
Γεπμανία – Μεγαλύηεπη Αγοπά Φαπμάκυν και 

Φαπμακεςηικών Πποφόνηυν 

 

 Η Γεξκαλία απνηειεί κηα από ηηο πην αλεπηπγκέλεο αγνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο ζηνλ θόζκν θαη κηα ζηξαηεγηθή πύιε γηα ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ ζέινπλ 

λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηνλ ηνκέα ζηελ ΕΕ 

Σπλδπάδνληαο θαηλνηνκία αηρκήο, κηα καθξά παξάδνζε σο «ηο θαπμακείο ηος 

κόζμος» θαη ε ζπλερόκελε αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα πξντόληα πγείαο, ε Γεξκαλία 

είλαη ε ηδαληθή ρώξα γηα Εξεπλα θαη Αλάπηπμε (R&D) ζηνλ θαξκαθεπηηθό ηνκέα, 

γηα παξαγσγή θαη γηα πσιήζεηο θαξκάθσλ. Ωζνύκελε από ζπλζήθεο, όπσο ε 

δεκνγξαθηθή αιιαγή, ε αύμεζε ησλ ρξόλησλ λνζεκάησλ θαη ε έκθαζε ζηελ 

πξόιεςε, ε κεγαιύηεξε αγνξά θαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ζηελ 

Επξώπε, παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε αλάπηπμε αθόκε θαη από ηελ ίδηα ηε 

γ/Οηθνλνκία. Η ρώξα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ζηηο θιηληθέο δνθηκέο, θαη κέζσ 

ησλ επελδύζεσλ ζε R&D θαη ησλ κεγάισλ ζε αξηζκό αηηήζεσλ γηα παηέληεο, 

απνηειεί επίζεο νδεγό όζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα. Πνιιέο 

γ/εηαηξείεο, βαζηδόκελεο ζην ζεηηθό πεξηβάιινλ ηεο γ/αγνξάο θαξκάθνπ, έρνπλ 

κεηαηξαπεί ζε βαζηθνύο παίθηεο αληηκεηώπηζεο αζζελεηώλ, όπσο ν θνξσλντόο 

θαη ε παλδεκηθή πγεηνλνκηθή θξίζε.  

Η Γεξκαλία είλαη ε πξώηε ρώξα ζε εμαγσγέο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ, ζηελ 

ΕΕ, θαζώο θαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο παξαγσγνύο θαξκάθσλ ζε 

παγθόζκην επίπεδν.  Επξηζθόκελε ζε θαίξηα ζηξαηεγηθά ζέζε, ζην θέληξν ηεο 

Επξώπεο θαη επσθεινύκελε από εμαηξεηηθή ππνδνκή θαη εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθό 

δπλακηθό πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο επθαηξίεο, θαζώο θαη θιίκα πνπ επλνεί ηηο 

επελδύζεηο ζηνλ θαξκαθεπηηθό ηνκέα.  

Η Φαπμακεςηική βιομησανία ζε απιθμούρ 

Η γ/αγοπά θαπμάκος – Ππώηη αγοπά ζηην ΕΕ  

Η Γεξκαλία απνηειεί ηελ ζεκαληηθόηεξε αγνξά θαξκαθεπηηθώλ ζηελ επξσπατθή 

έλσζε θαη ηελ ηέηαξηε κεγαιύηεξε παγθνζκίσο κεηά ηηο ΗΠΑ, ηελ Κίλα θαη ηελ 

Ιαπσλία. Τν 2019, ν ηδίξνο ζην ζύλνιν ηεο αγνξάο θαξκαθεπηηθώλ είρε άλνδν 

5.7%, αγγίδνληαο ηα 46,4 δηο. Τν 86% ηνπ ηδίξνπ πξνέθπςε από ηνλ ηνκέα ησλ 

θαξκαθεπηηθώλ, ελώ ην 14% πξνέθπςε από ηνλ ηνκέα ησλ θιηληθώλ δνκηθώλ. 

Τελ ίδηα ρξνληά, νη πσιήζεηο θαξκάθσλ αλέβεθαλ ζηα 58.8 δηο, πνζό πνπ 

αληηζηνηρεί ζε άλνδν 5.3%. Τα θάξκαθα πνπ απαηηνύλ ζπληαγή γηαηξνύ 



ζπλεηζέθεξαλ ζην 88% απηώλ ησλ πσιήζεσλ. Ελώ ηα θάξκαθα πνπ δελ 

ρξεηάδνληαη ζπληαγή γηαηξνύ παξήγαγαλ ηδίξν γύξσ ζην 12%.  

Πεξηζζόηεξεο από 500 θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο βξίζθνληαη ζηελ Γεξκαλία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηόζν εγρώξησλ εηαηξεηώλ, όζν θαη παξαξηεκάησλ 

κεγάισλ παγθόζκησλ θνινζζώλ. Από κεγάιεο εηαηξείεο όπσο ε Bayern, ε 

Boehringer Ingelheim θαη ε Merc, κέρξη κηθξέο start-up εηαηξείεο βηνηερλνινγίαο. 

Όπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο απνηεινύλ ηελ 

ξαρνθνθαιηά ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο, κε ην 90% ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

έρνπλ ιηγόηεξνπο από 500 εξγαδνκέλνπο. Τν 2017, 234 από απηέο ηηο εηαηξείεο 

πξνζέιαβαλ ιηγόηεξνπο από 20 ππαιιήινπο. Σην ζύλνιν ην εξγαηηθό δπλακηθό 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίαο αλέξρεηαη ζηνπο 120.000 (2019). 

Ππυηοπόπορ ππομηθεςηήρ θαπμακεςηικήρ ύληρ   

Με βάζε ηελ καθξά ηεο παξάδνζε σο ην θαξκαθείν ηεο πθειίνπ, ε αμία ηεο 

παξαγσγήο ηεο ρώξαο αλήιζε ζηα 36.1 δηο ην 2018, θαζηζηώληαο ηελ σο ηελ 

ζεκαληηθόηεξε αγνξά ζηελ ΕΕ. Η Γεξκαλία εηζήγαγε θάξκαθα αμίαο 56.9 δηο ην 

2018, πνπ ηζνύηαη κε αύμεζε 8,1%. Τελ ίδηα πεξίνδν, νη εμαγσγέο 

θαξκαθεπηηθώλ απμήζεθαλ θαηά 10,3%, θζάλνληαο ηα 83,2  δηο, εδξαηώλνληαο 

ηελ Γεξκαλία σο ηελ πξσηνπόξν δύλακε όζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα 

θαξκαθεπηηθήο ύιεο, θαη σο ηελ δεύηεξε κεγαιύηεξε δύλακε όζνλ αθνξά ηηο 

εηζαγσγέο. 

Έπεςνα, Ανάπηςξη και Καινοηομία 

Η Γεξκαλία πξνζθέξεη ην ηδαληθό πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

παξαγσγή, πξντόλησλ πςειήο πνηόηεηαο. Τν 2018, ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία 

ζηελ Γεξκαλία επέλδπζε πεξηζζόηεξα από 7 δηο ζηνλ ηνκέα R&D (Research and 

Development) – πεξηζζόηεξα από θάζε άιιε ρώξα ηε ο ΕΕ. Από ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πξνθύπηνπλ ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο από νπνηαδήπνηε άιιε βηνκεραλία ηεο ρώξαο – ην 2018, ην 12.5% ησλ 

εζόδσλ επελδύζεθε ζηελ έξεπλα. Με 499 θιηληθέο δνθηκέο λα έρνπλ 

ρξεκαηνδνηεζεί από θαξκαθεπηηθέο κε θύξηα αζρνιία ηελ έξεπλα, ε Γεξκαλία 

θαηαηάζζεηαη ζηελ 5ε ζέζε παγθνζκίσο. Σύκθσλα κε ηνπο αξηζκνύο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηηο αηηήζεηο γηα λέεο παηέληεο, ε Γεξκαλία απνηειεί πξσηνπόξν 

ζηελ θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο ζηελ ΕΕ.  

Με 83 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο, ε πνιππιεζέζηεξε ρώξα ηεο ΕΕ ζπληζηά επίζεο 

ηελ κεγαιύηεξε αγνξά όζνλ αθνξά ηελ πγεία κε ηηο δαπάλεο γηα ηελ δεκόζηα 

πγεία ζπλερώο λα απμάλνληαη. Τν γεγνλόο απηό πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο 

γηα θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαζώο θαη επηρεηξήζεηο εθνδηαζκνύ κε θάξκαθα θαη 

θαξκαθεπηηθό πιηθό πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Τν 



2018, νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία μεπέξαζαλ ηα 390 εθαηνκκύξηα €. Από ην 2013 

κέρξη ην 2018 ν ηνκέαο ηεο πγείαο αλαπηύρζεθε θαηά 4,4% θαηά κέζν όξν. Η 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά απνηειεί ην 12% πεξίπνπ ηνπ γ/ΑΕΠ  κε ην κεξίδην ζπλερώο 

λα παξνπζηάδεη αύμεζε. Ιδηαίηεξεο ζπλζήθεο, όπσο ε δεκνγξαθηθή αιιαγή, ε 

αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ θαζώο θαη ε πξόζθαηε 

πγεηνλνκηθή θξίζε ηνπ θνξσλντνύ αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ 

αύμεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ πγεία, θαηά πνιύ πεξηζζόηεξν από ηα 400 δηο € 

ηνπ 2019. 

Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ιόγνπο αλάπηπμεο ηεο γ/θαξκαθεπηηθήο 

βηνκεραλίαο είλαη ε δεκνγξαθηθή αιιαγή. Η Γεξκαλία, όπσο θαη ηα πεξηζζόηεξα 

Κξάηε-Μέιε ηεο ΕΕ, βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ζηαδηαθή γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνύ ηνπο. Οη αξηζκνί ησλ γελλήζεσλ παξακέλνπλ ρακεινί ελώ ην 

πξνζδόθηκν δσήο ησλ αλζξώπσλ ζπλερώο απμάλεηαη – θζάλνληαο ηα 84 ρξόληα 

γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα 79 γηα ηνπο άλδξεο ην 2020. Τν 50% πεξίπνπ ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο μεπεξλά ηα 45 έηε θαη έλα πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 22% 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 65 εηώλ. Μειέηεο δείρλνπλ όηη ην πνζνζηό ηεο ειηθηαθήο 

νκάδαο ησλ 65 εηώλ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη αύμεζε θαη λα απνηειεί, κέρξη 

ην 2035, ην 1/3 πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ. Πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 

50% ησλ εζόδσλ ηεο γ/θαξκαθνβηνκεραλίαο πξνέξρεηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε 

ειηαθή Οκάδα. 

 Επηπιένλ ν αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ άλσ ησλ 85 εηώλ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη 

ηα 3,3 εθαηνκκύξηα κέρξη ην 2025 – αξηζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζην 4% ηνπ 

πιεζπζκνύ. Τν 2019 πεξηζζόηεξνη από 4,2 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ρξεηάζηεθαλ 

ηαηξηθή θξνληίδα. Η ζπλερήο αύμεζε ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ θαη ε εκθάληζε 

λέσλ αζζελεηώλ, ηδηαίηεξα ζε άηνκα κεγάιεο ειηθίαο, επηβαξύλνπλ πεξηζζόηεξν 

ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη νδεγνύλ ζε άλνδν ησλ δαπαλώλ γηα ην ηνκέα ηεο 

πγείαο.  

Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο πγείαο κε ζθνπό ηελ ζεξαπεία ησλ αζζελώλ πνπ 

πάζρνπλ από ρξόληεο αζζέλεηεο θαη απηνάλνζα λνζήκαηα, πξνθαιεί έληνλν 

πξνβιεκαηηζκό ζην γ/Σύζηεκα Υγείαο. Καξδηνινγηθά, κπνζθειεηηθά θαη 

ςπρνζσκαηηθά λνζήκαηα είλαη ππεύζπλα γηα πεξηζζόηεξα από ην 1/3 ησλ 

δαπαλώλ ηνπ πιεζπζκνύ γηα ηελ πγεία ζηελ Γεξκαλία (36,9% ην 2015). Φξόληεο 

πλεπκνλνινγηθέο παζήζεηο, θαξθίλνο θαη δηαβήηεο – ε πην ζπλεζηζκέλε 

δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ – είλαη επίζεο πνιύ δηαδεδνκέλεο κεηαμύ ηνπ 

πιεζπζκνύ. Πεξίπνπ ην 6% ησλ Γεξκαλώλ πάζρνπλ από άζζκα θαη πεξίπνπ 

10% πάζρνπλ από δηαβήηε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξίπνπ 2 εθαηνκκπξίσλ 

αλζξώπσλ πνπ δελ έρνπλ δηαγλσζηεί επίζεκα κε ηελ αζζέλεηα).  Η Γεξκαληθή 

αγνξά πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

παξέρνληαο πξσηνπνξηαθά θάξκαθα θαη πην εμαηνκηθεπκέλεο ζεξαπείεο. 



Η ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πγείαο θαη δηάθνξνη ηξόπνη ρξεκαηνδόηεζεο, 

ζπληζηνύλ έλα πιήξσο εθζπγρξνληζκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνύ ζύζηεκα παξνρώλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Πεξίπνπ ην 

88% ηνπ γ/πιεζπζκνύ είλαη αζθαιηζκέλν ζε κηα από ηηο πεξηζζόηεξεο από 100 

δεκόζηεο εηαηξείεο αζθάιηζεο πγείαο, κε ην 10,5% λα είλαη αζθαιηζκέλν ζε 

ηδησηηθνύο επηρεηξήζεηο άζθαιεηαο πγείαο. Τν 2018, νη αζθαιηζκέλνη, είηε ζε 

δεκόζηεο είηε ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο θάιππηαλ ηα 2/3 ησλ ζπλνιηθώλ δαπαλώλ γηα 

ηαηξηθή θξνληίδα, κε 56,8% θαη 8,5% αληίζηνηρα. Οη ππόινηπεο δαπάλεο  

θαιύθζεθαλ απεπζείαο από ηα λνηθνθπξηά, από αζθάιεηεο αηπρεκάησλ θαη 

δηάθνξα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Οη δαπάλεο γηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα 

από δεκόζηεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο απμήζεθαλ ην 2019 θαηά 4,7%, θζάλνληαο 

ηα 41,7 δηο €. Τελ ίδηα πεξίνδν, νη πξώηεο θαηεγνξίεο ησλ δαπαλώλ ησλ 

θξαηηθώλ θνξέσλ αζθάιηζεο ήηαλ θάξκαθα γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ, ηα 

αλνζνθαηαζηαιηηθά, ηα αληηδηαβεηηθά θαη ηα αληηζξνκβσηηθά. 

Όιν θαη πεξηζζόηεξν, απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ αζζελώλ πνπ θαιύπηνπλ εμ ηδίσλ 

ηελ αγνξά θαξκάθσλ, θπξίσο γηα κε ζπληαγνγξαθνύκελα θάξκαθα θαη γηα 

θάξκαθα κε ζπληαγή πνπ θαιύπηνληαη κεξηθώο από ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

θαη ηνλ αζθαιηδόκελν. Καζώο νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζπλερώο απμάλνληαη, ε 

ιήςε θαξκάθσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δηαθόξσλ αζζελεηώλ ρσξίο ζπληαγή θαη 

κε κόλε ηε παξνρή ζπκβνπιώλ από ηνπο θαξκαθνπνηνύο αλακέλεηαη λα 

απνηειέζεη κία αλαθνύθηζε ηόζν γηα ηνπο γηαηξνύο όζν θαη γηα ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο.  

Οι ηάζειρ ηηρ αγοπάρ 

Η αγνξά ηεο πγείαο ζηελ Γεξκαλία απνιακβάλεη ζπλερνύο αλάπηπμεο ιόγσ θαη 

ηεο ηδηαίηεξεο πξνζνρήο πνπ δίλεηαη πιένλ ζηε πξόιεςε αιιά θαη ζηε κε 

ζπληαγνγξαθνύκελε ρνξήγεζε θαξκάθσλ. Αθνινπζώληαο ηηο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο, αιιά θαη πξνζπαζώληαο λα έρνπλ πεξηζζόηεξα 

ρξόληα δσήο κε πνηόηεηα, όιν θαη πεξηζζόηεξνη Γεξκαλνί επηθεληξώλνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηελ πηνζέηεζε ελόο πην πγηεηλνύ θαη ελεξγνύ ηξόπνπ δσήο. 

Πνιινί θαηαλαισηέο έρνπλ πηνζεηήζεη ζπκπεξηθνξέο κε ζθνπό ηε πξόιεςε, ελώ  

δείρλνπλ κεγάιε δηάζεζε λα επελδύζνπλ ζε πξντόληα πνπ εληζρύνπλ ηνλ πγηή 

ηξόπν δσήο. Επηπιένλ, είλαη πιένλ ζύλεζεο θαηλόκελν ν πιεζπζκόο λα 

αγνξάδεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο κε ζπληαγνγξαθνύκελσλ θαξκάθσλ κε ζθνπό 

ηελ αληηκεηώπηζε ζπκπησκάησλ θξπνινγήκαηνο θαη ηεο γξίπεο. 

Η γ/αγοπά θαπμάκυν πος δεν καλύπηονηαι από ηιρ αζθαλιζηικέρ εηαιπείερ  

Η γ/αγνξά θαξκάθσλ πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

απνηειείηαη από δύν θαηεγνξίεο, ηα κε ζπληαγνγξαθνύκελα θαη ηα πξντόληα 



πγείαο – επεμίαο. Η πξώηε θαηεγνξία απνηειείηαη από θάξκαθα πνπ πσινύληαη 

κόλν ζε θαξκαθεία θαη θάξκαθα πνπ πσινύληαη θαη εθηόο θαξκαθείσλ. 

Πξντόληα πνπ δελ ππόθεηληαη ζηελ λνκνζεζία ησλ θαξκάθσλ – πρ 

ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο, βόηαλα θαη ζπξέη κε βάζε ην λεξό – αλήθνπλ ζηα 

πξντόληα πγείαο θαη κπνξνύλ λα πσιεζνύλ ηόζν από θαξκαθεία, όζν θαη από 

Supermarkets θαη Drugstores. Γηα ηελ πεξίνδν 2014-2019 ε εηήζηα αύμεζε ηεο 

αγνξάο κε ζπληαγνγξαθνύκελσλ θαξκάθσλ αλήιζε ζε 4%. Τν 2019, ηα έζνδα 

απμήζεθαλ θαηά 3,7%, ζρεδόλ ζηα 10,7 δηο €.  Πάλσ από 7,2 δηο € πξνήιζαλ 

από ηνλ ηνκέα ησλ κε ζπληαγνγξαθνύκελσλ θαξκάθσλ θαη πάλσ από 3,4 δηο € 

από ηα πξντόληα πγείαο. Παξά ην γεγνλόο όηη ε αγνξά θαξκάθσλ απεπζείαο από 

ηνλ θαηαλαισηή ρσξίο ζπληαγή απνηειεί ην κεγαιύηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο, ηα 

θάξκαθα πνπ ζπληαγνγξαθνύληαη από γηαηξνύο απνηεινύλ θιάδν κε 

κεγαιύηεξε πξννπηηθή. 

Ανηαγυνιζηικό πεπιβάλλον και καηανομή 

Η εγρώξηα αγνξά πγείαο είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε – ηόζν κε δηεζλείο όζν θαη κε 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Αθόκα θαη εηαηξείεο θνινζζνί, (βιέπε Bayer Vital, 

GlaxoSmithKline θαη MCM Kloster) έρνπλ κνλνςήθην κεξίδην πνζνζηνύ ζηελ 

αγνξά. Τα παξαδνζηαθά θαξκαθεία απνηεινύλ ηα βαζηθά ζεκεία δηαλνκήο γηα ηα 

κε ζπληαγνγξαθνύκελα θάξκαθα θαη απνιακβάλνπλ ηεο εκπηζηνζύλεο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ θαηαλαισηώλ. Πάλσ από ην 75% ησλ εζόδσλ ηνπ θιάδνπ 

πξνήιζαλ από ηα 19.000 ηνπηθά θαξκαθεία ην 2019, αθνινπζνύκελα από 

παξαγγειίεο κέζσ ζειίδσλ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ην ιηαληθό εκπόξην.  

Οι εςκαιπίερ 

Τα θάξκαθα γηα αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πόλνπ απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο κε ζπληαγνγξαθνύκελσλ 

θαξκάθσλ, κέζσ ησλ θαξκαθείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγνξώλ από 

ειεθηξνληθά θαξκαθεία). Τν 2019, νη βηηακίλεο είραλ ην κεγαιύηεξν κεξίδην ηεο 

αγνξάο. Ύζηεξα από δηςήθηα πνζνζηά αλάπηπμεο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, νη 

πσιήζεηο πξνβηνηηθώλ απμήζεθαλ θαηά 7%, ππεξθαιύπηνληαο ην θξάγκα ησλ 

163 εθαηνκκπξίσλ € ην 2019. Σε όξνπο αγνξάο, ηα νθζαικνινγηθά θάξκαθα 

(4,9%), νη βηηακίλεο (3,7%), όζν θαη θάξκαθα γηα ηελ νπξνδόρν θύζηε θαη ηα 

γελλεηηθά όξγαλα (3,6%) παξνπζίαζαλ ηελ κεγαιύηεξε αύμεζε. Τα θπηηθά 

θάξκαθα θαη ηα νκνηνπαζεηηθά ζπλεηζέθεξαλ ζην 31% ησλ πσιήζεσλ ησλ κε 

ζπληαγνγξαθνύκελσλ θαξκάθσλ από ηα θαξκαθεία. Οη κειινληηθέο εθηηκήζεηο  

δείρλνπλ κηα ζεηηθή αλάπηπμε ηεο αγνξάο θαη αλακέλνπλ ηηο πσιήζεηο ησλ κε 

ζπληαγνγξαθνύκελσλ θαξκάθσλ λα παξνπζηάδνπλ αύμεζε, θαηά 3% εηεζίσο 

γηα ηελ πεξίνδν 2019-2029. 



Αςξανόμενο μεπίδιο αγοπάρ 

Η εμέιημε ησλ βηνινγηθώλ θαξκάθσλ έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

βηνκεραλία ηνπ θαξκάθνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Οη κεγάιεο εηαηξείεο έρνπλ ζηξέςεη ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ζύλζεησλ βηνινγηθώλ ρεκηθώλ ελώζεσλ κέζσ δηάθνξσλ 

κηθξννξγαληζκώλ. Λόγσ ησλ πνιύ πςειώλ πξννπηηθώλ ζεξαπείαο ηα βηνινγηθά 

θάξκαθα θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθό κεξίδην ηεο γ/αγνξάο θαξκάθνπ. Από ην 2015 έσο 

ην 2019, ε αγνξά ησλ βηνθαξκάθσλ  είρε αύμεζε θαηά 11,6% εηεζίσο – πάλσ από ηελ 

δηπιάζηα αύμεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο γ/θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο. Τα ζπλνιηθά έζνδα 

ηνπ θιάδνπ ζηελ Γεξκαλία είλαη 12,7 δηο € (2019), πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 

κεγαιύηεξν ηνπ ¼ ηνπ ζπλόινπ ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο. 

Η δηείζδπζε ηεο γ/αγνξάο απμάλεηαη ζπλερώο ηα ηειεπηαία ρξόληα, αιιά δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηε ζεξαπεία. Τα βηνθάξκαθα απνηεινύλ ην 80% ησλ πσιήζεσλ γηα 

αζζέλεηεο ηνπ αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, ελώ ν αξηζκόο αλέξρεηαη κόιηο ζην 3% όζνλ 

αθνξά ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Οη πσιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο νγθνινγίαο απμήζεθαλ 

θαηά 23% ην 2019, αιιά ην πςειόηεξν πνζνζηό θαηαγξάθεηαη ζηα αληηηθά θάξκαθα, κε 

αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 40%. 

Γενόζημα 

Καζώο νη παηέληεο πνιιώλ θαηλνηόκσλ θαξκάθσλ πιεζηάδνπλ ζηε ιήμε ηνπο όιν θαη 

πεξηζζόηεξεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαζθεπάζνπλ θαη λα 

δηαζέζνπλ ζην εκπόξην γελόζεκα θάξκαθα, έλα ηνκέα θιεηδί ζηε θαξκαθεπηηθή 

βηνκεραλία ηα ηειεπηαία ρξόληα. Η Γεξκαλία έρεη εδξαηώζεη ηελ ζέζε ηεο σο κηα από ηηο 

πην ηζρπξέο παξαγσγνύο ζηνλ θόζκν ζε γελόζεκα θάξκαθα θαη απνηειεί έλα από ηα 

κεγαιύηεξα θέληξα παξαγσγήο ζηνλ πιαλήηε. Τα πεξηζζόηεξα από ηα βηνινγηθά 

θάξκαθα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί πξνζθάησο είλαη θάξκαθα βαζηζκέλα ζηελ ηερλνινγία 

αληηζσκάησλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα παξαρζνύλ ζε πνιύ κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο γηα 

λα θαιύςνπλ ηε δήηεζε. Η ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα απαηηεί ηελ 

ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκώλ θαη πεξηζζόηεξε εηδίθεπζε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  

 

Η Γεξκαλία απνηειεί έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ρώξεο-παξαγσγνύο 

θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ζε παγθόζκην επίπεδν. Τν 2018, ην ύςνο ηεο παξαγσγήο 

έθηαζε ηα 36 δηο € – αξηζκόο πνπ ηζνύηαη κε 18% αλάπηπμε αλά έηνο. Σύκθσλα κε 

κειέηεο ε Γεξκαλία είλαη ε κεγαιύηεξε παξαγσγόο ρώξα θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ  

ζηελ ΕΕ, ελώ ζηελ Επξώπε βξίζθεηαη ζηελ 2ε ζέζε, πίζσ κόλν από ηελ Ειβεηία. Σηνλ 

ηνκέα ησλ βηνινγηθώλ θαξκάθσλ, ε Γεξκαλία βξίζθεηαη ζηε δεύηεξε ζέζε, ζε 

παγθόζκηα θιίκαθα, κεηά ηηο ΗΠΑ. Τα δύν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαξκαθεπηηθήο 

βηνκεραλίαο ηεο, είλαη νη άξηηεο ππνδνκέο θαη ε  ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ πνιύ ηζρπξή 

γ/Βηνκεραλία Φεκηθώλ Πξντόλησλ. Μεηαμύ 2010 θαη 2019 νη εηαηξείεο παξαγσγήο 

θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ζεκείσζαλ αύμεζε θαηά 17%. 



Παπαγυγή μέζυ ανάθεζηρ 

Η Γεξκαλία δηαζέηεη ην θαιιίηεξν πεξηβάιινλ γηα πιεζώξα εηαηξεηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ 

κε αλάζεζε. Πειάηεο ηόζν από ην εμσηεξηθό όζν θαη από ην εζσηεξηθό κπνξνύλ εύθνια 

λα έρνπλ όπνηα ππεξεζία επηζπκνύλ, από ηελ αξρηθή ζύιιεςε ηεο ηδέαο ελόο λένπ 

πξντόληνο κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζε θαιό θόζηνο. Η Boehringer Ingelheim, γηα 

παξάδεηγκα, είλαη ε κόλε γ/εηαηξεία παγθνζκίσο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ζύλνιν ηεο 

αιπζίδαο παξαγσγήο ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο. Η δξαζηεξηόηεηα απηή επηηξέπεη 

ηελ θαζηέξσζε πνιύ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ θαη 

θαζηζηά ηελ ζπλεξγαζία κεηαμύ εηαηξεηώλ ζε παγθόζκην επίπεδν πνιύ εύθνιε. 

Ττηλά ππόηςπα παπαγυγήρ 

Η Γεξκαλία είλαη ηδαληθή ηνπνζεζία γηα πξντόληα πςειήο πνηόηεηαο, ελώ έκθαζε δίλεηαη  

ζηελ ηερλνινγία έξεπλαο θαη παξαγσγήο. Η δπλαηόηεηα ηεο ρώξαο λα παξάγεη ηόζν 

πνηνηηθά πξντόληα πξνθύπηεη θη από ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηνπνζεζίεο θη 

εξγαζηήξηα κε εμεηδηθεπκέλν πεξηβάιινλ παξαγσγήο. Εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξείεο λα θέξνπλ εηο πέξαο ηδηαίηεξα 

ζύλζεηεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. 

Επενδύζειρ και εμπόπιο 

Η επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ θαξκαθεπηηθώλ εηαηξεηώλ ζηελ Γεξκαλία βηώλεη κηα 

ζηαζεξή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξόληα. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο επελδύζεηο ζηόρεπαλ 

ζηελ αύμεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηεο ρσξεηηθόηεηαο, γεγνλόο πνπ αλαδεηθλύεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ησλ εηαηξεηώλ γηα ζπλερόκελε αλάπηπμε. Σηελ πξνζπάζεηα  

αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ  θνξσλντνύ, ζε παγθόζκην επίπεδν, γίλεηαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξε ζπδήηεζε γηα κηα αλαδσνγόλεζε κηθξώλ κνξηαθώλ θαξκάθσλ. Τν παθέην 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ δόζεθε ηνλ Ινύλην δέζκεπζε έλα δηο επξώ πξνο ηελ 

ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε. Τν κέηξν απηό ζθνπεύεη λα κεηώζεη ηελ εμάξηεζε από ηηο  

δηεζλείο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο θαη αλακέλεηαη λα πξνζειθύζεη λέεο επελδύζεηο, ζην 

άκεζν κέιινλ, ζηελ γ/αγνξά θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ. 

 

ΤΠΕΡΟΥΗ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ 

Σο επεςνηηικό ηοπίο 

Πάλσ από 30 ζπζηάδεο (clusters) βηνηερλνινγίαο ζπλεηζθέξνπλ νπζησδώο ζηελ εμέιημε 

ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκαθεπηηθώλ, ζπλδπάδνληαο επηζηεκνληθή γλώζε θαη 

άξηηα ζπλεξγαζία κεηαμύ αθαδεκατθώλ θαη βηνκεραληθώλ παξαγόλησλ. Σηα 400 

γ/Παλεπηζηήκηα πξνζηίζεληαη αξθεηά εμεηδηθεπκέλα Ιλζηηηνύηα Εξεπλαο, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ην Fraunhofer Society, ην Max-Planck-Society, ηα θέληξα Helmholtz θαη 

ε έλσζε Leibniz, δηελεξγνύλ έξεπλεο κε ηα πιένλ ζύγρξνλα κέζα. Σην ζύλνιν 

ππάξρνπλ πάλσ από 1.000 Ιλζηηηνύηα Εξεπλώλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην θξάηνο 



θαη πάλσ από 500 θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, ζπληζηώληαο έλα θαηλνηόκν νηθνζύζηεκα 

πνπ απνιακβάλεη δηεζλνύο αλαγλώξηζεο. 

Καινοηόμο οικοζύζηημα 

Με ζθνπό ηε εθαξκνγή θαηλνηόκσλ ηδεώλ ζε επηηπρεκέλα πξντόληα, ην πξόγξακκα 

«Go-Bio» ζηεξίδεη λενθπείο επηρεηξήζεηο βηνηερλνινγίαο, ζην όξακά ηνπο λα εηζάγνπλ ηα 

πξντόληα ηνπο ζηελ αγνξά. Από ην 2005, 58 λέεο εηαηξείεο βηνηερλνινγίαο έρνπλ δερζεί 

βνήζεηα γηα λα εμειηρζνύλ ζε βηώζηκεο επηρεηξήζεηο. Πάλσ από 15 θέληξα λενθπώλ 

επηρεηξήζεσλ κε απνθιεηζηηθό ζθνπό λα βνεζήζνπλ ηηο εηαηξείεο απηέο λα 

εγθαηαζηαζνύλ ζηελ γ/αγνξά θαξκαθεπηηθώλ. Παξέρνπλ εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο θη έλα 

ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ γηα επηρεηξεκαηίεο ζην ρώξν ηεο βηνηερλνινγίαο κε ζθνπό 

ηελ δηείζδπζε λέσλ θαηλνηόκσλ ηδεώλ ζηελ γ/αγνξά θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ.  

Έπεςνα ζηην βιομησανία  

Η θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία είλαη γλσζηή γηα ηελ δξαζηεξηόηεηά ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Εξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (R&D). Τν 2018, πεξίπνπ 12,5% ηνπ ηδίξνπ ηνπ θιάδνπ 

επαλεπελδύζεθε ζε δξαζηεξηόηεηεο R&D, ην πςειόηεξν πνζνζηό κεηαμύ ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ θιάδσλ ηεο γ/βηνκεραλίαο. Πεξίπνπ 18.600 εξεπλεηέο απαζρνινύληαη 

από εηαηξείεο ζηελ Γεξκαλία ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκαθεπηηθώλ θαη ηεο βηνηερλνινγίαο. 

Έλα πνιύ ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ επελδύζεσλ ζηνλ ηνκέα R&D ζηελ Γεξκαλία 

πξνήιζε από 600 εηαηξείεο βηνηερλνινγίαο, νη νπνίεο επέλδπζαλ 1,1 δηο € ζε ζρεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ην 2017. Σηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο εκβνιίσλ θαη θαξκάθσλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ Covid-19, νη γ/εηαηξείεο έθαλαλ θαλεξή ηελ ππεξνρή ηνπο, από ηνλ 

Ινύιην ηνπ 2020 ππήξραλ πεξηζζόηεξα από 40 πξντόληα ζε ζηάδην παξαγσγήο. Οη 

πξνζπάζεηεο ηεο CureVac ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Tesla, όζν θαη ηεο BioNTech ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Pfizer γηα ηελ δεκηνπξγία RNA εκβνιίσλ, θπξηάξρεζαλ ζε παγθόζκην 

επίπεδν. 

Κλινικέρ δοκιμέρ 

Φάξε ζηνλ κεγάιν πιεζπζκό ηεο, ε Γεξκαλία απνηειεί ελδηαθέξνπζα αγνξά γηα 

κειέηεο. Οη πην ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα έξεπλεο είλαη ηόζν ην Βεξνιίλν θαη πνιιέο από 

ηηο κεγάιεο πόιεηο ηεο ρώξαο, όζν θαη πεξηνρέο θνληά ζηα κεγάια πνηάκηα. Με 499 

θιηληθέο κειέηεο λα έρνπλ δηεμαρζεί από ηελ γ/θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία ην 2019, ε 

Γεξκαλία ηνπνζεηείηαη κεηαμύ ησλ 5 πεξηζζόηεξν δεκνθηιώλ πεξηνρώλ γηα κειέηεο 

παγθνζκίσο, πίζσ κόλν από ηηο ΗΠΑ, ηελ Κίλα, ηελ Ιζπαλία, θαη ην ΗΒ. Οη πην 

ζεκαληηθνί ηνκείο κειεηώλ είλαη ε νγθνινγία θαη νη θιεγκνλώδεηο αζζέλεηεο, όπσο ην 

άζζκα, αθνινπζνύκελνη από ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη ηηο κνιπζκαηηθέο 

αζζέλεηεο. 

 

                                                                        Βεξνιίλν, 16 Ιαλνπαξίνπ 2023 

 



 


