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Σθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε απνηύπσζε ηεο δπλακηθήο ηνπ θιάδνπ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ κειινληηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Η κειέηε είρε απνγξαθηθό ραξαθηήξα, 

δεδνκέλνπ όηη ηα εξσηεκαηνιόγηα εζηάιεζαλ ζην ζύλνιν ησλ θαξκαθεπηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα, είηε κε εκπνξηθή είηε κε παξαγσγηθή 

δξαζηεξηόηεηα, ελώ εμαηξέζεθαλ εηαηξείεο πνπ αζρνινύληαη κε ην ρνλδξεκπόξην. ηελ 

έξεπλα αληαπνθξίζεθαλ 41 θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ 

πεξίπνπ ην 73% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο, ζε όξνπο πσιήζεσλ 2007. Η ζπιινγή ησλ 

πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ έγηλε θαηά ηελ πεξίνδν Μάηνο 2008 – Αύγνπζηνο 2008. 

Πεξίπνπ ην 1/5 ησλ εηαηξεηώλ ηνπ δείγκαηνο δήισζε όηη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

έιαβαλ ρώξα αιιαγέο ζην ηδηνθηεζηαθό ηνπο θαζεζηώο (π.ρ. ζπγρσλεύζεηο, εμαγνξέο). 

Καηά ζπλέπεηα, ν ζρεηηθά πςειόο αξηζκόο επηρεηξήζεσλ πνπ παξνπζίαζαλ αιιαγέο ζην 

ηδηνθηεζηαθό ηνπο θαζεζηώο, απνηειεί έλδεημε πςειήο θηλεηηθόηεηαο ζηνλ θιάδν. 

Τν 2007 ην 95% ησλ εηαηξηώλ ηνπ δείγκαηνο επηδείθλπε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα. Δπίζεο, 

ην 54% ησλ εηαηξηώλ ηνπ δείγκαηνο επηδείθλπε παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα θαη εμ’ απηώλ, 

κόλν ην 5% είρε ακηγώο παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα, άλεπ εκπνξηθήο. Σην ζύλνιν ηεο 

παξαγσγήο, ην 48% ηνπ δείγκαηνο παξάγεη απνθιεηζηηθά ζε ίδηεο εγθαηαζηάζεηο, ελώ νη 

ππόινηπεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνύλ εξγνζηάζηα άιισλ εηαηξεηώλ (outsourcing). 

Τν 63,4% ησλ εηαηξεηώλ ηνπ δείγκαηνο εηζήγαγε ηνπιάρηζηνλ έλα λέν θαξκαθεπηηθό 

πξντόλ ζηελ αγνξά. Δηδηθόηεξα, ν αξηζκόο ησλ λέσλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ 

εηζήρζεζαλ ζηελ αγνξά ην 2007 αλήιζε ζηα 77 ζθεπάζκαηα ελώ ην 2006 ζηα 79. Δπίζεο, 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πσιήζεσλ, ηα 3/4 ησλ ζπλνιηθώλ θαξκαθεπηηθώλ 

πσιήζεσλ ηνπ δείγκαηνο αθνξνύλ ζε πσιήζεηο κέζσ θαξκαθείσλ, θαη ην 1/4 αθνξά ζε 

πσιήζεηο λνζνθνκεηαθώλ θαξκάθσλ. 

Οη πξώηεο ζε πσιήζεηο ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο βάζεη ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ 

εηαηξεηώλ ηνπ δείγκαηνο είλαη ε C, ε N θαη ε L, δειαδή ηα θάξκαθα γηα ην θαξδηαγγεηαθό 

ζύζηεκα, γηα ην λεπξηθό ζύζηεκα θαη νη αληηλενπιαζκαηηθνί & αλνζνξπζκηζηηθνί 

παξάγνληεο. 

Οη εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο δαπαλνύλ θαηά κέζν όξν ην 2,1% ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ 

εξγαζηώλ ζε Δ&Α. Σπλνιηθά, νη εηαηξείεο πνπ δαπαλνύλ κέρξη θαη 3% ηνπ ηδίξνπ ηνπο ζε 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαηέρνπλ ην 85% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ δείγκαηνο θαη 

απνηεινύλ ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο. Δπνκέλσο, αλ θαη νη επελδύζεηο ζε Δ&Α 

εκθαλίδνληαη ρακειέο όηαλ εθθξάδνληαη σο πνζνζηό ηνπ ηδίξνπ, ζε απόιπηα κεγέζε 

κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ αξθεηά ζεκαληηθέο θαζώο επελδύνληαη από ηηο κεγαιύηεξεο 

εηαηξείεο, βάζεη θύθινπ εξγαζηώλ 2007. 

Οη εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο ην 2007 απαζρνινύζαλ 8.788 εξγαδόκελνπο (νη νπνίνη 

αληηπξνζσπεύνπλ πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο ζηνλ θιάδν), εθ ησλ 

νπνίσλ ην 47,9% ζηηο πσιήζεηο, ην 13,7% ζηελ παξαγσγή - δηαλνκή - ζπζθεπαζία θαη ην 

5,6% ζην marketing. Τν ππόινηπν 32,8% ησλ εξγαδνκέλσλ θαιύπηεη δηνηθεηηθέο & 

ππνζηεξηθηηθέο ζέζεηο. 
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Όζν αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο απαζρόιεζεο, παξνπζηάδεη αλνδηθή ηάζε θαηά ηελ 

πεξίνδν 2002-2007, κε κέζν εηήζην ξπζκό κεηαβνιήο (ΜΔΡΜ) 4,8%. Δπίζεο, ν 

Γείθηεο Μέζεο Δηήζηαο Απαζρόιεζεο, παξνπζηάδεηαη αλνδηθόο ζε όιε ηελ ππό εμέηαζε 

πεξίνδν, γεγνλόο ην νπνίν απνηειεί έλδεημε ηεο δπλακηθήο ηνπ θιάδνπ. Σπγθεθξηκέλα, 

κέζα ζε κηα πεληαεηία, ε απαζρόιεζε ζηηο εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο απμήζεθε θαηά 27%, 

ελώ ζηηο 10 πξώηεο επηρεηξήζεηο απμήζεθε θαηά 23% (Γηάγξακκα 1). 

 

Διάγπαμμα 1: Εξέλιξη Δείκηη Μέζηρ Εηήζιαρ Απαζσόληζηρ, με έηορ βάζηρ ηο  2002.  
(Σύνολο δείγμαηορ

1
 και 10 ππώηερ- βάζει κύκλος επγαζιών 2007- επισειπήζειρ) 
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Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειό, θαζώο απνηειείηαη θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ από απνθνίηνπο 

Αλώηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (45,5%) θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο (32%) 

(Γηάγξακκα 2). 

 

Διάγπαμμα 2: Ποζοζηό ςπαλλήλων ανά επίπεδο εκπαίδεςζηρ 
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1
 Σηην πεπίπηωζη αςηή ωρ «Σύνολο Δείγμαηορ» θεωπούμε ηιρ εηαιπείερ ηος δείγμαηορ πος παπείσαν ζηοισεία 

καθ’ όλη ηην πεπίοδο 2002 – 2007 
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Δθ ησλ απνθνίησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έρεη εηδηθεπηεί ζηα 

Οηθνλνκηθά (15,6%) θαη ζηε Χεκεία (15,5%) θαη αθνινπζνύλ ε Βηνινγία, ε Φαξκαθεπηηθή, 

ε Γηνίθεζε, ην Marketing θαη ε Τερληθή εθπαίδεπζε. Σπνξαδηθά ζηνλ θιάδν εκθαλίδνληαη 

απόθνηηνη ηεο Γεσπνληθήο, ηεο Ιαηξηθήο, ηεο Βηνρεκείαο θαη ηεο Φπζηθήο, ελώ κεγάιν 

πνζνζηό ησλ πηπρηνύρσλ ππαιιήισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ 

θαηεγνξία «Άιιε εηδηθόηεηα», ε νπνία πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνπο απαζρνινύκελνπο ζε 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Ο θαξκαθεπηηθόο θιάδνο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη δηαρξνληθά ηα ηειεπηαία έηε κία 

δπλακηθή αλάπηπμεο, ε νπνία δηαθαίλεηαη θπξίσο από ηε δηαρξνληθή αύμεζε ηεο 

απαζρόιεζεο, αιιά θαη ηα κεγάια πεξηζώξηα εμέιημεο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ επελδύζεσλ ζε Δ&Α. 

Δπίζεο, ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ, απνδεηθλύνπλ ηηο ζεηηθέο 

πξννπηηθέο ηνπ θαη ηελ δπλαηόηεηά ηνπ λα ζπκβάιεη επνηθνδνκεηηθά ζηα καθξν-

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ρώξαο. 

 

 

Η παρούσα έρεσνα επαναλαμβάνεται κάθε 2 έτη και αναμένονται τα αποτελέσματα 

της τελεσταίας έρεσνας για το 2010 


