ηξίησλ θαη' απνθνπή (Facon, Contract 

Manufacturing). 

 πκθσλίεο θπζηθήο δηαλνκήο πξντφλησλ ηξίησλ θαη' απνθνπή (Physical Distribution 

Agreements) πνπ αθνξνχλ κφλν ζηε δηαλνκή πξντφλησλ. 

 πκθσλίεο αλά πεξηνρή/ρψξα απνθιεηζηηθφηεηαο δηάζεζεο (Territory Exclusivity). 

 

Πίλαθαο 3.2 

πλεξγαζίεο ΒΙΑΝΔΞ 

πλεξγαζίεο παξαγσγήο & ρξήζεο ζήκαηνο θαηφπηλ άδεηαο 

πλεξγαζίεο ζπλ-εκπνξίαο 

MSD NIPPON KAYAKU 

TAKEDA CHEMICAL IND. Laboratorios Farmaceuticos ROVI 

SANOFI PASTEUR MSD LFB S.A. 

SANOFI AVENTIS ALPHA WASSERMANN S.p.A. 
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                   Πίλαθαο 3.2 

                                                                   πλέρεηα 

ASTELLAS FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. 

BRISTOL-MYERS SQUIBB HISAMITSU PHARMACEUTICAL Co., 

Inc. 

SIGMA-TAU PHARMACEUTICALS 

Inc. 

RECKITT BENCKISER 

RECORDATI S.p.A. GRÜNENTHAL 

INNOTHERA BIOTEST 

MENARINI ARKRAY Inc. 

UNITED PHARMACEUTICALS FOREST LABORATORIES 

BOEHRINGER INGELHEIM  

 

πλεξγαζίεο Toll manufacturing 

Γηεζλείο Δζληθέο 

ELI LILLY LEO PHARMA 

BRISTOL MYERS SQUIBB ELI LILLY 

MYLAN SERVIER 

SHIONOGI Inc. ABBOTT 

 

Πξόζθαηεο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο 

-2011: Οη εηαηξίεο MSD (Merck γηα ηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηνπ Καλαδά) θαη ΒΗΑΝΔΞ 

αλαθνηλψλνπλ ηελ αλαδηάηαμε θαη ρξνληθή επέθηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπο. Ζ 

αλαλέσζε θαη επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγρψλεπζεο 

κεηαμχ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ΜSD θαη Schering-Plough θαη ηελ ίδξπζε ηεο MSD 

Hellas (ε νπνία δηαδέρζεθε ηελ Schering – Plough Hellas), σο ζπλέπεηα ηεο παγθφζκηαο 

ζπγρψλεπζεο. 

-2013: Με ζηφρν ηελ εμαγσγή 10 εθαη. ηεκαρίσλ ηνπ ελέζηκνπ θαξκάθνπ Voncom ηεο 

Lilly, ε βηνκεραλία Βηαλέμ αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπλεξγαζίαο κε ηελ πνιπεζληθή 

εηαηξεία. Ζ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο πξνβιέπεη ηελ άκεζε επέλδπζε ζε κεραλνινγηθφ 
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εμνπιηζκφ 1,5 εθαη. επξψ απφ ηε Βηαλέμ, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη 135 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Δπίζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο αλνίγεη ην δξφκν γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ππάξρνπζαο 

ζπλεξγαζίαο ησλ δχν εηαηξεηψλ, εληζρχεη ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ειιεληθήο 

εηαηξείαο θαη πξνζδίδεη ηδίξν ζε νξίδνληα ηεηξαεηίαο ηεο ηάμε ηνπ 3-4% ηνπ ζεκεξηλνχ 

ηδίξνπ ηεο Βηαλέμ δει. πεξί ηα 10 εθαη. επξψ.  

-2014: Μηα λέα δπλακηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ CHIESI Ζellas θαη ΒΗΑΝΔΞ, 

μεθίλεζε ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ κε ζηφρν ηελ ζπλ-πξνψζεζε ηνπ πξψηνπ ηδηνζθεπάζκαηνο 

γηα εηζπλνέο, ην νπνίν ζπλδπάδεη ζε κηθξνζσκαηηδηαθή κνξθή αεξνιχκαηνο, δηπξνπηνληθή 

κπεθινκεζαδφλε κε θνξκνηεξφιε θαη ρνξεγείηαη κέζσ δνζηκεηξηθήο ζπζθεπήο ππφ πίεζε 

(pMDI). To ηδηνζθεχαζκα απεπζχλεηαη ζε αζζελείο κε κε ειεγρφκελν άζζκα. Με απηή ηε 

λέα ζπκθσλία, ε εηαηξεία ΒΗΑΝΔΞ, ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ελεκέξσζε ηεο ηαηξηθήο 

θνηλφηεηαο αλαθνξηθά κε ην ζθεχαζκα ηνπ εηζπλεφκελνπ ζηαζεξνχ ζπλδπαζκνχ, ην νπνίν 

είλαη πξντφλ έξεπλαο ηνπ Ηηαιηθνχ πνιπεζληθνχ θαξκαθεπηηθνχ Οκίινπ Chiesi.  

 -2015: Ζ Bristol-Myers Squibb αλαζέηεη ζηε ΒΗΑΝ ηε δηαλνκή θαη πξνψζεζε ηεο ζεηξάο 

αλαιγεηηθψλ-αληηππξεηηθψλ DEPON. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο, 

ε θεηηλή πξφβιεςε ηδίξνπ απφ ηηο πσιήζεηο ηεο ζεηξάο Depon, ην νπνίν ήδε κεηξά 43 ρξφληα 

παξνπζίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά, ζα αγγίμεη ηα 25 εθαη., αλεβάδνληαο ηνλ ηδίξν ηεο ΒΗΑΝ 

απφ ηα 35,8 εθαη. επξψ πνπ ήηαλ ην 2014 ζηα 61 εθαη. επξψ. 

Δμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα 

Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ΒΗΑΝΔΞ κεηξά πάλσ απφ 20 ρξφληα. Ζ επέθηαζή ηεο, 

παγθνζκίσο, απμάλεηαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά κεηαμχ ησλ 

κεγαιχηεξσλ εμαγσγέσλ ηεο Διιάδαο. 

Ζ Δηαηξεία είλαη παξνχζα, έρνληαο εγθεθξηκέλα θαη ζε θπθινθνξία πξντφληα ζε 35 ρψξεο 

ζηελ Δπξψπε (Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γαιιία, Ηζπαλία, Γεξκαλία, Γαλία, Οιιαλδία, Κχπξν), 

ζηε Μέζε Αλαηνιή (Ηνξδαλία, . Αξαβία), ζηελ Αθξηθή (Σπλεζία, νπδάλ, Νφηηα Αθξηθή, 

Αθηή Διεθαληνζηνχ) θαη ζηελ Αζία (Φηιηππίλεο, Ηαπσλία, Βηεηλάκ, ηγθαπνχξε, Σατβάλ). 

Οη πεηπρεκέλεο εμαγσγέο ηεο Δηαηξείαο, νθείινληαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο: 

 Τςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. 

 εκαληηθή δπλαηφηεηα παξαγσγήο κεγάιεο θιίκαθαο, ιφγσ ησλ ζπλερψλ επελδχζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Δηαηξεία ζε ζχγρξνλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

 πλερείο επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 Άκεζε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. 
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 Αδηάθνπε έξεπλα αγνξάο. 

 πληνληζκέλε πξνψζεζε. 

 Δμαηξεηηθή δηαλνκή ησλ πξντφλησλ. 

 Δμαηξεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο.  

Οη εμαγσγέο ρσξίδνληαη ζε δχν ηνκείο: 

 πκθσλίεο παξαγσγήο πξντφλησλ ηξίησλ θαη' απνθνπή (Contract Manufacturing) κε 

πνιιέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο. 

 Δμαγσγέο ησλ πξντφλησλ ηεο ΒΗΑΝΔΞ κέζσ ηνπηθψλ δηαλνκέσλ (εηαηξεηψλ) ζε φιεο 

ηηο ρψξεο. 

Πξντόληα 

Ζ ΒΗΑΝΔΞ παξάγεη ή εηζάγεη, ζπζθεπάδεη, πξνσζεί θαη δηαλέκεη έλα κεγάιν αξηζκφ 

γλσζηψλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο 

θαηεγνξίεο. 

ήκεξα, ν αξηζκφο απηψλ ησλ πξντφλησλ ππεξβαίλεη ηα 200 (ζε φιεο ηηο θαξκαθνηερληθέο 

κνξθέο ηνπο) θαη ηεθκεξηψλεη ην εχξνο ηεο ζπλεξγαζίαο αιιά θπξίσο ηελ εκπηζηνζχλε κε 

ηελ νπνία πεξηβάιινπλ ηε ΒΗΑΝΔΞ νη γλσζηέο δηεζλείο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο κε ηηο νπνίεο 

ζπλεξγάδεηαη. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ ειέγρνληαη κε θιηληθέο κειέηεο νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο ζηα κεγάια λνζειεπηηθά ηδξχκαηα 

ηεο ρψξαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηαηξηθά ηκήκαηα ηεο ΒΗΑΝΔΞ. ιεο νη θιηληθέο κειέηεο 

ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηεο Οξζήο Κιηληθήο 

Πξαθηηθήο (GCP – Good Clinical Practice). 

Ζ ΒΗΑΝΔΞ άξρηζε πξφζθαηα ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηήκηα γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε 

λέσλ απνηειεζκαηηθψλ κνξίσλ, πνπ έρνπλ δξάζε ζε ζνβαξέο αζζέλεηεο. 

Οη ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη ηα πξντφληα ηεο ΒΗΑΝΔΞ είλαη: 

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΔΝΑ (RX) 

Γαζηξεληεξνινγηθά 

Αληηππεξηαζηθά 

Τπνιηπηδαηκηθά 

Γεξκαηνινγηθά 

Αληηνζηενπνξσηηθά 
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Αληηβηνηηθά 

Δκβφιηα  

Παξάγσγα αίκαηνο 

Ογθνινγηθά 

Αληηθιεγκνλψδε 

Νεπξνινγηθά/Φπρηαηξηθά 

Οπξνινγηθά 

Αληηαζζκαηηθά 

Οθζαικνινγηθά 

ΜΗ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΔΝΑ (ΜΗΤΦΑ) 

Αλαιγεηηθά 

Αληηζεπηηθά 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

ΒΡΔΦΙΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΑ 

ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ 

Πξντφληα Πεξηπνίεζεο Γέξκαηνο 

3.2.5 Sanofi-aventis AEBE 

H Sanofi είλαη κηα απφ ηηο θνξπθαίεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζηνλ θφζκν, κε εγεηηθή ζέζε 

ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε, κεηξψληαο παξνπζία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο θαη 

απαζρνιψληαο πεξί ηνπο 100.000 ππαιιήινπο. Σα θεληξηθά ηεο γξαθεία εδξεχνπλ ζην 

Παξίζη. Ζ ειιεληθή ζπγαηξηθή θαηείρε ην 2013 ηελ πέκπηε ζέζε ζε φξνπο θχθινπ εξγαζηψλ 

κε ζπλνιηθφ ηδίξν € 224 εθαη. θαη πεξίπνπ 240 εξγαδφκελνπο. 

Πιαηθόξκεο αλάπηπμεο 

H Sanofi εζηηάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηηο εμήο ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο: 

 Γηαβήηεο 

 Καηλνηφκα Φάξκαθα 

 Δκβφιηα 

 Καηαλαισηηθά Πξντφληα 

 Αλαδπφκελεο Αγνξέο 

 Κηεληαηξηθφο Σνκέαο 
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Πξντόληα 

Ζ Sanofi ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αζζελψλ ζηελ Διιάδα θαηλνηφκεο ζεξαπεπηηθέο ιχζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, ζηηο αθφινπζεο ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο: 

θαξδηνινγία, ζξφκβσζε, αηκαηνινγία, νγθνινγία, ζαθραξψδεο δηαβήηεο, θεληξηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα θαη εζσηεξηθή παζνινγία / νπξνινγία. Απηή ηε ζηηγκή ζηε ρψξα καο θπθινθνξνχλ 

πεξηζζφηεξα απφ 100 ζπληαγνγξαθνχκελα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα ηεο εηαηξείαο.  

Ιζηνξία – ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο 

Ζ ζεκεξηλή κνξθή ηεο εηαηξείαο είλαη απνηέιεζκα δηαδνρηθψλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 

πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαζψο θαη κεηεμέιημεο εηαηξεηψλ πνπ 

ηδξχζεθαλ απφ ηνλ 19ν αηψλα θαη δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαιπζνχλ δηεμνδηθψο. 

Σε ζεκεξηλή ηεο επσλπκία ηελ απνθηά ζηηο 6 Μαΐνπ 2011, νπφηε θαη απφ Sanofi-Aventis 

απινπνηείηαη ην φλνκά ηεο ζε Sanofi. Ζ εηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζηα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ 

Παξηζηνχ (EURONEXT: SAN) θαη ηεο Νέαο Τφξθεο (NYSE: SNY). 

εκαληηθέο θαη ελδεηθηηθέο ζπλεξγαζίεο ηεο δηεζλψο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, απνηεινχλ νη 

αθφινπζεο: 

-2008: Ζ Sanofi Pasteur Holding ( ε κεηξηθή εηαηξεία ηεο Sanofi pasteur, ηνπ ηκήκαηνο 

εκβνιίσλ ηεο Sanofi-aventis ) αλαθνίλσζε ζηηο 25 Ηνπιίνπ 2008 πσο είρε επηηχρεη ζπκθσλία 

κε ηελ Acambis, ε νπνία ζπλίζηαην ζηελ νκφθσλα πξνηεηλφκελε πξνζθνξά εμαγνξάο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο απηήο 

-2009: Ζ Sanofi-aventis αλαθνίλσζε φηη ε ζπγαηξηθή ηεο ζην Μεμηθφ, πξνέβε ζηελ 

εμαγνξά ηεο Laboratorios Kendrick (“Kendrick”), ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα 

επηηάρπλζε ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο. 

-2009: Ζ Sanofi-aventis αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο εμαγνξάο ηεο εηαηξείαο 

Medley ζηε Βξαδηιία πνπ απνηειεί ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε θαξκαθεπηηθή ζηε ρψξα θαη πξψηε 

ζηνλ ηνκέα ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ. 

-2009: Ζ Sanofi-aventis αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε απνθιεηζηηθήο παγθφζκηαο ζπκκαρίαο κε 

ηελ Exelixis Inc. Γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ζηνρεπκέλσλ νγθνινγηθψλ ζεξαπεηψλ.  

-2010: Ζ Sanofi-aventis απνθηά ηελ Chatemm Inc. θαη δεκηνπξγεί κηα ηζρπξή βάζε 

αλάπηπμεο ζηελ αγνξά θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ πγείαο ζηηο ΖΠΑ. 
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-2010: Ζ Sanofi-aventis θαη ε CureDM ππνγξάθνπλ απνθιεηζηηθή παγθφζκηα ζπκθσλία 

γηα κηα Καηλνηφκν Αλαγελλεηηθή Οπζία ζηε Θεξαπεία ηνπ Γηαβήηε. 

-2010: Ζ Sanofi-aventis θαη ε Glenmark Pharmaceuticals ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηα 

δηθαηψκαηα θπθινθνξίαο λέσλ παξαγφλησλ ζεξαπείαο ηνπ ρξφληνπ πφλνπ. 

-2010: Ζ Sanofi-aventis εμαγνξάδεη ηελ TargeGen Inc., κηα ακεξηθάληθε βηνθαξκαθεπηηθή 

εηαηξεία γηα ηελ αλάπηπμε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελσλ θαξκάθσλ γηα ηε ζεξαπεία 

αηκαηνινγηθψλ θαθνεζεηψλ. 

-2011: Ζ Sanofi-aventis αλαθνηλψλεη πσο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εγθξίλεη ηελ 

πξνηεηλφκελε εμαγνξά ηεο ακεξηθάληθεο εηαηξείαο Genzyme άλεπ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

θνηλνηηθνχο θαλφλεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγρσλεχζεσλ. 

-2015: Ζ Sanofi-aventis, ζην πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο ζπκθσλίαο κε ηελ εηαηξεία 

βηνηερλνινγίαο Selecta Biosciences, απνθηά ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ζηελ αλάπηπμε 

αλνζνζεξαπείαο γηα ηε λφζν ηεο θνηιηνθάθεο. Ζ ηειεπηαία ζα ιάβεη 300 εθαη. δνι. γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο. Δπηπξνζζέησο, αλ ην πξντφλ δηαηεζεί ζην εκπφξην, ζα 

εμαζθαιίζεη δηθαηψκαηα πιεξσκψλ σο πνζνζηφ επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πσιήζεσλ. Οη δχν 

εηαηξίεο ην 2012 ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάπηπμε ζηνρεπκέλεο 

αλνζνζεξαπείαο ζε ζαλαηεθφξεο αιιεξγίεο. Απφ ην Selecta Biosciences πξνζδνθά πεξίπνπ 

900 εθαη. δνι. 

3.2.6 Glaxosmithkline AEBE 

Ζ πνιπεζληθή κεηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία GlaxoSmithkline έρεη ηελ έδξα ηεο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, φληαο εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ.Ζ ζεκεξηλή ηεο 

κνξθή είλαη απνηέιεζκα δηαδνρηθψλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Sanofi θαη δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαιπζνχλ δηεμνδηθψο. 

Ζ GSK είλαη ε κνλαδηθή εηαηξεία ζηνλ θφζκν πνπ αλαπηχζζεη θάξκαθα θαη γηα ηηο ηξεηο 

αζζέλεηεο πνπ ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο έρεη ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηα, HIV/ AIDS, 

θπκαηίσζε θαη εινλνζία. Ζ GSK αλαδεηθλχεηαη σο πξσηνπφξνο εηαηξεία ζην ρψξν ηεο, 

θαηέρνληαο ην 5,3% ηεο παγθφζκηαο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο, φληαο ζηελ έθηε ζέζε απφ 

πιεπξάο επηδφζεσλ γηα ην 2014, ελψ απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 99.000 αλζξψπνπο ζε 

πάλσ απφ 100 ρψξεο.  

Ζ GSK ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη δηαξζξσκέλε σο εμήο: 
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-Σνκέαο Φαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (GSK Pharma): πεξηιακβάλεη ην βαζηθφ άμνλα 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο. Ζ GSK επελδχεη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θαξκάθσλ ζε 

ζεκαληηθέο αζζέλεηεο φπσο ν θαξθίλνο, ην άζζκα, νη ινηκψμεηο, ε θαηάζιηςε, ν δηαβήηεο, νη 

αζζέλεηεο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζε ζπάληεο παζήζεηο. 

-Σνκέαο Δκβνιίσλ (GSK Biologicals): ε GSK θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα 

αλάπηπμεο εκβνιίσλ γηα ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ κε 50 θαη πιένλ έηε πνξείαο. Ζ GSK 

θαιχπηεη ην έλα ηέηαξην ησλ αλαγθψλ παγθνζκίσο ζε εκβφιηα, δηαζέηνληαο 30 εκβφιηα θαη 

κία απφ ηηο πην δπλακηθέο γξακκέο ππφ αλάπηπμε εκβνιίσλ ζηε βηνκεραλία, κε 20 πεξίπνπ 

ππνςήθηα εκβφιηα. 

-Σνκέαο Καηαλαισηηθψλ πξντφλησλ (GSK Consumer): ε GSK δηαζέηεη κε 

ζπληαγνγξαθνχκελα θαξκαθεπηηθά θαη θαηαλαισηηθά πξντφληα φπσο ην Ribena, Lucozade, 

Binaca, Sensodyne, Panadol, Aquafresh θιπ. Δπίζεο, δηαζέηεη 4 εξεπλεηηθά θέληξα πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ αλαθάιπςε λέσλ πξντφλησλ. 

-Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (R&D): εζηηάδεη ζηελ αλαθάιπςε θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ θαη 

ζεξαπεηψλ θαη απαζρνιεί 14.500 εξγαδφκελνπο παγθνζκίσο. 

Οη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

Ζ GSK εληζρχεη ην ππάξρνλ ραξηνθπιάθην θαξκάθσλ ηεο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο 

ηνκείο ησλ Δκβνιίσλ, ηεο Ογθνινγίαο, ησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ πξντφλησλ 

βηνηερλνινγίαο. Σαπηφρξνλα, αλαδεηά επθαηξίεο γεσγξαθηθήο επέθηαζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηδηαίηεξα ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε GSK έρεη 

πξνβεί ζε εμαγνξέο εηαηξηψλ φπσο ηεο Domantis, εηαηξεία πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηελ αλάπηπμε 

ζεξαπεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αληηζψκαηα. Ζ εμαγνξά απηή έρεη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηα 

ππφ αλάπηπμε πξντφληα βηνηερλνινγίαο ηεο GSK. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2008, κε ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο Sirtris, ε GSK εληζρχεη ζεκαληηθά ηηο 

εξεπλεηηθέο ηεο πξνζπάζεηεο ζηνπο ηνκείο λεπξνινγίαο, αλνζνινγίαο, θιεγκνλσδψλ θαη 

κεηαβνιηθψλ λφζσλ.   

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2008, ε GSK πξνέβε ζε ζπκθσλία κε ηελ Aspen, κε ζηφρν λα δηεπξχλεη ην 

ραξηνθπιάθην θαξκάθσλ πνπ εζηηάδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2009, ε GSK αλαθνίλσζε ηε ζπκθσλία ηεο κε ηελ εηαηξεία Pfizer γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο παγθνζκίσο πξσηνπνξηαθήο εηαηξείαο, εζηηαζκέλεο απνθιεηζηηθά ζηελ 

έξεπλα, αλάπηπμε θαη θπθινθνξία θαξκάθσλ θαηά ηνπ ηνχ Αλνζναλεπάξθεηαο ηνπ 

Αλζξψπνπ (HIV). 
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Δπίζεο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, ε GSK εμαγφξαζε ηελ εηαηξεία Stiefel Laboratories Inc κε 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο παγθφζκηαο θιίκαθαο εηαηξείαο εζηηαζκέλεο ζε 

δεξκαηνινγηθά πξντφληα. 

Η GSK ζηελ Διιάδα 

Με δπλακηθή παξνπζία ζηελ Διιάδα απφ ηε δεθαεηία ηνπ „70, ε GSK δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

δχν θχξηνπο ηνκείο: ηα θαηαλαισηηθά θαη ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Ζ GlaxoSmithKline 

Α.Δ.Β.Δ. ιεηηνπξγεί κε ηελ επσλπκία απηή θαηφπηλ ηξηψλ ζπγρσλεχζεσλ κεηαμχ ησλ 

εηαηξηψλ SmithKline θαη Beecham ην 1989, Glaxo θαη Wellcome ην 1995 θαη Glaxo 

Wellcome θαη SmithKline Beecham ην 2000. Με θχθιν εξγαζηψλ € 194 εθαη.  γηα ην 2013 

θαη ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ 339 εξγαδφκελσλ, ε εηαηξεία θαηείρε ηελ έθηε ζέζε ζηε 

ιίζηα ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ βάζεη ηδίξνπ γηα ηελ ελ ιφγσ ρξνληά. 

Πξντόληα 

ηνλ ηνκέα ησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, ε GSK δηαζέηεη κε ζπληαγνγξαθνχκελα 

θάξκαθα (Panadol), πξντφληα γηα ηε ζηνκαηηθή πγεία (Aquafresh, Sensodyne) θαζψο θαη 

δηαηξνθηθνχο ρπκνχο (Lucozade, Ribena). 

ηνλ ηνκέα ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ε GSK θπθινθνξεί πεξηζζφηεξα απφ 60 

θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε λνζεκάησλ φπσο ην άζζκα, ε Υξφληα Απνθξαθηηθή 

Πλεπκνλνπάζεηα, ε αιιεξγηθή ξηλίηηδα, δηάθνξεο δεξκαηνπάζεηεο, ε ζξφκβσζε, ε θαινήζεο 

ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε, ν θαξθίλνο σνζεθψλ, ν κηθξνθπηηαξηθφο θαξθίλνο ησλ 

πλεπκφλσλ, ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ν κεηαζηαηηθφο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ, ε 

γξίπε, νη ηνγελείο ινηκψμεηο, ην HIV/AIDS, ε νζηενπφξσζε, ε επηιεςία, ε εκηθξαλία, ε 

λφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ, ε θαηάζιηςε, ε εινλνζία, ην έιθνο ηνπ ζηνκάρνπ, ε επαηίηηδα Β θαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπαλίσλ παζήζεσλ φπσο ε νμεία ιεκθνβιαζηηθή ιεπραηκία θαη ε 

πλεπκνληθή αξηεξηαθή ππέξηαζε. 

Δπηπιένλ, ε GSK δηαζέηεη ζηελ Διιάδα 17 εκβφιηα γηα ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ, φπσο ε 

επαηίηηδα Α θαη Β, ε δηθζεξίηηδα, ν ηέηαλνο, ν θνθθχηεο, ε ηιαξά, ε παξσηίηηδα, ε εξπζξά, ε 

πνιηνκπειίηηδα, ε επνρηθή γξίπε, ε γαζηξεληεξίηηδα απφ ξνηατφ, ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο θαη ε δηεηζδπηηθή πλεπκνληνθνθθηθή λφζνο. 

ηελ νγθνινγία, ε GSK αλαπηχζζεη θαηλνηφκα δηαζέηνληαο θάξκαθα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ηνπ πλεχκνλα, ησλ σνζεθψλ, ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο θαη ηεο Σ-νμείαο ιεκθνβιαζηηθήο ιεπραηκίαο, ελψ ζπλερίδεη ηελ έξεπλα γηα ηελ 
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αληηκεηψπηζε θαη άιισλ κνξθψλ θαξθίλνπ. Δπηπιένλ, ε GSK θαηέρεη εγεηηθή ζέζε 

παγθνζκίσο ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε παλδεκίαο γξίπεο. 

ηνλ θάησζη πίλαθα παξαηίζεληαη ηα πξντφληα πνπ εκπνξεχνληαη απφ ηελ εηαηξεία: 

 

Πίλαθαο 3.3 

Πξντόληα πνπ εκπνξεύεηαη ε GlaxoSmithKline 

 

Φάξκαθα 
   

Augmentin Avandia Lamictal Paxil 

Serevent Wellutrin Zofran 
 

Δκβόιηα 
   

Cervavix Fluarix Quadrivalent FluLaval Havrix 

MeHibrix Pediarix Typherix 
 

Τγηεηλήο θξνληίδαο 
   

Aquafresh Breathe Right Sensodyne Abreva 

Πεγή: http://www.drugwatch.com/manufacturer/glaxosmithkline/ 

Κιηληθή έξεπλα ζηελ Διιάδα 

ηελ Διιάδα, ε GSK επελδχεη πεξίπνπ €2,5 εθαηνκκχξηα εηεζίσο ζε θιηληθή έξεπλα θαη 

δηεμάγεη πάλσ απφ 25 θιηληθέο κειέηεο ζηνπο ηνκείο ηεο Ογθνινγίαο, ησλ Καξδηαγγεηαθψλ 

Ννζεκάησλ, ηεο Νεπξνινγίαο, ηεο Οπξνινγίαο θαη ησλ Αλαπλεπζηηθψλ λνζεκάησλ. 

Ζ GSK θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζην ρψξν ησλ θιηληθψλ κειεηψλ θαζψο είλαη κία απφ ηηο 

πξψηεο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα πνπ άξρηζαλ λα δηεμάγνπλ πνιπεζληθέο θιηληθέο κειέηεο ζε 

ειιεληθά Ννζνθνκεία. Οη πνιπεζληθέο θιηληθέο κειέηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη, αθνξνχλ ζε 

λέεο ζεξαπείεο γηα δηάθνξεο κνξθέο θαξθίλνπ (καζηνχ, θεθαιήο θαη ηξαρήινπ, πλεχκνλα θαη 

πξνζηάηε), ηελ αζεξνζθιήξπλζε, ηελ αξηεξηαθή ζξφκβσζε, ηε λφζν Αιηζράηκεξ, ηε Υξφληα 

Απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα θαη ηελ θαινήζε ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε. Κιηληθέο ζε 
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Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ννζνθνκεία φιεο ηεο επηθξάηεηαο ζπκκεηέρνπλ ζε θιηληθέο κειέηεο 

ηεο GSK, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ) θαη ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο (ΔΔΓ). 

Πξόζθαηεο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο 

-2013: Σέζζεξα επηπιένλ, κε ζπληαγνγξαθνχκελα πξντφληα ηεο GlaxoSmithKline 

ConsumerHealthcare ζα ζπζθεπάδνληαη απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο ζηελ Διιάδα, θαζψο ε 

εηαηξεία επεθηείλεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ ειιεληθή ΦΑΜΑΡ. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή 

πξνβιέπεηαη λα αγγίμεη ηα 12,5 εθαηνκκχξηα ηεκάρηα εηεζίσο. 

Μάιηζηα, ε ρψξα ζα απνηειεί θέληξν παξαγσγήο γηα ηηο δηεζλείο αγνξέο κε ην 98% ηεο λέαο 

παξαγσγήο λα εμάγεηαη ζε 32 ρψξεο, ζε Δπξψπε θαη Απζηξαιία, θαη ην ππφινηπν ζα αθνξά 

ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

Ζ επέλδπζε, ζην πιαίζην 4εηνχο ζπκθσλίαο κε ηε ΦΑΜΑΡ, ζπλνδεχεηαη θαη απφ 30 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ ε παξαγσγή εληνπίδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζε Αλζνχζα θαη Απιψλα. 

Ζ επέλδπζε ζα αθνξά, εθηφο ηνπ Panadol, πνπ ήδε ζπζθεπάδεηαη ζηε ρψξα, αθφκε ηέζζεξα 

πξντφληα, ηα NiQuitinLozenge, NiQuitinPatch, BreatheRight θαη Alvedon. 

Γηεζλώο 

-2014: ε GlaxoSmithKline θαη ε Novartis έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο πξηλ απφ έλαλ πεξίπνπ 

ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλνπξαμία ζηνλ θιάδν θαηαλαισηηθψλ 

πξντφλησλ πγείαο. Ζ ζπκθσλία πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ απφθηεζε ηεο κνλάδαο νγθνινγίαο 

ηεο GSK απφ ηε Novartis έλαληη πεξίπνπ 14,5 δηζ. δνι. 

-2015: Πιήξεο έιεγρνο ηεο GlycoVaxyn απφ ηελ GSK, έλαληη 190 εθαη. δνι. Με ηελ 

πιήξε εμαγνξά, ε GlycoVaxyn απνηηκάηαη ζηα 212 εθαη. δνι. Ζ εηαηξεία είρε ήδε 

ππνζηεξηρζεί απφ venture capitals, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Sofinnova, Index Ventures 

θαη Edmond de Rothschild Investment Partners θαη είρε επίζεο ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 

Wellcome Trust  

θαη ηελ Janssen, κέζσ ζπλεξγαζίαο ηνπο. Ζ Glaxo θαηείρε κεηνςεθηθφ κεξίδην ζηελ 

GlycoVaxyn απφ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ 2012. Χζηφζν, ε εηαηξεία δελ αλαθέξεη ηη 

πνζνζηφ θαηείρε ήδε, αιιά δεδνκέλεο ηεο ηηκήο  πξνζθνξάο, ππνδεηθλχεη κεξίδην ηεο ηάμεο 

ηνπ 10%. ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο, ε Glaxo ζα αγνξάζεη έλα κηθξφ αξηζκφ εκβνιίσλ ζε 

πξψηκν ζηάδην θαηά βαθηεξηαθψλ ινηκψμεσλ φπσο ε πλεπκνλία, ν ζηαθπιφθνθθνο, πξνο 

ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εκβνιίσλ πνπ έρεη ήδε. 
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-2015: Γεγνλφο είλαη ε ζπκθσλία κεηαμχ GlaxoSmithKline θαη Novartis, χςνπο 20 δηζ. δνι., 

ε νπνία εληάζζεηαη ζην ζρέδην ηεο αλακφξθσζεο ηνπ "ραξηνθπιαθίνπ" ηεο ηειεπηαίαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο, ε Novartis Oncology εκπινχηηζε ην 

πθηζηάκελν "ραξηνθπιάθην" ηεο, ην νπνίν απνηειείηαη πιένλ απφ 21 νγθνινγηθά θαη 

αηκαηνινγηθά ζθεπάζκαηα γηα ηε ζεξαπεία  πεξηζζφηεξσλ απφ 25 παζήζεσλ. 

3.2.7 Roche Hellas AE 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηεο κε ηελ επσλπκία Roche ηδξχζεθε ην 1896 κε έδξα ηε Βαζηιεία ηεο 

Διβεηίαο, απνηειψληαο έλαλ απφ ηνπο εγεηηθνχο νκίινπο ζηε θξνληίδα πγείαο, πνπ είλαη 

βαζηζκέλνο ζηελ έξεπλα θαη ζπλδπάδεη ηε δπλακηθή ηνπ Κιάδνπ Φαξκάθσλ θαη 

Γηαγλσζηηθψλ. Ζ Roche είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία βηνηερλνινγίαο ζηνλ θφζκν κε 

δηαθνξνπνηεκέλα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ζηελ νγθνινγία, ηελ αλνζνινγία, ηα ινηκψδε 

λνζήκαηα, ηελ νθζαικνινγία θαη ηε λεπξνεπηζηήκε. Δπηπιένλ, ε Roche είλαη πξσηνπφξνο 

παγθνζκίσο ζηα in-vitro δηαγλσζηηθά πξντφληα, ηελ ηζηνινγηθή δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ, 

θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ ηνπ δηαβήηε. Δίθνζη νθηψ θάξκαθα πνπ αλαπηχρζεθαλ 

απφ ηε Roche πεξηιακβάλνληαη ζηηο ιίζηεο κνληέισλ βαζηθψλ θαξκάθσλ ηνπ παγθφζκηνπ 

νξγαληζκνχ πγείαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ αληηβηνηηθά, θάξκαθα θαηά ηεο εινλνζίαο θαη 

ρεκεηνζεξαπείεο. 

Σν 2014, ε Roche απαζρφιεζε πεξηζζφηεξνπο απφ 88.500 εξγαδφκελνπο παγθνζκίσο, 

επέλδπζε 8,9 δηζεθαηνκκχξηα ειβεηηθά θξάγθα ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε θαη ζεκείσζε 

πσιήζεηο 47,5 δηζεθαηνκκπξίσλ ειβεηηθψλ θξάγθσλ. Ζ Genentech, ζηηο Ζ.Π.Α., είλαη ζην 

ζχλνιφ ηεο κέινο ηνπ Οκίινπ ηεο Roche. Δπίζεο, ε Roche θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Chugai Pharmaceutical ζηελ Ηαπσλία. 

ηε ρψξα καο, ε εηαηξεία κεηξά 36 ρξφληα παξνπζίαο ζηελ ειιεληθή θαξκαθεπηηθή αγνξά 

κε αλζξψπηλν δπλακηθφ πεξίπνπ 180 άηνκα. Σν 2013 θαηείρε ηελ έβδνκε ζέζε απφ πιεπξάο 

ηδίξνπ κε ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ χςνπο €181εθαη. ήκεξα, ε Roche εθπξνζσπείηαη ζηελ 

Διιάδα απφ δχν αλεμάξηεηεο εηαηξείεο, ηε Roche (Hellas) A.E., ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ θιάδν Φαξκάθσλ θαη ηε Roche Diagnostics (Hellas) A.E., πνπ δηαζέηεη Γηαγλσζηηθά 

πξντφληα θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα εξγαζηεξηαθψλ αλαγθψλ. 

Κιηληθέο έξεπλεο 

Οη θιηληθέο έξεπλεο, παξέκεηλαλ ζην επίθεληξν ηεο Roche Hellas, αθφκα θαη ελ κέζσ 

πεξηφδνπ νηθνλνκηθήο θξίζεο. To 2012 επελδχζεθαλ € 2,5 εθαη. ζε 32 θιηληθέο κειέηεο ελψ 
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ην 2013 € 3 εθαη. ζε 31 θιηληθέο κειέηεο ζε 143 θέληξα,  επηβεβαηψλνληαο ηε δέζκεπζε ηεο 

εηαηξείαο γηα ηε ζπλερή επέλδπζε ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηε ρψξα καο. 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

Παξάιιεια, ε Roche Hellas ελεξγψληαο κε ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηελ θνηλσλία απφ ην 

2014 πινπνηεί ην Πξφγξακκα Τπνζηήξημεο Αλαζθάιηζησλ Αζζελψλ, δηαζέηνληαο δσξεάλ 

11.500 ζπζθεπαζίεο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ αμίαο 2 εθ. επξψ ζε αλαζθάιηζηνπο 

αζζελείο. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηεί δσξεά 200.000€ γηα ηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

γηα ζχλνιν 400 παηδηψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθφδηα Εσήο, Βήκαηα Εσήο».  

Πξντόληα 

Φαπμακεςηικά Πποϊόνηα 

ην ζεξαπεπηηθφ ηνκέα ε Roche δηαζέηεη ζηελ αγνξά θάξκαθα πςειήο ζεξαπεπηηθήο αμίαο 

κε επίθεληξν ηνκείο κε κεγάιεο ηαηξηθέο αλάγθεο, φπσο ν θαξθίλνο, νη ηνγελείο ινηκψμεηο, νη 

θιεγκνλψδεηο λφζνη, νη δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ Roche είλαη παγθφζκηνο εγέηεο ζηελ αλάπηπμε θαη δηάζεζε θαξκάθσλ γηα ηε 

ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ. 

Λύζειρ για Διαγνωζηικά 

Χο εγέηηδα εηαηξεία ζηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ in-vitro δηαγλσζηηθψλ, ε Roche παξέρεη έλα 

κεγάιν εχξνο δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ γηα ηελ ηαρεία θαη 

αμηφπηζηε αλίρλεπζε αζζελεηψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο απφ ηνπο γηαηξνχο θαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο. 

Πποϊόνηα για Επεςνηηέρ 

Σα πξντφληα ηεο Roche γηα ηελ Δθαξκνζκέλε Έξεπλα (Roche Applied Science) πξνζθέξνπλ 

έλα κεγάιν εχξνο αλαιπηψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ δηαγλσζηηθψλ δνθηκαζηψλ γηα ρξήζε ζε 

πιήζνο εξεπλεηηθψλ εθαξκνγψλ. Σν portfolio απηψλ ησλ πξντφλησλ είλαη ηδηαίηεξα 

αλαπηπγκέλν ζην ρψξν ηεο γελσκηθήο (genomics) θαη πξσηεσκηθήο (proteomics). 

Πξόζθαηεο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο 

-2014: ηελ εμαγνξά ηεο Ariosa Diagnostics πξνέβε ε Roche. χκθσλα κε αλαθνίλσζε 

ηεο, ε Ariosa Diagnostics Inc παξέρεη ππεξεζίεο κνξηαθήο δηάγλσζεο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζπλδξφκνπ Down θαη άιισλ γελεηηθψλ αλσκαιηψλ 

ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο. 
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-2014: H Roche επελδχεη 450 εθαη. γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Κίλα ηφρνο ηνπ λένπ 

εξγνζηαζίνπ, είλαη γηα λα θαιχςεη ηε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε γηα δηαγλσζηηθά δνθηκέο 

ζηελ Κίλα, ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζίαο θαη ησλ ρσξψλ ηνπ Δηξεληθνχ.  

-2014: Κιηληθή πλεξγαζία Roche-Bristol, γηα ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλνζνζεξαπείαο. 

-2014: Ζ ειβεηηθή Roche Holdings AG αλαθνίλσζε φηη ζα πιεξψζεη 125 εθαη. δνιάξηα 

γηα ηελ απφθηεζε ηεο Genia Technologies Inc., ελψ εθφζνλ επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλνη 

ζηφρνη, ε Roche ζα θαηαβάιεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο Genia πεξί ηα 225 εθαη. δνιάξηα επηπιένλ. 

Ζ εμαγνξά έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο επηδίσμεο ηεο Roche λα δηεπξχλεη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο 

ζηελ κνξηαθή δηάγλσζε. 

-2014: Κνηλνπξαμία Roche κε Inception θαη Versant. Ζ θίλεζε απηή απνηειεί κέξνο ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο ειβεηηθήο επηρείξεζεο λα δηεπξχλεη πεξαηηέξσ ηελ ηερλνγλσζία ηεο, απφ ην 

κέησπν ηνπ θαξθίλνπ, ζηελ αλάπηπμε ζεξαπεηψλ γηα ηε λφζν ηνπ Αιηζράηκεξ, ηε 

ζρηδνθξέλεηα, θαζψο θαη ηε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο.  

-2014: Ζ Roche πξνρψξεζε ζε ζηξαηεγηθή εμαγνξά ηεο Iquum. Με ηελ εμαγνξά απηή, ε 

Roche απνθηά πξφζβαζε ζην ζχζηεκα Laboratory-in-a-tube (Liat™) ηεο IQuum, ην νπνίν 

επηηξέπεη ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ λα πξαγκαηνπνηεί ηαρείεο εμεηάζεηο κνξηαθήο δηαγλσζηηθήο 

ζε παξαθιίληεο ζπλζήθεο, θνληά ζηνλ αζζελή θαη κε ειάρηζηε εθπαίδεπζε. 

-2014: Αλαλέσζε ηεο ζπλεξγαζίαο Roche θαη Hitachi γηα αθφκε δέθα ρξφληα, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ νξφζεκν γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ιχζεσλ ζηηο πιαηθφξκεο ηνπ ηνκέα 

αλνζνρεκείαο θαη θιηληθήο ρεκείαο ηεο Roche, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηα εξγαζηήξηα λα 

θαιχςνπλ ηηο κειινληηθέο ηνπο αλάγθεο, απνηειεί ε αλαλέσζε ηεο ζπλεξγαζίαο.  

-2014:  ε εμαγνξά ηεο InterMune πξνρσξά ε Roche έλαληη 8,3 δηζ. δνι. 

-2015: Σελ νξηζηηθή ζπκθσλία γηα ηελ εμαγνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ακεξηθάληθεο 

εηαηξείαο GeneWEAVE BioSciences, Inc. αλαθνίλσζε ε Roche κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζεηξάο πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ κηθξνβηνινγηθήο δηαγλσζηηθήο. Ζ ζπκθσλία εμαγνξάο 

νξίδεη φηη ε Roche ζα θαηαβάιεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο GeneWEAVE 190 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα θαηά ηελ ππνγξαθή θαη άιια 235 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε δφζεηο, ζε ρξνληθά 

νξφζεκα εμαξηψκελα απφ ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο. Ζ εμαγνξά ππφθεηηαη ζηνπο ζπλήζεηο 

φξνπο νινθιήξσζεο, θαη, αθνχ νινθιεξσζεί, ε GeneWEAVE ζα ελζσκαησζεί ζηε Roche 

Molecular Diagnostics. 
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-2015: Ζ Roche, ζα θαηαβάιεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο Trophos ην πνζφ ησλ 120 εθαη. επξψ 

ζε κεηξεηά, θαη έσο 350 εθαη. επξψ ζε πξνθαζνξηζκέλεο πιεξσκέο. Ζ ζπκθσλία παξέρεη 

ζηελ Roche πξφζβαζε ζε έλα πεηξακαηηθφ θάξκαθν πνπ έρεη αλαπηχμεη ε Trophos γηα ηε 

ζεξαπεία αζζελψλ κε λσηηαία κπτθή αηξνθία, αζζέλεηα πνπ πξνζβάιεη ηα παηδηά θαη είλαη ε 

πην θνηλή γελεηηθή αηηία βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο.  

-2015: Ζ Roche ζπκθψλεζε λα θαηαβάιεη 1,03 δηζ. δνιάξηα γηα κεξίδην έσο θαη 56,3% 

ηεο Foundation Medicine Inc., κηα ζπλεξγαζία πνπ ππνγξακκίδεη ηελ απμαλφκελε ζεκαζία 

ηεο γελεηηθήο δηάγλσζεο γηα ηελ ζεξαπεία θαη ηελ αλάπηπμε θαξκάθσλ γηα ηνλ θαξθίλν. 

3.2.8 Merck Sharp & Dohhme “MSD” AE 

Ζ MSD απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ πνιπεζληθνχ Οκίινπ Merck & Co, Inc., Kenilworth, 

NJ, USA, κε έδξα ην Kenilworth θαη παξνπζία ζε 140 ρψξεο, ελψ απαζρνιεί πεξί ηνπο 

82,000 εξγαδφκελνπο. Σα ηειεπηαία 60 ρξφληα, ε εηαηξεία έρεη ιάβεη έγθξηζε γηα 56 λέα 

θάξκαθα απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ. 

H επίζεκε ιεηηνπξγία ηεο MSD ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγρψλεπζεο κε ηελ Schering Plough. Ζ Schering Plough 

δηαηεξνχζε κηα καθξφρξνλε παξνπζία ζηελ Διιάδα απφ ην 1974. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 

ε Merck Sharp & Dohme ζπγρσλεχεηαη κε ηε Schering Plough παγθνζκίσο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ εηαηξεία κε ηελ ππάξρνπζά ηεο κνξθή. 

ήκεξα ε MSD, ε δεχηεξε κεγαιχηεξε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία παγθνζκίσο, 

θαηαιακβάλεη ηελ 4ε ζέζε σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ φγθν πσιήζεσλ ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

πξντφλησλ ηεο ζηελ ρψξα καο (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2013, θαηαηάζζεηαη ζηελ 4
ε
 

ζέζε ζε φξνπο ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ κε ηδίξν €163 εθαη.  απαζρνιψληαο 180 

εξγαδνκέλνπο). ηελ Διιάδα ε MSD ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ΒΗΑΝΔΞ ήδε απφ ην 1983 

βειηηψλνληαο ηελ πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζε θαηλνηφκεο θαη απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο. Σν 

ραξηνθπιάθην πξντφλησλ ηεο MSD ζηελ Διιάδα αθνξά ζηηο παξαθάησ ζεξαπεπηηθέο 

θαηεγνξίεο : 

 Αλαπλεπζηηθφ 

 Αλαηζζεζηνινγία 

 Αξζξνπάζεηεο – Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο 
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 Βηνινγηθνί παξάγνληεο (ζεξαπείεο γηα ηε Ρεπκαηνεηδή Αξζξίηηδα, Αγθπινπνηεηηθή 

πνλδπιίηηδα, Φσξηαζηθή Αξζξίηηδα, Φσξίαζε, Νφζν Crohn, Παηδηαηξηθή Νφζν 

Crohn, Διθψδε Κνιίηηδα, Παηδηαηξηθή Διθψδε Κνιίηηδα) 

 Γπλαηθνινγία (ζεξαπείεο ππνγνληκφηεηαο, αληηζχιιεςεο, εκκελφπαπζεο) 

 Γεξκαηνινγία 

 Γηαβήηεο – Δλδνθξηλνινγία 

 Καξδηαγγεηαθφ 

 Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα 

 Λνηκσμηνινγία (ζεξαπείεο γηα HIV/ AIDS, HEP C, κεθπηηαζηθέο θαη βαθηεξηαθέο 

ινηκψμεηο) 

 Ογθνινγία 

 Οπξνπνηεηηθφ 

 Πεπηηθφ 

Ζ MSD θαη ε ΒΗΑΝΔΞ πξνσζνχλ απφ θνηλνχ ζεξαπεπηηθά πξντφληα ζηηο θαηεγνξίεο ηεο 

αζεξνζθιήξσζεο, δηαβήηε θαη αλαπλεπζηηθψλ παζήζεσλ. 

εκεία ζηαζκνί 

Σα ζεκεία ζηαζκνί ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο πνιπεζληθήο εηαηξείαο, είλαη ηα αθφινπζα: 

-1942: Ζ MSD παξάγεη ηελ πεληθηιίλε "G" γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 

-1944: Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ ηεο Merck θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Rutgers 

νδεγεί ζηελ αλαθάιπςε ηεο ζηξεπηνκπθίλεο. Σελ ίδηα ρξνληά ε Merck πεηπραίλεη ηελ 

πνιχπινθε ζχλζεζε ηεο θνξηηδφλεο. 

-1955: Οη επηζηήκνλεο πεηπραίλνπλ λα κεηαηξέςνπλ επηηπρψο ηελ θνξηηδφλε ζηελ 

πξεδληδφλε, εμέιημε πνπ ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηαηξηθά επηηεχγκαηα ηνπ 

δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα. 

-1963: H Merck αλαπηχζζεη ην πξψην εκβφιην θαηά ηεο ηιαξάο. 

-1967: Αλαπηχζζεηαη εκβφιην θαηά ηεο παξσηίηηδαο. 

-1970: Σν εξεπλεηηθφ έξγν ηεο Merck απνδίδεη θαξπνχο θαη ε εηαηξεία θπθινθνξεί 19 λέα 

θάξκαθα, αξηζκφο ξεθφξ γηα ηελ εηαηξεία αιιά θαη ηελ επνρή. 

-1975: Έπεηηα απφ 15 ρξφληα ζπλερνχο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, ε εηαηξεία ιακβάλεη 

έγθξηζε γηα ην θάξκαθν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ Parkinson. 

-1976: Ζ Merck θπθινθνξεί έλα λέν θάξκαθν γηα ηε ζεξαπεία 5 δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

αξζξίηηδαο. 
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-1985: H εηαηξεία επηθεληξψλεηαη ζηνπο βηνινγηθνχο κεραληζκνχο ησλ αζζελεηψλ, 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε επαλαζηαηηθέο ζεξαπεπηηθέο αλαθαιχςεηο κεηαμχ ησλ εηψλ.  

-1985: H εηαηξεία ιακβάλεη έγθξηζε γηα ηελ ηληεξθεξφλε. 

-1987: Ζ Merck, απνηέιεζε ηελ πξψηε εηαηξεία πνπ έιαβε έγθξηζε απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ 

Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (FDA) γηα θάξκαθν ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηαηηλψλ 

-1987: Ζ Merck βνεζάεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νγθνθεξθίσζεο (ηχθισζεο ησλ πνηακψλ) 

ζηηο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο, Μέζεο Αλαηνιήο θαη Λαηηληθήο Ακεξηθήο, πξννρσξψληαο ζηελ 

παξαγσγή θαξκάθνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκψλ. 

Σν θάξκαθν δηαηίζεηαη κέρξη θαη ζήκεξα δσξεάλ. 

-1996: Έπεηηα απφ κηα δεθαεηία πξνζπαζεηψλ, νη επηζηήκνλεο ηεο Merck πέηπραλ λα 

αλαπηχμνπλ θάξκαθν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ HIV /AIDS ην νπνίν απνηέιεζε βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο ζεξαπείαο. 

-2006: Ζ εηαηξεία θπθινθνξεί κηα λέα ζεξαπεία γηα ην δηαβήηε θαη έλα λέν εκβφιην γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. 

-2007: Έρνληαο ζαλ βάζε ηελ πεηπρεκέλε ζεξαπεία πνπ είρε ήδε θπθινθνξήζεη γηα ην 

HIV/AIDS, ε εηαηξεία θπθινθνξεί έλα αθφκε θάξκαθν ζε απηήλ ηελ ζεξαπεπηηθή 

θαηεγνξία. 

Πξόζθαηεο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο  

-2012: Απνθιεηζηηθή παγθφζκηα ζπκθσλία χςνπο 1 δηο δνιαξίσλ κεηαμχ MSD θαη 

Endocyte. Ζ MSD απνθηά ηα δηθαηψκαηα απφ ηελ Endocyte γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

δαπάλεο αλάπηπμεο λέαο ζεξαπείαο θάζεο ΗΗΗ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλζεθηηθνχ θαξθίλνπ 

ησλ σνζεθψλ. 

-2013: Ζ MSD θαη ε Samsung Bioepis Co., Ltd. πξνρσξνχλ ζε εκπνξηθή ζπκθσλία γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη δηάζεζε ππνςήθησλ βην-νκνεηδψλ θαξκάθσλ. 

-2013: πκθσλία MSD θαη Bristol-Myers Squibb. H κε απνθιεηζηηθή ζπκθσλία 

πξνβιέπεη ηε δηεμαγσγή θιηληθήο κειέηεο Φάζεο ΗΗ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ζπλδπαζηηθήο αγσγήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο επαηίηηδαο 

C.  

-2013: πκθσλία ηεο MSD κε ηε ΒΗΑΝΔΞ γηα ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε δπν 

θαζηεξσκέλσλ ζεξαπεηψλ γηα ην Γηαβήηε ηχπνπ 2. Ζ ζπλεξγαζία ησλ 2 εηαηξεηψλ 

ζπκπιεξψλεη 30 ρξφληα. 



 

87 

 

-2013: Ζ MSD θαη ε Luminex Corporation ππέγξαςαλ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο δηαγλσζηηθήο ζπζθεπήο θαηά ηεο λφζνπ ηνπ Αιηζράηκεξ.  

-2013: Γηεζλήο ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ MSD θαη Pfizer κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη 

δηάζεζε  ηεο Δξηνπγιηθινδίλεο, ελφο πεηξακαηηθνχ θαξκάθνπ γηα ην Γηαβήηε ηχπνπ 2. 

-2014: «πκκαρία» Pfizer θαη MSD θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα. Ζ ζπλεξγαζία ησλ 

δχν εηαηξεηψλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

λέσλ πηζαλψλ ζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα. 

-2014: Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη φηη φινο ν επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο ηεο MSD πνπ αθνξά ηα 

ΜΖΤΦΑ πεξλά ζηελ Bayer, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παγθφζκησλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ζπληαγνγξάθεζεο γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα Claritin θαη 

Afrin. Σαπηφρξνλα κε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία, αλαθνηλψζεθε θαη ε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία 

ησλ δχν εηαηξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ηελ εμέιημε θαη πξνψζεζε λέσλ ζεξαπεηψλ γηα 

ηελ θαξδηαγγεηαθή λφζν. 

-2014: Ζ MSD πξνρσξά ζε ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ηνπ Σκήκαηνο ησλ 

Οθζαικηαηξηθψλ Πξντφλησλ ηεο ζηε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία Santen Pharmaceutical Co, γηα 

ηηο αγνξέο ηεο Ηαπσλίαο, επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο πεξηνρήο Αζίαο – 

Δηξεληθνχ. 

Κιηληθέο έξεπλεο 

Ζ MSD παξά ηηο πηέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ε MSD επελδχεη 4,6 εθαηνκκχξηα 

επξψ ζε θιηληθέο έξεπλεο ζηελ Διιάδα, ηφζν γηα κφξηα πνπ βξίζθνληαη ππφ αλάπηπμε φζν 

θαη γηα ήδε θπθινθνξνχληα πξντφληα ηεο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ ελδείμεσλ θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα 27 θιηληθψλ Μειεηψλ  φισλ 

ησλ θάζεσλ (Φάζεηο Η – IV) ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 192 Δξεπλεηηθά Κέληξα ζε φιε ηελ 

Διιάδα. 

 Οη θιηληθέο έξεπλεο ηεο MSD εζηηάδνπλ ζε 10 δηαθνξεηηθνχο ζεξαπεπηηθνχο ηνκείο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε γπλαηθνινγία, ζηηο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηα ινηκψδε 

λνζήκαηα, ζηε γαζηξεληεξνινγία, ζηα ξεπκαηηθά λνζήκαηα, ζηε δεξκαηνινγία, ζηελ 

νγθνινγία, ζηα θαξδηνκεηαβνιηθά λνζήκαηα θαη ζηα εκβφιηα. Μάιηζηα, ν ηνκέαο ηεο 

νγθνινγίαο είλαη απηφο ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη θαη ην κεγαιχηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, 

γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί θαη δηεζλή ηάζε. 
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3.2.9 Pharmathen ΑΔΒΔ 

Ζ Pharmathen ηδξχζεθε ην 1969 ζηελ Αζήλα, σο ηδησηηθή θαξκαθεπηηθή εηαηξεία θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη εκπνξία θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαηέρνληαο ηζρπξή 

ζέζε ζηνλ ηνκέα ησλ γελφζεκσλ (generics) ηδηνζθεπαζκάησλ. Με ηξία ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαη δχν παξαγσγηθέο κνλάδεο, ε Pharmathen είλαη κία 

πιήξσο θαζεηνπνηεκέλε εηαηξεία κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ αλάπηπμε 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ έσο θαη ηε δηαλνκή ηνπο.  

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ 900 άηνκα, ηα νπνία 

εξγάδνληαη ζηνπο ηνκείο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (R&D), παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ 

θαξκάθσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 80 ρψξεο παγθνζκίσο. ήκεξα ηα πξντφληα ηεο Pharmathen 

είλαη εγθεθξηκέλα ζε φιεο ηηο αγνξέο ηεο ΔΔ, έρνπλ ρνξεγεζεί δηθαηψκαηα δηαλνκήο ζηηο 

κεγαιχηεξεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζηνλ θφζκν, ηδηαίηεξα ζηελ Δπξψπε, ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ζηνλ Καλαδά. Οη πσιήζεηο ηεο Pharmathen ην 2013 αλήιζαλ 

ζπλνιηθά ζε € 161,497,127 (θαηαιακβάλνληαο ηελ 9
ε
 ζέζε ζηελ εγρψξηα αγνξά ζε φξνπο 

ηδίξνπ). 

Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ηεο εηαηξείαο παξαηίζεληαη θαησηέξσ: 

-1969: Ίδξπζε ηεο Pharmathen απφ ηνλ Νηθφιαν Κάηζν 

-1972: Έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο  

-1975: Γεκηνπξγία πξψηνπ πξντφληνο  

-1993: Ζ εγεζία ηεο εηαηξείαο πεξλάεη ζηνλ Βαζίιεην Κάηζν θαη Νέιιε Κάηζνπ 

-1998: ηξαηεγηθφο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν 

ηελ  Δπξσπατθή αγνξά  

-2002: Πξνψζεζε ηνπ πξψηνπ πξντφληνο ηεο Pharmathen ζηελ ΔΔ (Fluconazole) 

-2005: Καηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ εξεπλεηηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Δπξψπε, κε 

βάζε ηελ εηήζηα παξαγσγή κειινληηθψλ πξντφλησλ ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θιηληθψλ 

δνθηκψλ (pilenine products) 

-2006:Δγθαίληα ησλ εγθαηαζηάζεσλ έξεπλαο Γξαζηηθψλ Πξψησλ Τιψλ (API) ζηε 

Θεζζαινλίθε, κε ζηφρν ηελ θαζεηνπνίεζε παξαγσγήο 

-2010: Απφθηεζε εξεπλεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Ηλδία γηα ηε ζχλζεζε Γξαζηηθψλ 

Πξψησλ Τιψλ (API)   

-2010: Γηεζλή παξνπζία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 65 ρψξεο 
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-2010:Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο παξαγσγηθήο κίαο κνλάδαο ζηηο άπεο, Βνξείνπ 

Διιάδνο 

-2011: Έλαξμε λέαο δξαζηεξηφηεηαο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξντφλησλ εηδηθψλ 

ηερλνινγηψλ 

-2012: O κηινο μεπεξλά ην νξφζεκν ησλ € 150 εθαη. ζε θχθινπο εξγαζίαο 

-2012: Έλαξμε λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν ηνπ θαξκαθείνπ, κε ηελ 

εθπξνζψπεζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ brands 

-2013: Πξψην ιαλζάξηζκα πξντφληνο ζηηο ΖΠΑ  

Δμαγσγηθόο ηνκέαο 

Επένδςζη ζηη Διεθνή Ανάπηςξη  

Ζ Pharmathen δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηηο 5 επείξνπο, κέζα απφ έλα πξνζεθηηθά επηιεγκέλν 

δίθηπν δηθαηνπάξνρσλ, δηαλνκέσλ θαη ζπγαηξηθψλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπ νκίινπ αιιά θπξίσο πξνεηνηκάδνληαο ην κέιινλ γηα ηα πξντφληα ππφ 

αλάπηπμε. 

Ζ παγθφζκηα εκβέιεηα ηεο Pharmathen ειέγρεηαη θαη εδξεχεη απφ ηα γξαθεία ηεο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη καδί κε ηα πεξηθεξεηαθά γξαθεία, κε ηε κνξθή γξαθείσλ 

Αληηπξνζψπσλ (Rep) ζηε Βξαδηιία, ηελ Ηνξδαλία θαη ηηο ΖΠΑ, πξνζθέξεη ζηνλ φκηιν ηελ 

ηθαλφηεηα λα δηαζθαιίζεη ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο ζε φια ηα επίπεδα κε 

έκπεηξεο ηνπηθέο νκάδεο.   

Οη παγθφζκηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Pharmathen έρνπλ δνκεζεί θαη δηαρεηξίδνληαη έηζη 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή δηείζδπζε ηεο Pharmathen ζηελ δηεζλή αγνξά. 

ήκεξα ηα πξντφληα ηεο Pharmathen είλαη εγθεθξηκέλα ζε φιεο ηηο κεγάιεο αγνξέο ηεο ΔΔ 

θαη ηα δηθαηψκαηα δηαλνκήο ηνπο εθρσξνχληαη ζηηο κεγαιχηεξεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ηεο 

Δπξψπεο, ηνπ Καλαδά, ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Νφηηαο Αθξηθήο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

ηεο Ακεξηθήο. Πξφζθαηα ην εχξνο ηεο Pharmathen απμήζεθε ζεκαληηθά γηα λα θαιχςεη 

επίζεο ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο γελφζεκσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη Βφξεηα Αθξηθή (ΜΔΝΑ), 

ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή (LATAM) θαη ηελ πεξηνρή Αζίαο-Δηξεληθνχ (APAC) κε έκθαζε ζηελ 

απμαλφκελε Κηλεδηθή αγνξά.    

 ήκεξα ε Pharmathen κέζσ ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 85 ρψξεο κε πεξηζζφηεξεο απφ 5.000 Άδεηεο Κπθινθνξίαο παγθνζκίσο, 

δεκηνπξγψληαο ηζρπξέο ζπλεξγαζίεο κε φιεο ηηο κεγάιεο εηαηξείεο, ελψ ε εμαγσγηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα αγγίδεη ζρεδφλ ην 1% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο.  
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χκθσλα κε ηελ θαηάηαμε «The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard», ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζηελ 46ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 4577 

θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΔΔ θαη θαηαιακβάλεη ηελ 435ε 

ζέζε αλάκεζα ζηηο 1000 κεγαιχηεξεο εξεπλεηηθέο εηαηξείεο ηεο ΔΔ αλεμαξηήησο θιάδνπ. 

Δπηπιένλ απνηειεί ην κεγαιχηεξν επελδπηή Έξεπλαο & Αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ δε ην γεγνλφο πσο είλαη ε πξψηε ειιεληθή ηδησηηθή επηρείξεζε πνπ 

εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 25 εθ. επξψ απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

(European Investment Bank - ΔΗΒ), γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Έξεπλαο & 

Αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. 

Ζ Pharmathen, πεξηιακβάλεηαη ήδε απφ ην 2007 θάζε ρξφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάηαμε  

επελδχνληαο ζηαζεξά πεξηζζφηεξα απφ €20 εθαη. εηεζίσο, ελψ ε επηβξάβεπζε απηή απνηειεί 

ηελ πην πξφζθαηε απφ κηα ζεηξά δηαθξίζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ε 

εηαηξεία, απφ δηάθνξνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο («Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία» - Made in 

Greece 2013, «True Leaders 2013», “Best Workplaces 2013”, Ruban d‟Honneur “The 

International Growth Strategy of the Year Award” - European Business Awards 2012/2013, 

“Export Awards 2013”). 

Πξόζθαηεο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο 

-2014: ηξαηεγηθή ζπλεξγαζία Chiesi θαη Pharmathen. Γηεπξχλνληαο ην ζεξαπεπηηθφ ηεο 

ραξηνθπιάθην ζηελ Διιάδα ε Pharmathen ζα δηαζέηεη ην πξντφλ, ην νπνίν πεξηέρεη 

δηπξνπηνληθή κπεθινκεζαδφλε θαη απεπζχλεηαη ζε αζζελείο κε κε ειεγρφκελν άζζκα.  

-2015: Ζ βειγηθή εηαηξεία UCB θαη ε ειιεληθή Pharmathen αλαθνηλψλνπλ ηε ζχλαςε 

ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ αιιεξγίαο ηεο UCB ζηελ 

Διιάδα απφ ηελ Pharmathen. 

-2015: Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο Novartis θαη Pharmathen αλαθνηλψλνπλ ηε ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηε ζπκπξνψζεζε (co-marketing) ζηελ ειιεληθή αγνξά δχν θαηλνηφκσλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηε Υξφληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ). 

-2015: Ζ ειιεληθή θαξκαθεπηηθή εηαηξεία Pharmathen πξνρψξεζε ζε κία αθφκε ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζία κε κηα ακεξηθαληθή εηαηξεία, ηελ InterMune Inc., γηα ηελ θπθινθνξία θαξκάθνπ 

γηα ηελ ηδηνπαζή πλεπκνληθή ίλσζε (ΗΠΗ) ζηελ ειιεληθή αγνξά.  
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4.3 Αλαθεθαιαίσζε 

ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο. Ζ επηινγή ησλ εηαηξεηψλ βαζίζηεθε ζηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ πνπ απηέο εκθάληζαλ, βάζεη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 2013. Απφ ηελ 

αλάιπζε πξνθχπηεη πσο ν ειιεληθφο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο θπξηαξρείηαη απφ ζπγαηξηθέο 

κεγάισλ πνιπεζληθψλ θαξκαθνβηνκεραληψλ πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

ηεο εγρψξηαο αγνξάο.  

Δπηπιένλ θαηαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο πιεζαίλνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

απνηεινχλ ηελ θπξηαξρνχζα ζηξαηεγηθή ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. 

Δπηπξφζζεηα απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη, δηαπηζηψλνπκε ηε ζπλεηζθνξά 

ησλ εηαηξεηψλ ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία θαη ηε ζπκβνιή ηνπο πνπ δχλαηαη λα έρνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηεο ρψξαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 

4.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ εμεηάδνπκε ην θαηά πφζν νη παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο αλαιχζακε ζηελ 

πξψηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο καο σο πξνζδηνξηζηηθνχο βάζεη ηεο δηεζλνχο έξεπλαο, ζηε ιήςε 

απφθαζεο γηα ΑΞΔ ζε κία ρψξα, επεξέαζαλ θαη ηελ απφθαζε ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ 

ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ λα επελδχζνπλ ζηε ρψξα καο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλάο καο, ζπγθεληξψζακε φιεο ηηο 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο, ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή εηαηξεία 

εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ. Δλ ζπλερεία, δεκηνπξγήζακε έλα εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν 

θιήζεθαλ νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο λα απαληήζνπλ ην βαζκφ πνπ πηζηεχνπλ πσο νη 

εμεηαδφκελνη παξάγνληεο επεξέαζαλ ηελ απφθαζε ηεο κεηξηθήο ηνπο εηαηξείαο λα επελδχζεη 

ζηε ρψξα καο. ηφρνο καο απνηέιεζε λα εληνπίζνπκε ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο έδσζαλ κεγαιχηεξε θαη κηθξφηεξε βαξχηεηα θαηά ηελ απφθαζή ηνπο 

λα επελδχζνπλ.  

Παξάιιεια γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμεηαζηεί ην θαηά πφζν νη απαληήζεηο 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα ηεο θάζε κεηξηθήο, θαζψο θαη αλάινγα κε ηε 

ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έιαβε ρψξα ε ζρεηηθή επέλδπζε. Σέινο κηα ζεηξά 

ζπζρεηίζεσλ ζα καο δείμεη ην θαηά πφζν νη εμεηαδφκελνη παξάγνληεο ζπλδένληαη θαη θαηά 

ζπλέπεηα ιακβάλνληαη παξάιιεια ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο. 

 

4.2 Γνκή εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα 

πεξηιακβάλνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν 

ζπγθεθξηκέλνη καθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο αλαιχζακε ζηνλ πξψην 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο σο πξνζδηνξηζηηθνχο βάζεη ηεο δηεζλνχο έξεπλαο ζηε ιήςε 

απφθαζεο γηα ΑΞΔ ζε κία ρψξα, ζπλέβαιαλ ζηελ απφθαζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο λα 

επελδχζεη ζηε ρψξα καο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ινηπφλ ηεο έξεπλάο καο ην εξσηεκαηνιφγην 

απνηειείηαη απφ 12 εξσηήζεηο απινχ ηχπνπ – επηινγή εθείλνπ πνπ ηζρχεη- ή ηχπνπ Likert, 
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νινθιεξσκέλν ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

εξγαζία. ηε δεχηεξε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πεξηιακβάλνληαη 

εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνθξηζείζαο εηαηξείαο, 

θαζψο θαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα πξφζσπα πνπ αλέιαβαλ ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. 

 

4.3 Γείγκα 

Αληηθείκελν ηνπ δείγκαηφο καο ήηαλ νη πνιπεζληθέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο πνπ ε κεηξηθή 

ηνπο εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ θαη νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε ρψξα καο θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμεχξεζή ηνπο 

ήηαλ ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο www.galinos.gr, θαζψο θαη ν ζχλδεζκνο θαξκαθεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (ΦΔΔ), ελψ παξάιιεια ηα ζηνηρεία ηνπο επηβεβαηψζεθαλ κέζσ ησλ 

δηαδηθηπαθψλ δηεπζχλζεσλ ηεο θάζε κίαο εμ‟ απηψλ ρσξηζηά. Βάζεη απηψλ, ην ζπλνιηθφ 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηφο καο αλήιζε ζηηο 55 εηαηξίεο, κε ηηο νπνίεο επηθνηλσλήζακε είηε 

ηειεθσληθψο αξρηθά, δεηψληαο ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θαηάιιεινπ αηφκνπ γηα λα 

ζηείινπκε ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν θαη απεπζπλφηαλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, είηε 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ο ηξφπνο απνζηνιήο ηνπ έιαβε ρψξα είηε κε e-mail είηε 

κε θαμ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη κίαο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο (βι. Παξάξηεκα), ε νπνία 

απνζθνπνχζε ζηελ εηζαγσγή ηνπ απνθξηζέληνο ζην πξνο εμέηαζε δήηεκα ηεο έξεπλαο. Απφ 

ηηο 55 εηαηξίεο απάληεζαλ 18 (πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 32.7%). Ζ ιήςε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο έγηλε κε e-mail.  

Σν πνζνζηφ ηεο αληαπφθξηζεο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ εάλ ιεθζνχλ ππφςε ε 

ζρεηηθά κηθξή ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία δηεμήρζε ε έξεπλα (15/07 - 15/10), ην 

γεγνλφο πσο θαηά ην κήλα Αχγνπζην ζρεδφλ φιεο νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο παξακέλνπλ 

θιεηζηέο, ην θφξην εξγαζίαο πνπ αληηκεηψπηδαλ κεηά ην άλνηγκά ηνπο νη πεξηζζφηεξεο εμ 

απηψλ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ην εξσηεκαηνιφγην απεπζπλφηαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

νηθνλνκηθή δηεχζπλζε πνπ παξνπζηάδεη ζπλήζσο απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο, εηδηθφηεξα ζηελ 

παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν θαη ελ κέζσ χπαξμεο capital controls. Ζ αμηνπηζηία ησλ 

απαληήζεσλ δηαθαίλεηαη  ηφζν απφ ηε ζέζε ηελ νπνία θαηείραλ ηα πξφζσπα ηα νπνία 

απάληεζαλ, φζν θαη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν εξγάδνληαλ ηφζν ζηε ζεκεξηλή ηνπο 

ζέζε φζν θαη ζηελ εηαηξεία γεληθφηεξα, φπσο δηαθαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

http://www.galinos.gr/


 

95 

 

 

 

Πίλαθαο 4.1 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δξσηώκελνη πρλόηεηα Πνζνζηό % 

Θέζε ζηελ εηαηξεία   

Οηθνλνκηθή δηεχζπλζε 7 38,9 

Πσιήζεηο 6 33,3 

Άιιν 5 27,8 

 18 100 

   

Έηε  Μέζνο όξνο εηώλ 

Πξνυπεξεζίαο ζηε ζέζε  7,9 

Πξνυπεξεζίαο ζηελ εηαηξεία  13,5 

   

Μέγεζνο εηαηξείαο  Πνζνζηό % 

Αξηζκφο πξνζσπηθνχ   

1-50 ππάιιεινη 3 16,7 

51-150 ππάιιεινη 9 50,0 

151-300 ππάιιεινη 3 16,7 

301-500 ππάιιεινη 3 16,7 

Πάλσ απφ 500 ππάιιεινη 0 0,0 

 18 100 

   

Κχθινο εξγαζηψλ (ζε εθ. 

επξψ €) 
  

0-50  8 44,5 

51-100  4 22,2 

101-150 1 5,6 
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Πάλσ απφ 150  5 27,7 

 18 100 

   

Λνηπά ζηνηρεία  Πνζνζηό % 

Έηε δξαζηεξηφηεηαο ζηε 

ρψξα καο 

  

0-5 0 0,0 

6-15 5 27,8 

16-25 4 22,2 

Πάλσ απφ 25 9 50,00 

 18 100 

   

Έδξα κεηξηθήο εηαηξείαο   

Γαιιία 2 11,1 

Γεξκαλία 3 16,7 

Οιιαλδία 0 0,0 

Μεγάιε Βξεηαλία 4 22,2 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 3 16,7 

Άιιε 6 33,3 

 18 100 

 

Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ έιαβε ρψξα κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 20.0. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη 

ζηε ζπλέρεηα ηεο ηξέρνπζαο ελφηεηαο. 
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4.4 Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο 

ελφηεηαο, απνηέιεζε ε εμέηαζε ηνπ βαζκνχ θαηά ηνλ νπνίν νη παξάγνληεο πνπ θξίλνληαη σο 

πξνζδηνξηζηηθνί, βάζεη ηεο δηεζλνχο έξεπλαο, ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ΑΞΔ ζε κία ρψξα, 

επεξέαζαλ θαη ηελ απφθαζε ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ λα 

επελδχζνπλ ζηε ρψξα καο. 

 πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο καο, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ειήθζε ε απφθαζε επέλδπζεο, 

απνηέιεζαλ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Παξάγνληεο πνπ 

επίζεο ειήθζεζαλ ππφςε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, απνηεινχλ ε πνηφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ 

δπλακηθνχ ηεο ρψξαο καο, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο απηήο. 

Έπνληαη ζε ζεκαζία νη ππνδνκέο ηεο ρψξαο καο, ελψ παξάγνληεο φπσο ην θφζηνο εξγαζίαο, 

ην κέγεζνο αλνίγκαηνο ηεο ρψξαο, νη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο απηήο, ηα ζηνηρεία 

θνπιηνχξαο ηεο, θαζψο θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο ζε ζρέζε 

κε ηα λνκίζκαηα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, θαίλεηαη λα ζπλέβαιαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

Σειεπηαίνο δε ζε ζεκαζία παξάγνληαο απνηειεί ην δηακνξθνχκελν χςνο ησλ επηηνθίσλ ζηε 

ρψξα καο. 

Πίλαθαο 4.2 

Βαζκόο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εμεηαδόκελσλ παξαγόλησλ ζηελ απόθαζε ιήςεο 

επέλδπζεο  ζηε ρώξα καο 

 
1 * 2 3 4 5 ύλνιν Μέζνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Γηάκεζνο 

Ο ξπζκόο 

αλάπηπμεο ηεο 

ρώξαο ππνδνρήο 

 

  5,6% 

 

27,8 % 

 

27,8% 

 

33,3% 

 

  5,6% 

 

100% 

 

3,05 

 

1,055 

 

3,00 

 (1)** (5) (5) (6) (1) (18)    

Η νηθνλνκηθή 

ζηαζεξόηεηα ηεο 

ρώξαο ππνδνρήο 

(πνζνζηό αλεξγίαο, 

εηήζηνο ξπζκόο 

πιεζσξηζκνύ θιπ.) 

5,6% 5,6% 33,3% 27,8% 27,8% 100% 3,66 1,137 4,00 

 (1) (1) (6) (5) (5) (18)    

Οη ππνδνκέο ζηε 

ρώξα ππνδνρήο 
0,0% 33,3% 38,9% 27,8% 0,0% 100% 2,94 0,802 3,00 

 (0) (6) (7) (5) (0) (18)    
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Σν θόζηνο εξγαζίαο 

ζηε ρώξα ππνδνρήο 
5,6% 38,9% 38,9% 5,6% 11,1% 100% 2,77 1,060 3,00 

 (1) (7) (7) (1) (2) (18)    

Η πνηόηεηα 

εξγαζίαο ζηε ρώξα 

ππνδνρήο 

0,0% 11,1% 33,3% 55,6% 0,0% 100% 3,44 0,704 4,00 

 (0) (2) (6) (10) (0) (18)    

Σν κέγεζνο ηεο 

αγνξάο ζηε ρώξα 

ππνδνρήο 

5,6% 0,0% 66,7% 16,7% 11,1% 100% 3,27 0,894 3,00 

 (1) (0) (12) (3) (2) (18)    

Σα επηηόθηα ζηε 

ρώξα ππνδνρήο 
27,8% 22,2% 38,9% 11,1% 0,0% 100% 2,33 1,028 2,50 

 (5) (4) (7) (2) (0) (18)    

Σν κέγεζνο 

αλνίγκαηνο ηεο 

ρώξαο ππνδνρήο 

(ξπζκόο εηζαγσγώλ-

εμαγσγώλ) 

22,2% 11,1% 44,4% 22,2% 0,0% 100% 2,66 1,084 3,00 

 (4) (2) (8) (4) (0) (18)    

Οη ηερλνινγηθέο 

δπλαηόηεηεο ηεο 

ρώξαο ππνδνρήο 

22,2% 22,2% 38,9% 16,7% 0,0% 100% 2,50 1,043 3,00 

 (4) (4) (7) (3) (0) (18)    

Η πνιηηηθή 

ζηαζεξόηεηα ζηε 

ρώξα ππνδνρήο 

5,6% 11,1% 16,7% 22,2% 44,4% 100% 3,88 1,278 4,00 

 (1) (2) (3) (4) (8) (18)    

Η ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία κε ην 

λόκηζκα ηεο ρώξαο 

ππνδνρήο 

33,3% 22,2% 16,7% 22,2% 5,6% 100% 2,44 1,338 2,00 

 (6) (4) (3) (4) (1) (18)    

Σα ζηνηρεία ηεο 

θνπιηνύξαο ζηε 

ρώξα ππνδνρήο 

(θνηλσληθή 

δηάξζξσζε, 

γιώζζα, 

επηθνηλσλία, 

ζξεζθεία, αμίεο θαη  

ζπκπεξηθνξέο 

27,8% 27,8% 22,2% 16,7% 5,6% 100% 2,44 1,247 2,00 
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 (5) (5) (4) (3) (1) (18)    

 * πνπ 1: θαζφινπ, 2: ειάρηζηα, 3: αξθεηά, 4: πνιχ, 5: πάξα πνιχ 

**ηηο παξελζέζεηο βξίζθεηαη ν απφιπηνο αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ 

 

4.5 Αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά κε παξακεηξηθψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ 

εμεηαδφκελσλ παξαγφλησλ, κε ζηφρν λα εμαθξηβσζεί ην θαηά πφζν νη πνιπεζληθέο 

θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο απνδίδνπλ ηνλ ίδην βαζκφ ζεκαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο θαηά ηελ απφθαζε ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο επέλδπζεο. πσο 

δηαπηζηψλνπκε, ππάξρεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, κεηαμχ 

ησλ παξαγφλησλ: «πςθμόρ ανάπηςξηρ» - «οικονομική ζηαθεπόηηηα» - «πολιηική 

ζηαθεπόηηηα». Παξφκνηα ζεηηθή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% παξνπζηάδεηαη 

θαη γηα ηνπο παξάγνληεο: «οικονομική ζηαθεπόηηηα» - «ηεσνολογικέρ δςναηόηηηερ» - 

«ςποδομέρ», «ςποδομέρ» - «επιηόκια» - «ηεσνολογικέρ δςναηόηηηερ», «επιηόκια» - 

«μέγεθορ ανοίγμαηορ», «επιηόκια» - «ζηοισεία κοςληούπαρ», «μέγεθορ ανοίγμαηορ» - 

«ηεσνολογικέρ δςναηόηηηερ», «πολιηική ζηαθεπόηηηα» - «ηεσνολογικέρ δςναηόηηηερ». 

πσο δηαθαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, νη ζπζρεηίζεηο είλαη αθφκε πεξηζζφηεξεο αλ απμήζνπκε ην 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο απφ 1% ζε 5%. 

Πίλαθαο 4.3 

πζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ εμεηαδόκελσλ παξαγόλησλ θαηά ηελ απόθαζε ιήςεο ΑΞΔ 

 
Ο 

ξπζκόο 

αλάπηπμ

εο  

Η 

νηθνλνκη

θή 

ζηαζεξό

ηεηα  

Οη 

ππνδνκέο  

Σν 

θόζην

ο 

εξγαζί

αο  

Η 

πνηόηεη

α 

εξγαζία

ο  

Σν 

κέγεζνο 

ηεο 

αγνξάο  

Σα 

επηηόθηα  

Σν 

κέγεζνο 

αλνίγκα

ηνο  

Οη 

ηερλνινγ

ηθέο 

δπλαηόη

εηεο  

Η 

πνιηηηθή 

ζηαζεξό

ηεηα 

Η 

ζπλαιιαγκ

αηηθή 

ηζνηηκία 

Σα 

ζηνηρεία 

ηεο 

θνπιηνύξα

ο 

Ο ξπζκόο 

αλάπηπμεο  

Pears

on 

Correl

ation 

1,000 ,653** ,559* 0,012 0,281 0,356 0,361 0,582* 0,401 0,659** 0,481* 0,204 

Δπίπεδν 

ζεκαληηθφη

εηαο 

Sig. 

(2-

tailed) 

. ,003 ,016 0,963 0,258 0,147 0,141 0,011 0,099 0,003 0,043 0,418 



 

100 

 

Πίλαθαο 4.3 

πλέρεηα 

πρλφηεηα N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Η 

νηθνλνκηθ

ή 

ζηαζεξόηε

ηα 

Pears

on 

Correl

ation 

,653** 1,000 ,623** 0,325 0,269 0,443 0,452 0,572* 0,694** 0,903** 0,374 0,318 

Δπίπεδν 

ζεκαληηθφη

εηαο 

Sig. 

(2-

tailed) 

,003 . ,006 0,188 0,280 0,066 0,060 0,013 0,001 0,000 0,127 0,199 

πρλφηεηα N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Οη 

ππνδνκέο 

Pears

on 

Correl

ation 

,559* ,623** 1,000 0,123 0,358 0,432 0,594** 0,586* 0,738** 0,567* 0,353 0,085 

Δπίπεδν 

ζεκαληηθφη

εηαο 

Sig. 

(2-

tailed) 

,016 ,006 . 0,627 0,144 0,073 0,009 0,011 0,000 0,014 0,151 0,738 

πρλφηεηα N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Σν θόζηνο 

εξγαζίαο 

Pears

on 

Correl

ation 

0,012 0,325 0,123 1 0,219 0,441 0,449 0,034 0,213 0,328 -0,092 0,479* 

Δπίπεδν 

ζεκαληηθφη

εηαο 

Sig. 

(2-

tailed) 

0,963 0,188 0,627  0,383 0,067 0,061 0,893 0,397 0,184 0,716 0,044 

πρλφηεηα N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Η 

πνηόηεηα 

εξγαζίαο 

Pears

on 

Correl

ation 

0,281 0,269 0,358 0,219 1 -0,21 ,189 0,128 0,400 0,450 0,152 0,164 

Δπίπεδν 

ζεκαληηθφη

εηαο 

Sig. 

(2-

tailed) 

0,258 0,280 0,144 0,383  0,935 0,452 0,612 0,100 0,061 0,546 0,517 

πρλφηεηα N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Σν κέγεζνο 

ηεο αγνξάο 

Pears

on 

Correl

ation 

0,356 0,443 0,432 0,441 -0,21 1 ,341 0,465 0,347 0,389 0,333 0,252 

Δπίπεδν 

ζεκαληηθφη

εηαο 

Sig. 

(2-

tailed) 

0,147 0,066 0,073 0,067 0,935  0,166 0,052 0,159 0,111 0,177 0,,313 
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πρλφηεηα N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Σα 

επηηόθηα 

Pears

on 

Correl

ation 

0,361 0,452 0,594** 0,449 0,189 0,341 1 0,632** 0,712** 0,477* 0,185 0,611** 

Δπίπεδν 

ζεκαληηθφη

εηαο 

Sig. 

(2-

tailed) 

0,141 0,060 0,009 0,061 0,452 0,166  0,005 0,001 0,045 0,462 0,007 

πρλφηεηα N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Σν κέγεζνο 

αλνίγκαην

ο 

Pears

on 

Correl

ation 

0,582* 0,572* 0,586* 0,034 0,128 0,465 0,632** 1 0,676** 0,566* 0,473* 0,420 

Δπίπεδν 

ζεκαληηθφη

εηαο 

Sig. 

(2-

tailed) 

0,011 0,013 0,011 0,893 0,612 0,052 0,005  0,002 0,014 0,048 0,082 

πρλφηεηα N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Οη 

ηερλνινγηθ

έο 

δπλαηόηεη

εο 

Pears

on 

Correl

ation 

0,401 0,694** 0,738** 0,213 0,400 0,347 0,712** 0,676** 1 0,750** 0,379 0,362 

Δπίπεδν 

ζεκαληηθφη

εηαο 

Sig. 

(2-

tailed) 

0,099 0,001 0,000 0,397 0,100 0,159 0,001 0,002  0,000 0,121 0,140 

πρλφηεηα N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Η πνιηηηθή 

ζηαζεξόηε

ηα 

Pears

on 

Correl

ation 

0,659** 0,903** 0,567* 0,328 0,450 0,389 0,477* 0,566* 0,750** 1 0,443 0,439 

Δπίπεδν 

ζεκαληηθφη

εηαο 

Sig. 

(2-

tailed) 

0,003 0,000 0,014 0,184 0,061 0,111 0,045 0,014 0,000  0,065 0,069 

πρλφηεηα N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Η 

ζπλαιιαγκ

αηηθή 

ηζνηηκία 

Pears

on 

Correl

ation 

0,481* 0,374 0,353 -0,092 0,152 0,333 0,185 0,473* 0,379 0,443 1 -0,125 
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Πίλαθαο 4.3 

πλέρεηα 

Δπίπεδν 

ζεκαληηθφη

εηαο 

Sig. 

(2-

tailed) 

0,043 0,127 0,151 0,716 0,546 0,177 0,462 0,048 0,121 0,065  0,620 

πρλφηεηα N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Σα 

ζηνηρεία 

ηεο 

θνπιηνύξα

ο 

Pears

on 

Correl

ation 

0,204 0,318 0,085 0,479* 0,164 0,252 0,611** 0,420 0,362 0,439 -0,125 1 

Δπίπεδν 

ζεκαληηθφη

εηαο 

Sig. 

(2-

tailed) 

0,418 0,199 0,738 0,044 0,517 0,313 0,007 0,082 0,140 0,069 0,620  

πρλφηεηα N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

         

 

4.6 Με παξακεηξηθά ηεζη (Non-parametric Tests / Two Independent 

Samples Tests)  

ην ζεκείν απηφ δηεξεπλάηαη ην θαηά πφζν ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ ζηα πξνεγνχκελα ηκήκαηα ηεο έξεπλάο καο, εθφζνλ ιεθζεί ππφςε ε ρξνληθή 

πεξίνδνο ηεο επέλδπζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα αθνινπζήζεη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

επελδχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε παιαηφηεξεο θαη λεφηεξεο βάζεη ηνπ αλσηέξσ θξηηεξίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ θαηεγνξία ησλ παιαηφηεξσλ επελδχζεσλ (π) ζα θαηαηαρζνχλ νη 

επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ επέλδπζαλ ζηε ρψξα καο πξηλ απφ πεξηζζφηεξα απφ 25 έηε, ελψ νη 

ππφινηπεο ζα ζπλζέζνπλ ηελ θαηεγνξία ησλ λεφηεξσλ επελδχζεσλ (λ). 

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, ζα αθνινπζήζεη γηα ηηο εμεηαδφκελεο πεξηπηψζεηο έιεγρνο 

δηαθνξάο ησλ κέζσλ κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ, κέζσ ηνπ ειέγρνπ Mann-Whitney πνπ 

ελδείθλπηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ηζρχεη ε ππφζεζε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ησλ 

δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ην ηεζη παξέρεη ηε κέζε δηαβάζκηζε (Mean Rank) πνπ εμεηάδεη ην 

θαηά πφζν ηα δεδνκέλα ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ –παιαηφηεξε θαη λεφηεξε επέλδπζε –  

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, πέξα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ δίλεη ην z θαη ην asymp. sig. (2 – 

tailed) πνπ θαίλνληαη ζηελ θαησηέξσ αλάιπζε. ηελ ζηήιε ηεο κέζεο δηαβάζκηζεο (Mean 
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Rank) βιέπνπκε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ (π) θαη (λ). ηαλ ηα δχν απηά ζεκεία δηαθέξνπλ θαηά 

πνιιέο κνλάδεο, ηφηε έρνπκε κηα αθφκε έλδεημε φηη νη ηηκέο ησλ δχν θαηεγνξηψλ –  

παιαηφηεξε θαη λεφηεξε επέλδπζε –  δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

ηε δηεξεχλεζε ινηπφλ ηνπ βαζκνχ πνπ νη εμεηαδφκελνη παξάγνληεο δηαθνξνπνηνχληαη σο 

θξηηήξην ιήςεο απφθαζεο  κεηαμχ παιαηφηεξσλ θαη λεφηεξσλ επελδχζεσλ, παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν 1% γηα ηνπο παξάγνληεο «επιηόκια» θαη «ζηοισεία 

κοςληούπαρ», ζε επίπεδν 5% γηα ηνπο παξάγνληεο «ηεσνολογικέρ δςναηόηηηερ» θαη «μέγεθορ 

ανοίγμαηορ ηηρ αγοπάρ» θαη ζε επίπεδν 10% γηα ηνλ παξάγνληα «κόζηορ επγαζίαρ». πσο 

ινηπφλ πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ηα νπνία απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί, νη κεηξηθέο πνιπεζληθέο πνπ επέλδπζαλ ζηε ρψξα καο πξηλ απφ ην 1990, 

έιαβαλ ππφςε ηνπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ παξάγνληεο φπσο ηα επηηφθηα, ηα ζηνηρεία 

θνπιηνχξαο, ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ην κέγεζνο αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο ζε ζρέζε 

κε ηηο πνιπεζληθέο πνπ επέλδπζαλ ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα, ελψ γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο 10% κπνξεί λα εμαρζεί ην ίδην ζπκπέξαζκα θαη γηα ηνλ παξάγνληα θφζηνο 

εξγαζίαο. Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη κέζσ ηεο εμέηαζεο ηεο κέζεο δηαβάζκηζεο 

(Mean Rank) φπνπ παξαηεξνχκε γηα ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Πίλαθαο 4.4 

Non parametric test (two independent samples test) γηα ην βαζκό ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

εμεηαδόκελσλ παξαγόλησλ ζηελ απόθαζε ιήςεο επέλδπζεο  ζηε ρώξα καο κε θξηηήξην 

ην ρξόλν επέλδπζεο 

 Ν Mean Rank Z 
Asym. sig. 

(two-tailed) 

Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο 

ρώξαο ππνδνρήο 

π 9 10,17 

-,552 ,581 

λ 9 8,83 

Η νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα 

ηεο ρώξαο ππνδνρήο 

(πνζνζηό αλεξγίαο, εηήζηνο 

ξπζκόο πιεζσξηζκνύ θιπ.) 

π 9 11,44 

-1,609 ,108 

λ 9 7,56 

Οη ππνδνκέο ζηε ρώξα 

ππνδνρήο 

π 9 11,22 

-1,455 ,146 

λ 9 7,78 

Σν θόζηνο εξγαζίαο ζηε 

ρώξα ππνδνρήο 

π 9 11,50 

-1,691 ,091* 

λ 9 7,50 
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Πίλαθαο 4.4 

πλέρεηα 

Η πνηόηεηα εξγαζίαο ζηε 

ρώξα ππνδνρήο 

π 9 9,94 

-,397 ,692 

λ 9 9,06 

Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηε 

ρώξα ππνδνρήο 

π 9 10,28 

-,739 ,460 

λ 9 8,72 

Σα επηηόθηα ζηε ρώξα 

ππνδνρήο 

π 9 13,39 

-3,239 ,001*** 

λ 9 5,61 

Σν κέγεζνο αλνίγκαηνο ηεο 

νηθνλνκίαο ζηε ρώξα 

ππνδνρήο (ξπζκόο 

εηζαγσγώλ, εμαγσγώλ) 

π 9 11,94 

-2,057 ,040** 

λ 9 7,06 

Οη ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο 

ηεο ρώξαο ππνδνρήο 

π 9 12,50 

-2,489 ,013** 

λ 9 6,50 

Η πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα ζηε 

ρώξα ππνδνρήο 

π 9 11,06 

-1,305 ,192 

λ 9 7,94 

Η ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

κε ην λόκηζκα ηεο ρώξαο 

ππνδνρήο 

π 9 9,72 

-,182 ,855 

λ 9 9,28 

      

Σα ζηνηρεία ηεο θνπιηνύξαο 

ζηε ρώξα ππνδνρήο 

(θνηλσληθή δηάξζξσζε, 

γιώζζα, επηθνηλσλία, 

ζξεζθεία, αμίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο) 

π 9 13,28 

-3,090 ,002*** 

λ 9 5,72 

*επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10% 

**επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% 

***επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% 

  

 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, νη εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο δηαρσξίδνληαη κε βάζε ην θξηηήξην 

ηεο εζληθφηεηαο ηεο κεηξηθήο ηνπο εηαηξείαο ζε δχν θαηεγνξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

εηαηξείεο δηαθξίλνληαη ζε επξσπατθέο (ε) θαη ινηπέο κε επξσπατθέο (ι). ηφρνο ε δηαπίζησζε 

ηνπ θαηά πφζν ε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία φπνπ εληνπίδεηαη ε έδξα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 
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παίδεη θάπνηνλ ξφιν αλαθνξηθά κε ηε βαξχηεηα πνπ εκθαλίδνπλ νη εμεηαδφκελνη παξάγνληεο 

ζηελ απφθαζε γηα επέλδπζε. 

 

Πίλαθαο 4.5 

Non parametric test (two independent samples test) γηα ην βαζκό ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

εμεηαδόκελσλ παξαγόλησλ ζηελ απόθαζε ιήςεο επέλδπζεο  ζηε ρώξα καο κε θξηηήξην 

ηελ εζληθόηεηα ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο 

 Ν Mean Rank Z 
Asym. sig. 

(two-tailed) 

Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο 

ρώξαο ππνδνρήο 

ι 5 7,50 

-1,026 ,305 

ε 13 10,27 

Η νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα 

ηεο ρώξαο ππνδνρήο 

(πνζνζηό αλεξγίαο, εηήζηνο 

ξπζκόο πιεζσξηζκνύ θιπ.) 

ι 5 5,70 

-1,950 ,051* 

ε 13 10,96 

Οη ππνδνκέο ζηε ρώξα 

ππνδνρήο 

ι 5 8,60 

-,471 ,637 

ε 13 9,85 

Σν θόζηνο εξγαζίαο ζηε 

ρώξα ππνδνρήο 

ι 5 9,20 

-,157 ,875 

ε 13 9,62 

Η πνηόηεηα εξγαζίαο ζηε 

ρώξα ππνδνρήο 

ι 5 7,10 

-1,329 ,184 

ε 13 10,42 

Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηε 

ρώξα ππνδνρήο 

ι 5 9,00 

-,295 ,768 

ε 13 9,69 

Σα επηηόθηα ζηε ρώξα 

ππνδνρήο 

ι 5 7,90 

-,827 ,408 

ε 13 10,12 

Σν κέγεζνο αλνίγκαηνο ηεο 

νηθνλνκίαο ζηε ρώξα 

ππνδνρήο (ξπζκόο 

εηζαγσγώλ, εμαγσγώλ) 

ι 5 8,50 

-,522 ,602 

ε 13 9,88 

Οη ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο 

ηεο ρώξαο ππνδνρήο 

ι 5 6,30 

-1,647 ,100 

ε 13 10,73 

Η πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα ζηε 

ρώξα ππνδνρήο 

ι 5 5,60 

-2,029 ,043** 

ε 13 11,00 
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Πίλαθαο 4.5 

πλέρεηα 

Η ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

κε ην λόκηζκα ηεο ρώξαο 

ππνδνρήο 

ι 5 9,30 

-,102 ,919 

ε 13 9,58 

      

Σα ζηνηρεία ηεο θνπιηνύξαο 

ζηε ρώξα ππνδνρήο 

(θνηλσληθή δηάξζξσζε, 

γιώζζα, επηθνηλσλία, 

ζξεζθεία, αμίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο) 

ι 5 8,50 

-,507 ,612 

ε 13 9,88 

*επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10% 

**επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% 

***επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% 

 

πσο παξαηεξνχκε, βάζεη ηνπ ειέγρνπ Mann-Whitney, ε εζληθφηεηα ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο δείρλεη λα νδεγεί ζε δηαθνξνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ εμεηαδφκελσλ 

παξαγφλησλ ζηε ιήςε απφθαζεο γηα επέλδπζε ζηε ρψξα καο ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξάγνληα 

«πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα» γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, θαζψο θαη ηνπ παξάγνληα 

«νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα» γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αλσηέξσ 

απνηεινχλ παξάγνληεο κεγαιχηεξεο βαξχηεηαο γηα ηηο κεηξηθέο εηαηξείεο επξσπατθήο 

εζληθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο κεηξηθέο εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ εθηφο ηεο επξσπατθήο επείξνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΡΟΣΑΔΙ, ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΑ 

ΔΡΔΤΝΑ 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλά καο, νη θαξκαθεπηηθέο πνιπεζληθέο εηαηξίεο θαηά ηελ 

απφθαζή ηνπο λα επελδχζνπλ ζηε ρψξα καο έιαβαλ ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ 

αξθεηνχο απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο παξάγνληεο πνπ βάζεη ηεο δηεζλνχο έξεπλαο επεξεάδνπλ 

ηε ιήςε απφθαζεο επέλδπζεο κηαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο ζε κία άιιε ρψξα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο πξνέθπςε πσο παξάγνληεο φπσο ε πνιηηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο καο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ειήθζε ε απφθαζε 

επέλδπζεο, απνηέιεζαλ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Παξάγνληεο πνπ επίζεο ειήθζεζαλ ππφςε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, απνηεινχλ ε πνηφηεηα ηνπ 

εξγαζηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο καο, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο απηήο. Έπνληαη ζε ζεκαζία νη ππνδνκέο ηεο ρψξαο καο, ελψ παξάγνληεο φπσο ην 

θφζηνο εξγαζίαο, ην κέγεζνο αλνίγκαηνο ηεο ρψξαο, νη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο απηήο, ηα 

ζηνηρεία θνπιηνχξαο ηεο, θαζψο θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο ζε 

ζρέζε κε ην λφκηζκα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, θαίλεηαη λα ζπλέβαιαλ ζε αξθεηά κηθξφηεξν 

βαζκφ. Σειεπηαίνο δε ζε ζεκαζία παξάγνληαο απνηειεί ην δηακνξθνχκελν χςνο ησλ 

επηηνθίσλ ζηε ρψξα καο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ επξεκάησλ κπνξνχκε εχινγα λα 

ζπκπεξάλνπκε ζε πνηνπο ηνκείο ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ε ρψξα καο, δηακνξθψλνληαο ην 

θαηάιιειν πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη ηελ πξνζέιθπζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ πξνέθπςε φηη νη πνιπεζληθέο θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο απνδίδνπλ ηνλ ίδην βαζκφ ζεκαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ 

απφθαζε ιήςεο απφθαζεο επέλδπζεο. ην πιαίζην απηφ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο θαζψο θαη ε 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα παξνπζηάδνπλ ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 1%. Παξφκνηα ζπζρέηηζε παξνπζηάδεηαη θαη γηα ζπλδπαζκφ 

άιισλ παξαγφλησλ, ελψ νη ζπζρεηίζεηο είλαη αθφκε πεξηζζφηεξεο αλ ην δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο καο απμεζεί ζην 5%. 

Απφ ηα κε παξακεηξηθά tests πνπ αθνινχζεζαλ, πξνέθπςε φηη νη κεηξηθέο πνιπεζληθέο 

πνπ επέλδπζαλ ζηε ρψξα καο πξηλ απφ ην 1990, έιαβαλ ππφςε ηνπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

παξάγνληεο φπσο ηα επηηφθηα, ηα ζηνηρεία θνπιηνχξαο, ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ην 
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κέγεζνο αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο, ζε ζρέζε κε ηηο πνιπεζληθέο πνπ επέλδπζαλ ηα ηειεπηαία 25 

ρξφληα, ελψ γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 10% κπνξεί λα εμαρζεί ην ίδην 

ζπκπέξαζκα θαη γηα ηνλ παξάγνληα θφζηνο εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα δηαπηζηψζεθε πσο ε 

εζληθφηεηα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο δείρλεη λα νδεγεί ζε δηαθνξνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε 

ζεκαζία ησλ εμεηαδφκελσλ παξαγφλησλ ζηε ιήςε απφθαζεο γηα επέλδπζε ζηε ρψξα καο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξάγνληα «πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα» γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, 

θαζψο θαη ηνπ παξάγνληα «νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα» γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη αλσηέξσ, απνηεινχλ παξάγνληεο κεγαιχηεξεο βαξχηεηαο γηα ηηο κεηξηθέο 

εηαηξείεο επξσπατθήο εζληθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο κεηξηθέο εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ εθηφο ηεο 

επξσπατθήο επείξνπ. 

Δλδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζα παξνπζίαδε ε εμέηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαγφλησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ΑΞΔ πνπ πξνβαίλνπλ νη ειιεληθέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο 

ζην εμσηεξηθφ (outward FDI), φπνπ ζα κπνξνχζε λα δηαπηζησζεί ην θαηά πφζν ππάξρεη 

ζπλάθεηα ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο πνπ ειήθζεζαλ αλαθνξηθά κε ηηο inward FDI. 

Δπηπιένλ επεηδή ηα εξσηήκαηα αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε αξρηθήο επέλδπζεο ζηε ρψξα 

καο, ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ ε έξεπλα ηνπ θαηά πφζν νη παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη ζα 

επεξέαδαλ θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή ηελ απφθαζε ησλ μέλσλ κεηξηθψλ επηρεηξήζεσλ λα 

επελδχζνπλ ζηε ρψξα καο. Σν εξψηεκα απηφ απνθηά κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο δηακνξθσζείζεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ελ κέζσ εμέιημεο 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δηεζλνχο θαη εζσηεξηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηά ηεο 

αθνξνχλ ηνπο εμεηαδφκελνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απφθαζεο γηα ΑΞΔ φπσο 

απηνί επηιέρζεθαλ βάζεη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. Δίλαη πηζαλφ νη επηρεηξήζεηο λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη άιινπο παξάγνληεο ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε γηα επέλδπζε ζε 

άιιε ρψξα, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ ελδερνκέλσο θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα 

εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα.  

Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο πσο νη εξσηήζεηο απεπζχλνληαη ζηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

φρη ζηηο κεηξηθέο ηνπο νη νπνίεο είλαη θαη απηέο πνπ πξνβαίλνπλ ζηε ζρεηηθή επέλδπζε, 

πηζαλφλ λα επηθέξνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα 

ιακβάλνληαλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα εξσηήκαηα απεπζχλνληαλ απεπζείαο ζηηο ίδηεο. Σν 

γεγνλφο φκσο πσο νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θνπιηνχξα θαη ηηο γεληθέο 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξηθψλ, βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απηέο θαη 
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δηέπνληαη απφ ην ίδην φξακα θαη ηδηνζπγθξαζία, καο πξνζδίδνπλ ηελ αζθάιεηα πσο νη 

δνζείζεο απαληήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πνιηηηθή, ζηξαηεγηθή θαη θηινζνθία ησλ 

κεηξηθψλ ηνπο εηαηξεηψλ. Δπηπιένλ ν ζπλνιηθά κηθξφο πιεζπζκφο ησλ πνιπεζληθψλ 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη θαη ζε ζρεηηθά κηθξφ δείγκα, 

πεξηνξίδεη ζε θάπνην βαζκφ ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ εμαγφκελσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Σέινο ε παξνχζα έξεπλα δηέπεηαη απφ ηνπο ζπλήζεηο πεξηνξηζκνχο θάζε έξεπλαο πνπ 

δηεμάγεηαη κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ. Δπηπιένλ, νη θιίκαθεο απφδνζεο φπσο απεηθνλίδνληαη 

απφ ηελ θιίκαθα Likert, έρνπλ θάπνηα εγγελή κεηνλεθηήκαηα αθνχ ηα κέζα κέηξεζεο 

(θαζφινπ/ πάξα πνιχ) κπνξεί λα γίλνπλ αληηιεπηά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ην θάζε άηνκν 

αλάινγα κε ηελ απζηεξφηεηα ή ηελ επηείθεηά ηνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη 

απφιπηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα 

κείσζεο ηνπ βαζκνχ ππνθεηκεληθφηεηαο κε ηε ρξήζε θιίκαθαο πέληε βαζκψλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

πλνδεπηηθή επηζηνιή 

Πξνο Οηθνλνκηθφ δηεπζπληή/δηεπζχληξηα ηεο επηρείξεζεο 

Αγαπεηέ θχξηε ή θπξία, 

 ηε ζχγρξνλε δηεζλνπνηεκέλε παγθφζκηα νηθνλνκία, ν ξφινο ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο σο κείδνλ ζηελ 

αλαπηπμηαθή ηνπο δηαδηθαζία θαη γηα ην ιφγν απηφ επηδηψθνπλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο 

θηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ ελεξγά ηελ πξνζέιθπζή ηνπο.  

 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) σο ΑΞΔ 

νξίδεηαη ε καθξνρξφληα επέλδπζε κε ηελ νπνία απνθηάηαη ζεκαληηθφ  κεξίδην  κίαο  

επηρείξεζεο (πιεηνςεθηθφ ή θαη κεηνςεθηθφ), πνπ ζπλήζσο (ζηελ πεξίπησζε  πιεηνςεθηθνχ  

παθέηνπ κεηνρψλ) απνθαιείηαη ζπγαηξηθή εηαηξεία, απφ κία εηαηξεία ηνπ, ηε κεηξηθή  

εηαηξεία. 

 θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηίηιν « Άμεζερ Ξένερ Επενδύζειρ και Φαπμακεςηικόρ 

Κλάδορ ζηην Ελλάδα, ε νπνία δηεμάγεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θ. Παληειή Παληειίδε,  είλαη λα 

εμεηάζεη ην βαζκφ πνπ νη παξάγνληεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο 

πξνζδηνξηζηηθνί ηεο απφθαζεο γηα άκεζε μέλε επέλδπζε ζε κηα ρψξα, επεξέαζαλ/ζπλέβαιαλ 

ζηελ απφθαζε κεηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ ηνπ εμσηεξηθνχ λα 

επελδχζνπλ ζηελ ρψξα καο. 

 Θα ζαο παξαθαινχζακε ζεξκά λα ζπκβάιιεηαη ζηελ έξεπλά καο απηή αθηεξψλνληαο 

κόλν 5 ιεπηά από ην ρξόλν ζαο. Ζ ζπλεξγαζία ζαο θξίλεηαη αξθεηά πνιχηηκε γηα ηε 

δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο καο. Γηα νπνηεζδήπνηε απνξίεο κπνξείηε λα 

επηθνηλσλήζεηε κε ην 6970819296 κε ηελ θ. Δξξηλάθε Άλλα. Σν ζπκπιεξσκέλν 

εξσηεκαηνιφγην κπνξείηε λα ην απνζηείιεηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

annetaeri@gmail.com. 

  αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ρξφλν πνπ δηαζέζαηε θαη ηε ζπκκεηνρή ζαο 

ζηελ έξεπλα απηή.   

Με εθηίκεζε, 

Δξξηλάθε Άλλα           

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ  

 Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο
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  Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο κε ηίηιν 

«Οι Άμεζερ Ξένερ Επενδύζειρ ηος Φαπμακεςηικού Κλάδος ζηη σώπα μαρ »  

 

Παξαθαινχκε απαληήζηε ζηηο παξαθάησ γεληθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζή 

ζαο. 

 

1. εκεηψζηε ην βαζκφ πνπ θαζέλαο απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο επεξέαζαλ ηελ 

απφθαζε ηεο κεηξηθήο ζαο εηαηξείαο γηα επέλδπζε ζηε ρψξα καο (ρψξα ππνδνρήο). 

 
Καζφινπ Διάρηζηα Αξθεηά Πνιχ 

Πάξα 

Πνιχ 

α. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο      

β. Ζ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο (πνζνζηφ αλεξγίαο, εηήζηνο ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ θιπ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ. Οη ππνδνκέο ζηε ρψξα ππνδνρήο      

δ  Σν θφζηνο εξγαζίαο ζηε ρψξα ππνδνρήο      

ε.  Ζ πνηφηεηα εξγαζίαο ζηε ρψξα ππνδνρήο      

ζη. Σν κέγεζνο αγνξάο ζηε ρψξα ππνδνρήο 
     

δ. Σα επηηφθηα ζηε ρψξα ππνδνρήο      

ε. Σν κέγεζνο αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ζηε 

ρψξα ππνδνρήο (ξπζκφο εηζαγσγψλ, 

εμαγσγψλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζ. Οη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η. Ζ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζηε ρψξα 

ππνδνρήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θ. Ζ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κε ην λφκηζκα 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ι. Σα ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο (θνηλσληθή δηάξζξσζε, γιψζζα, 

επηθνηλσλία, ζξεζθεία, αμίεο θαη 
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ζπκπεξηθνξέο) 

  

Παξαθαινχκε απαληήζηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ γεληθά ζηνηρεία γηα εζάο 

θαη ηελ επηρείξεζή ζαο. 

2. Ζ επσλπκία ηεο εηαηξείαο ζαο:  ___________________________________    

3. ε πνηά ρψξα βξίζθεηαη ε έδξα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο  

Γαιιία  

Γεξκαλία  

Οιιαλδία  

Μεγάιε Βξεηαλία  

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο  

Άιιε  

 

4. Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία ζαο; 

 

 

5. Πφζα έηε δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία ζαο ζηε ρψξα καο; 

 

 

6. Πνηνο ήηαλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο ζαο θαηά ην πξνεγνχκελν  νηθνλνκηθφ έηνο 

(ζε εθ. €) ; 

 

 

  Αηομικά Σηοισεία: 

Ολνκαηεπψλπκν (Πξναηξεηηθά)  

Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ εηαηξεία;  

 1-50   51 – 150   151 – 300   301 – 500   > 500  

 0-5   6 – 15   16 – 25   >25  

 0-50   51 – 100   101 – 150   >150  
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Πφζα ρξφληα εξγάδεζηε ζηε ζεκεξηλή ζαο ζέζε;  

Πφζα ρξφληα εξγάδεζηε ζηελ εηαηξεία;  

ηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηει., e-mail, fax)  

 

Δπηζπκείηε λα ιάβεηε αληίγξαθν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, όηαλ απηή νινθιεξσζεί; 

Ναη      ρη      

 

 αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο  
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Πίλαθαο 1:  

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία όισλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν 

θαξκάθσλ-θαιιπληηθώλ-απνξξππαληηθώλ (ζύλνιν 99) γηα ην έηνο 2013. 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
Δνεργηηικό 

(τιλ. εσρώ) 

Έζοδα 

(τιλ. εσρώ) 

ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΤ Α.Δ. ΦΑΡΜΑΚΑ  20.649 18.200 

ΒΔΚΣΟΡ Α.Β.Δ.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  1.105 22 

ΒΔΛΚΑ ΔΛΛΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.Δ.Β.Δ.  3.128 762 

ΒΔΡΜΑ ΝΣΡΑΓΚ A.B.E.E. ΦΑΡΜΑΚΑ  12.192 6.331 

ΒΙΑΝΔΞ Α.Δ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  134.835 206.890 

ΒΙΛΚΟ Α.Δ. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  10.025 465 

ΒΙΟΔΡ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΡΩΝ Α.Δ.  55.087 27.010 

ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ - ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ Δ.Π.Δ.  1.651 791 

ΒΙΟΦΑΡ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ Δ.Π.Δ.  7.749 3.609 

ΒΙΣΟΡΓΚΑΝ Δ.Π.Δ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ - ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  2.100 2.150 

ΒΟΜΑΝΓΡΟ Γ. - SMILE COSMETICS Α.Δ. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  6.155 6.872 

ΓΔΡΟΛΤΜΑΣΟ INTERNATIONAL A.E.Β.Δ. ΦΑΡΜΑΚΑ  37.009 28.264 

ΓΚΑΠ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.Δ.  32.003 32.553 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΓΗ Ι. ΜΔΝΣΙΚΔΡ Α.Β.Δ.Δ. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ  7.431 2.663 

ΓΡΑΓΩΣΗ Γ. Α.Δ.Β.Δ. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ  1.023 1.130 

ΔΒΓΛΟ Α.Δ. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΛΤΚΔΡΙΝΗ & ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΔΩΝ  1.153 50 

ΔΛΔΒΟΝ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ - ΑΡΩΜΑΣΩΝ Δ.Π.Δ.  110 109 

ΔΛΛΔΝΙΚΑ Α.Δ. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  25.996 28.039 

ΔΤΡΗΚΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  44.559 26.116 

ΘΑΝΟ . Ι. Α.E.Β.Δ. ΥΗΜΙΚΟΣΔΥΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  2.691 1.822 

ΚΛΔΒΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ A.B.E.Δ.  16.288 9.075 

ΚΟΠΔΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Α.Δ.  13.506 14.164 

ΚΟΡΡΔ Α.Δ. ΦΤΙΚΑ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  70.946 45.171 

ΚΟΜΔΣΙΑ - ΑΚΔΛΛΑΡΙΟΤ Α.Β.Δ.Δ. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  1.506 868 

ΚΟΤΣΟΤΡΔΛΗ Α. Γ. Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΣΩΝ  1.032 719 

ΚΩΒΑΙΟ Ν. Α.Δ. ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΚΑΛΛΩΠΙΜΟΤ  2.700 238 

ΜΑΓΟΤΛΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Δ.Δ. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ  1.499 1.002 

ΜΑΛΙΚΟΤΣΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΑ ΑΠΩΝΟ - ΑΡΚΑΓΙ Α.Δ.  1.715 1.963 

ΜΑΛΙΝΑ Α.Δ.Β.Δ. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΣΑ  1.769 1.751 

ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Α.Δ. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ  2.668 2.691 

ΜΔΝΣΙΥΡΩΜ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΉ - ΥΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Α.Δ.  1.356 292 

ΜΙΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Α.Δ.  13.916 5.830 

ΜΠΟΝΣΙΑΣΣΒΑ Α.Δ.Β.Δ. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ  126 67 

ΜΠΟΝΣΤΦΑΡΜ Α.Δ.Β.Δ. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ  831 808 

ΝΔΦΡΟΚΛΙΝΙΚ Α.Δ. ΙΑΣΡΙΚΑ ΔΙΓΗ  1.324 682 
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ΝΟΡΜΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  12.247 12.032 

ΠΑΠΟΤΣΑΝΗ Α.Β.Δ.Δ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ  36.622 17.170 

ΠΔΣΙΑΒΑ Ν. Α.Δ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ  13.542 15.616 

ΡΑΦΑΡΜ Α.Δ.Β.Δ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  42.547 38.829 

ΡΟΒΔΛ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΩΝΩΝ  1.256 562 

ΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑ ΑΓΝΟ Δ.Π.Δ.  1.376 251 

ΑΡΑΝΣΗ Γ. Α.Β.Δ. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ - ΔΙΓΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΔΩ  157.284 104.248 

ΣΔΣΩΡΟΤ Ι. ΑΦΟΙ Α.Δ. ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  12.225 1.127 

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ Θ. Α.Β.Δ.Δ. ΥΗΜΙΚΟΣΔΥΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  4.070 1.518 

ΣΔΣΗ Ι. & Δ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ Α.Β.Δ.Δ.  20.953 10.391 

ΦΑΜΑΡ Α.Β.Δ. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  134.268 125.696 

ΦΑΡΚΟΜ A.E. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  6.344 4.239 

ΦΑΡΜΑΝΔΛ Α.Δ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ  17.277 8.205 

ΦΑΡΜΑΣΔΝ Α.Β.Δ.Δ. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  188.686 161.273 

ΦΟΙΝΙΞ ΦΑΡΜ Δ.Π.Δ. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  2.856 3.147 

ADELCO A.E. ΥΡΩΜΑΣΟΤΡΓΔΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  6.679 7.587 

APIVITA A.E.B.E. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ  48.380 30.943 

ARMAND J. Α.Δ. ΔΡΔΤΝΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ  2.317 2.143 

BALU A.E. ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ - ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  4.691 4.568 

BENOSTAN HEALTH PRODUCTS A.E. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  401 226 

BIOMEDICA - CHEMICA Α.Δ. ΦΑΡΜΑΚΑ & ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  10.231 12.321 

BOEHRINGER INGELHEIM ΔΛΛΑ Α.Δ. ΦΑΡΜΑΚΑ  164.844 245.436 

BROS ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Δ.Π.Δ.  7.036 2.189 

CANA ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ Α.Δ.  50.685 18.321 

CLEANWAY Δ.Π.Δ. ΥΗΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ  5.055 6.385 

COLGATE PALMOLIVE HELLAS Α.Β.Δ.Δ. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ  67.724 17.956 

COSMEDEL Δ.Π.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΣΩΝ  382 273 

COSMELIA Δ.Π.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΣΩΝ  534 607 

COUP A.B.E.E. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  1.386 1.100 

CREAM TEAM Α.Β.Δ.Δ. ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΟΜΟΡΦΙΑ  5.331 2.123 

DEMO Α.Β.Δ.Δ. ΦΑΡΜΑΚΑ  202.477 111.834 

DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Α.Δ.  9.364 5.007 

DON - POL A.E. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ - ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  13.425 12.526 

ECOLAB Α.Δ.Β.Δ. ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  14.164 18.680 

ELPEN ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Α.Δ.  119.273 113.949 

FARMECO A.E. ΓΔΡΜΟΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  3.052 3.348 

FILL PACK A.B.E.E. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ - ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  1.255 352 

FLOS - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ Γ. Α.Β.Δ.Δ. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ  5.043 2.329 

FRESH FORMULA Α.Δ. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  6.511 5.578 

FREZYDERM ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Β.Δ.Δ.  20.401 29.673 

GALENICA ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Α.Δ.  53.226 32.679 
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GENEPHARM Α.Δ. ΥΗΜΙΚΗ - ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ  48.570 32.956 

GLASS CLEANING Α.Β.Δ.Δ. ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  7.972 5.376 

GOLDEN CHEMICALS A.B.E.E. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ - ΥΗΜΙΚΑ  3.533 1.462 

HELP Α.Β.Δ.Δ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ- ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΑ ΔΙΓΗ  18.845 15.993 

IASIS HELLAS A.E. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  8.635 8.397 

JOHNSON & JOHNSON ΔΛΛΑ Α.Δ.Β.Δ. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  198.678 95.236 

LAVIPHARM Α.Β.Δ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  94.522 32.480 

MEDHEL ΔΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Α.Δ.  14.511 975 

MEDITERRANEAN COSMETICS Α.Δ. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  1.087 1.112 

MEGA SYSTEMS A.E.B.E. ΑΡΩΜΑΣΑ  4.056 3.756 

MISS SANDY Α.Β.Δ.Δ. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  2.281 2.304 

NILO Α.Β.Δ.Δ. ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ - ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  1.884 1.373 

PHARMATEN INTERNATIONAL A.E. ΦΑΡΜΑΚΑ  56.767 35.855 

PRIME SOLUTIONS A.B.E.E. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  2.860 2.004 

PROVET - ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.E.  45.198 12.870 

PROVIPAX - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΩΡΟΤ Α.Δ.  1.213 477 

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Β.Δ. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ - ΑΠΩΝΔ  69.355 26.204 

SKOT Α.Δ. ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  6.886 5.546 

SON DE PARIS COSMETICS A.E.B.E. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ  883 1.756 

SPECIFAR Α.Β.Δ.Δ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  105.283 82.364 

TOPFEEL A.B.E.E. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ - ΥΑΡΣΙΚΑ  867 870 

UNI-PHARMA Α.Β.Δ.Δ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ  111.792 41.527 

VALLEY A.B.E. ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ & ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ  4.048 1.003 

Πλήθος εηαιρειών: 99 
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