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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΑΡΜΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

Θ αγορά φαρμακευτικϊν προϊόντων τθσ Γεωργίασ αποτιμάται ςε 1,6 διςεκ. λάρι και 

θ αγορά υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ ςε 1,4 διςεκ. λάρι (2018)1. φμφωνα 

με αναλυτζσ εδϊ αγοράσ, θ  αγορά φαρμάκου αναμζνεται να ςθμειϊςει ρυκμό 

ανάπτυξθσ περίπου 9% τθν περίοδο 2018-2021. Θ τρζχουςα ετιςια κατά κεφαλιν 

φαρμακευτικι δαπάνθ ςτθ Γεωργία ανζρχεται ςε 1.072 δολ. (εξαιρουμζνων των 

παραφαρμακευτικϊν προϊόντων), γεγονόσ που κατατάςςει τθ Γεωργία ςτο μζςον 

περίπου τθσ ομάδασ αγορϊν με ομοειδι χαρακτθριςτικά2. 

Θ αγορά τθσ Γεωργίασ εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από τισ ειςαγωγζσ. Πάνω από 

85% των φαρμάκων που διατίκενται ςτθν αγορά είναι ειςαγόμενα και 15% 

παραςκευάηονται από εγχϊριεσ εταιρείεσ.  τθν αγορά διατίκεται ευρεία γκάμα 

φάρμακων που φζρουν εμπορικό ςιμα, κακϊσ και γενόςθμων φαρμάκων. Μεγάλεσ 

εταιρείεσ φαρμάκων μεταξφ των οποίων GlaxoSmithKline, MSD, Sanofi Pasteur, 

Abbott, Astra Zeneca κ.α. διακζτουν τα προϊόντα τουσ ςτθν εδϊ αγορά.  

τθν αγορά δραςτθριοποιοφνται 24 εγχϊριοι παραγωγοί. Μεταξφ των κυριότερων 

Γεωργιανϊν εταιρειϊν παραγωγισ φαρμάκων ςυγκαταλζγονται και οι: 

-"GMP Ltd" (http://gmp.ge/home/en): Παράγει περί τα 200 φαρμακευτικά προϊόντα 

ενϊ εξάγει τα προϊόντα τθσ (περίπου 100 είδθ φαρμακευτικϊν) με αγορζσ 

προοριςμοφ: Αρμενία, Αηερμπαϊτηάν, Καηακςτάν, Κιργιςτάν, Σατηικιςτάν, 

Ουημπεκιςτάν, Μολδαβία, Ουκρανία.  

-"Aversi Rational" (http://www.rational.ge/en/about): Παράγει πάνω από 200 είδθ 

φαρμακευτικϊν προϊόντων. Εξάγει φάρμακα ςε Αρμενία, Κιργιςτάν, Σατηικιςτάν, 

Ουκρανία. 

Αν και ςτθν αγορά δραςτθριοποιοφνται περί τουσ 90 ειςαγωγείσ/διανομείσ 

φαρμακευτικϊν προϊόντων, το μεγαλφτερο ποςοςτό των ειςαγωγϊν, ποςοςτό 

περίπου 75%, διενεργείται από τισ τρεισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ οποίεσ είναι 

παροφςεσ ςτθν εμπορία χονδρικισ και λιανικισ: "GEPHA" (περίπου 32% επί των 

ςυνολικϊν ειςαγωγϊν), "PSP" (περίπου 27% των ειςαγωγϊν) και "Aversi" (περίπου 

18% των ειςαγωγϊν). 

 

 

 

                                                           
1
 Πθγι: Global Θealthcare Group Georgia http://ghg.com.ge 

2
 Πθγι:  Gepha "Pharma Market Overview"  

http://gmp.ge/home/en
http://www.rational.ge/en/about
http://ghg.com.ge/
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Σα γενόςθμα φάρμακα αναλογοφν ςε 61% επί τθσ ςυνολικισ φαρμακευτικισ 

δαπάνθσ, που αντιςτοιχεί ςτο μζςο όρο τθσ ΕΕ (50%)3. Σο κομμάτι τθσ αγοράσ που 

αφορά τα μθ ςυνταγογραφοφμενα φαρμάκα (Over-the-Counter) ιταν κυρίαρχο ζωσ 

το 2014, οπότε και ειςιχκθ ςτθ χϊρα υποχρζωςθ προςκόμιςθσ ςυνταγισ για 

περιςςότερα από 6.000 φάρμακα, ϊςτε ςιμερα το ποςοςτό διάκεςθσ ανάμεςα ςε 

ςυνταγογραφοφμενα και μθ ςυνταγοφραφοφμενα φάρμακα ανζρχεται ςιμερα ςτα 

ίδια περίπου επίπεδα4.  

 

Β. ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

φμφωνα με ςτοιχεία τθσ Γεωργιανισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ (Geostat), oι εξαγωγζσ 

φαρμάκων από Γεωργία (κωδ. .Ο. 3003 και 3004) ςυνιςτοφν 4,4% επί των 

ςυνολικϊν εξαγωγϊν Γεωργίασ το 2018 με ςυνολικι αξία 147,1 εκ. δολ.  

 
Θ αξία των Γεωργιανϊν εξαγωγϊν φαρμάκων ςθμείωςε αφξθςθ τθν τριετία 2016-

2018: Από τα επίπεδα των 109 εκ. δολ. το 2016 κατζγραψαν διαδοχικι αφξθςθ κατά 

28,9 % το 2017 και 5% το 2018. Κυριότερεσ αγορζσ προοριςμοφ των Γεωργιανϊν 

εξαγωγϊν φαρμάκων είναι γειτονικζσ χϊρεσ (Αρμενία, Αηερμπαϊτηάν), χϊρεσ 

Κ.Αςίασ (κυρίωσ Ουημπεκιςτάν) και Ουκρανία.  

 
Οι ειςαγωγζσ μη ςυςκευαςμζνων φαρμάκων ςτθ Γεωργία (3003) το 2018 ανιλκαν 

ςε 183 τόνουσ, αξίασ 7,1 εκ. δολ., ςθμειϊνοντασ μείωςθ κατά 28,4% ςε όγκο και 

κατά 8,5% ςε αξία ζναντι του 2017.  θμαντικότεροι προμθκευτζσ τθσ γεωργιανισ 

αγοράσ το 2018 ςτθν κατθγορία ιταν:  Ινδία (68,4 τόνοι αξίασ 1,98 εκ. δολ.) ,  Κίνα 

(46 τόνοι αξίασ 857.900 δολ.) και ΘΠΑ (16,2 τόνοι αξίασ 811.500 δολ.).  

 
Η Ελλάδα κατζχει μερίδιο 5,9% επί τθσ αξίασ και 9,4% ςε όγκο ειςαγωγϊν μθ 

ςυςκευαςμζνων φαρμάκων (3003): Θ αξία ειςαγωγϊν από τθν Ελλάδα ανιλκε ςε 

418.100 δολ το 2018 αυξθμζνθ 81% ζναντι των επιπζδων 2017, ενϊ ο όγκοσ 

ειςαγωγϊν ανιλκε ςε 17,2 τόνουσ.  

 

  

                                                           
3
 φμφωνα με ζρευνα αγοράσ τθσ "Frost & Sullivan" 

4
 Πθγι: Gepha: "Pharma Market Overview" 
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Πίνακασ 1: Ειςαγωγζσ Γεωργίασ ςτην κατηγορία μη ςυςκευαςμζνων φαρμάκων 
(κωδ.3003) και κυριότεροι προμηθευτζσ 
 

Αξία ςε χιλ. δολ.      Ποςότητα ςε τόνουσ 
 

 

2016 2017 2018 

Αξία Ποςότητα Αξία Ποςότητα Αξία Ποςότητα 

Σφνολο 6.607,4 173,8 7.799,9 255,9 7.133,2 183,0 

Εκ των οποίων 

Ινδία 1.974,6 60,0 2.457,3 96,2 1.988,8 68,4 

Κίνα 548,2 27,1 1.274,0 76,6 857,9 46,1 

ΘΠΑ 413,7 5,3 1.089,0 18,1 811,5 16,2 

Ουκρανία 762,0 13,8 392,6 4,1 758,4 13,4 

Λετονία 512,8 2,8 495,7 3,0 673,2 1,9 

Ιταλία 598,3 1,2 290,1 0,6 551,6 0,9 

Ελλάδα 344,0 27,8 230,9 16,8 418,1 17,2 

Ν.Κορζα 216,4 7,2 166,3 4,7 237,7 6,8 

Βορεία  
Μακεδονία 

103,0 1,2 118,2 1,8 224,4 2,5 

Ιςπανία 396,3 11,0 507,5 16,9 205,2 7,1 

Πηγή: Geostat 
 

Οι ειςαγωγζσ ςυςκευαςμζνων φαρμάκων (3004) κατζγραψαν αφξθςθ 2,6% ςε 

όγκο το 2018 ςε ςχζςθ με το 2017, θ αξία τουσ εντοφτοισ μειϊκθκε 1,7% ζναντι του 

2017 ανερχόμενθ ςε 338,8 εκ. δολ. Κυριότεροι προμηθευτζσ ςτθν κατθγορία το 

2018 ιταν: Σουρκία (849 τόνοι αξίασ 60,34 εκ. δολ.), Γερμανία (605.6 τόνοι αξίασ 

37,8 εκ.), Ουγγαρία (260 τόνοι αξίασ 31, 4 εκ.)  

 
Το μερίδιο των ειςαγωγών από Ελλάδα ςτθν κατθγ.3004, το 2018 ανιλκε ςε 2,4% 

κατ' αξία και 1,6% ςε όγκο (184,9 τόνοι αξίασ 8 εκ. δολ). Αξιοςθμείωτθ είναι θ 

διεφρυνςθ των ειςαγωγϊν από Ελλάδα ςτθν κατθγ.3004 τθν τριετία 2016-2018:  

Ζτςι από τα επίπεδα των 2,78 εκ. δολ. και 81,6 τόνουσ το 2016, οι ειςαγωγζσ από τθ 

χϊρα μασ αυξικθκαν 146% ςε αξία και 150% ςε όγκο το 2017 ζναντι του 2016 και 

ακολοφκωσ κατά 17% ςε αξία, εντοφτοισ κατζγραψαν μείωςθ 9,5% κατ' όγκο.  
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Πίνακασ 2: Ειςαγωγζσ Γεωργίασ ςτην κατηγορία ςυςκευαςμζνων φαρμάκων 
(κωδ.3004) και κυριότεροι προμηθευτζσ 
 
Αξία ςε χιλ. δολ.      Ποςότητα ςε τόνουσ 
 

 

2016 
 

2017 
 

% μετ. 17/16 
2018 

 
% μετ. 18/17 

Αξία Ποςότητα Αξία Ποςότητα 
ςε 

αξία 
ςε 

όγκο 
Αξία Ποςότητα ςε αξία ςε όγκο 

Σφνολο 326.066,5 10.783,1 344.758,4 11.083,5 5,7 2,8 338.858,2 11.377,1 - 1,7 2,6 

Εκ των οποίων 

Σουρκία 51.017,1 727,9 66.702,7 817,8 30,7 12,4 60.344,1 849,1 - 9,5 3,8 

Γερμανία 31.246,5 621,5 36.440,6 692,7 16,6 11,5 37.886,9 605,6 4,0 - 12,6 

Ουγγαρία 27.625,7 232,8 34.699,5 295,2 25,6 26,8 31.420,4 260,2 - 9,5 - 11,9 

Γαλλία 22.181,0 156,3 23.229,5 157,6 4,7 0,9 26.270,1 188,1 13,1 19,4 

Μ.Βρετανία 6.153,2 36,0 6.904,4 59,7 12,2 66,1 16.915,7 64,1 145,0 7,3 

Ουκρανία 9.811,6 1.637,4 11.072,4 1.617,3 12,9 -1,2 15.037,3 1.630,5 35,8 0,8 

Ελβετία 6.564,7 80,1 8.853,4 67,6 34,9 -15,6 12.974,8 35,3 46,6 - 47,8 

Ρωςία 9.706,6 847,3 10.635,2 831,4 9,6 -1,9 12.382,7 928,8 16,4 11,7 

Πολωνία 6.942,9 146,7 9.630,2 482,4 38,7 228,9 11.833,4 601,7 22,9 24,7 

Βουλγαρία 9.729,1 169,0 10.510,7 199,4 8,0 18,0 10.717,7 242,2 2,0 21,5 

λοβενία 8.304,3 153,7 10.325,4 159,6 24,3 3,9 10.704,1 137,2 3,7 - 14,1 

Ινδία 15.580,1 739,0 10.725,7 570,6 -31,2 -22,8 10.694,9 449,5 - 0,3 - 21,2 

Αυςτρία 9.596,9 142,1 11.850,6 166,0 23,5 16,9 9.425,2 143,8 -20,5 - 13,4 

Ελλάδα 2.780,3 81,6 6.852,6 204,4 146,5 150,5 8.018,2 184,9 17,0 - 9,5 

Ολλανδία 7.916,8 93,4 8.411,4 88,8 6,2 -4,9 7.055,8 82,1 - 16,1 - 7,6 

Βζλγιο 6.160,1 288,2 4.141,3 67,6 -32,8 -76,5 6.394,7 12,1 54,4 - 82,2 

Ιταλία 3.623,3 114,2 4.685,3 116,5 29,3 2,0 5.243,6 143,3 11,9 23,0 

Ιςπανία 3.415,9 206,3 3.058,0 147,2 -10,5 -28,7 4.125,5 137,6 34,9 - 6,5 

Ρουμανία 2.052,2 43,7 3.495,8 74,3 70,3 70,1 3.884,9 70,1 11,1 - 5,8 

Λεττονία 3.258,4 45,3 3.096,4 41,5 -5,0 -8,2 3.792,5 48,3 22,5 16,2 

Πηγή: Geostat, επεξεργαςία δική μασ 
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Πορεία ελληνικών εξαγωγών φαρμάκων στη Γεωργία 

 
φμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ (ΕΛ.ΣΑΣ.) οι εξαγωγζσ 
ελλθνικϊν φαρμάκων προσ Γεωργία αφοροφν τθν κατθγορία των ςυςκευαςμζνων 
(3004).  
 
Παρατθρείται απόκλιςθ των ςτατιςτικϊν δεδομζνων ΕΛ.ΣΑΣ. για τισ εξαγωγζσ μασ 
ςτθν κατθγ. 3004 και τα ςτοιχεία Geostat για τισ ειςαγωγζσ από Ελλάδα ςτθν εν 
λόγω κατθγορία τα ζτθ 2016 και 2017. θμειωτζον, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 
Geostat καταγράφονται και ειςαγωγζσ από τθ χϊρα μασ ςτθν κατθγ. 3003 (μθ 
ςυςκευαςμζνα φάρμακα).   
 
φμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΑΣ. καταγράφεται διαδοχικι αφξθςθ ςτθν αξία των 
εξαγωγϊν ςυςκευαςμζνων φαρμάκων τθν διετία 2017-2018:   
 

Πίνακασ 3: Ελληνικζσ εξαγωγζσ φαρμάκων (κωδ.3004) ςτη Γεωργία 2016-2018   

Αξία ςε Ευρώ   ποςότητα ςε κιλά 

2016 2017 

% 
μετ.αξία 

17/16 

% 
μετ.όγκου 

17/16 

2018* 

% 
μετ.αξία 

18/17 

% 
μετ.όγκου 

18/17 Αξία Ποςότητα Αξία Ποςότητα Αξία Ποςότητα 

2.486.560 116.642 4.521.084 234.761 82 101 4.827.771 186.450 7 -21 

*προςωρινά ςτοιχεία 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Γ. ΔΙΚΣΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ- ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ 
  

Θ αγορά φαρμάκων ςτθ Γεωργία παρουςιάηει υψθλό βακμό ςυγκζντρωςθσ.                          
Οι τζςςερισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν εμπορία 
φαρμάκων (χονδρικι και λιανικι) κατζχουν 70% με 75% μερίδιο αγοράσ ςτθ 
λιανικι.  
 
τθ αγορά φαρμάκου τθσ Γεωργίασ, οι μεγαλφτερεσ εταιρείεσ είναι κάκετα 
ολοκλθρωμζνεσ και ςτο ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τουσ ανικουν εταιρείεσ παραγωγισ 
φαρμάκων, αλυςίδεσ φαρμακείων, κλινικζσ (όπωσ "Global Healthcare Group" και 
"Αversi") ι/και εταιρείεσ ιατρικισ αςφάλιςθσ (όπωσ ο όμιλοσ "PSP"). Περί τα 850 
φαρμακεία είναι υποκαταςτιματα αλυςίδων φαρμακείων.  
 

Ο αρικμόσ φαρμακείων αναλογικά με τον πλθκυςμό είναι υψθλόσ με εκτεταμζνθ 
γεωγραφικι κάλυψθ. φμφωνα με τθν Κρατικι Τπθρεςία Ρφκμιςθσ Ιατρικϊν 
Δραςτθριοτιτων (State Regulation Agency for Medical Activities), ςτθ χϊρα 
λειτουργοφν 2.339 φαρμακεία, εκ των οποίων 1.018 ςτθν Σιφλίδα και 1.321 
υποκαταςτιματα ςτισ περιφζρειεσ. 
 
Tα ζςοδα ενόσ υποκαταςτιματοσ αλυςίδασ φαρμακείων είναι τριπλάςια κατά μζςο 
όρο ςε ςχζςθ με τα ανεξάρτθτα φαρμακεία5.   
 
Οι μεγαλφτερεσ αλυςίδεσ φαρμακείων ςτθν αγορά Γεωργίασ είναι: 
PSP  
http://www.psp.ge/ 

Δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά από το 1994, όταν ξεκίνθςε 
να ειςάγει φάρμακα από τθν Ευρϊπθ. Σο 2000, θ 
φαρμακευτικι επιχείρθςθ "GMP" που ανικει  ςτον όμιλο 
"PSP" άρχιςε να παράγει φάρμακα και να εξάγει ςε 11 
χϊρεσ. τον ιδιοκτθςιακό ζλεγχο του ομίλου ανικει και 
αςφαλιςτικι εταιρεία υγείασ και μια αλυςίδα με περίπου 
210 φαρμακεία ςε όλθ τθ Γεωργία. 
 

GEPHA  
http://ghg.com.ge/  

Θ αλυςίδα GEPHA ανικει ςτον όμιλο Georgian Healthcare 
Group και δθμιουργικθκε από ςυγχϊνευςθ (2016) των δφο 
αλυςίδων φαρμακείων GPC και Pharmadepot. Θ αλυςίδα 
διακζτει περίπου 270 φαρμακεία. 
 

Aversi  

https://www.aversi.ge/en/ 
 

Διακζτει περίπου 103 φαρμακεία ςτθν Σιφλίδα και 125 
φαρμακεία ςτθν υπόλοιπθ χϊρα. τον ιδιοκτθςιακό τθσ 
ζλεγχο ανικει θ φαρμακοβιομθχανία "Aversi-Rational" και 
λειτουργεί  πολυκλινικζσ με τθν επωνυμία "Aversi", ενϊ 
κατζχει και τθν αςφαλιςτικι εταιρεία υγείασ "Alpha". 
 

 
  

                                                           
5
 Caucasus Business Week: "Pharmaceutical Market Insight from Experto Consulting" ,25.9.2018  

http://www.psp.ge/
http://ghg.com.ge/uploads/tinymce/documents/Read%20more%20about%20GHG%E2%80%99s%20Pharmacy%20and%20distribution%20business%20(%E2%80%9CGEPHA%E2%80%9D).pdf
https://www.aversi.ge/en/
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Έςοδα κυριότερων ανταγωνιςτριών εταιρειών ςτην αγορά φαρμάκου τησ Γεωργίασ 
(2017) 

Εταιρεία 
Έςοδα 2017 εκ. 
λάρι 

Μερίδιο 
αγοράσ 

Global Healthcare 
Group 450 30 

PSP 443 29 

Aversi 277 18 

Άλλεσ 387 23 

Πηγή: Global Healthcare Group 
 
 

Δ. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ   
 

Οι πιο πρόςφατεσ μεταρρυκμίςεισ ςτθν εγχϊρια αγορά φαρμάκων, αφοροφν 
κυρίωσ τθ δυνατότθτα παράλλθλων ειςαγωγϊν και τθν απλοποιθμζνθ διαδικαςία 
καταχϊρθςθσ φαρμάκων που είναι αναγνωριςμζνα από διεκνείσ υπθρεςίεσ 
ελζγχου, όπωσ λχ από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Φαρμάκων (European Medicines 
Agency), Τπθρεςία Σροφίμων και Φαρμάκων των ΘΠΑ (FDA).  
 
Ο Νόμοσ για τα Φάρμακα και τισ Φαρμακευτικζσ Δραςτθριότθτεσ  ("Law on 
Medicines and Pharmaceutical Activities) διζπει τθ διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ 
κυκλοφορίασ φαρμακευτικϊν προϊόντων ςτθ Γεωργία. χετικό link: 
https://matsne.gov.ge/en/document/download/29836/22/en/pdf 
 

φμφωνα με τθ νομοκεςία, τα φαρμακευτικά προϊόντα προκειμζνου να διατεκοφν 
ςτθν Γεωργιανι αγορά, πρζπει προθγουμζνωσ να καταχωρθκοφν ςτο Μθτρϊο 
Φαρμακευτικϊν προϊόντων που ζχουν λάβει άδεια εμπορίασ από τον Οργανιςμό 
Κρατικισ Ρφκμιςθσ Ιατρικϊν Δραςτθριοτιτων του Τπουργείου Εργαςίασ, Τγείασ και 
Κοινωνικισ Προςταςίασ τθσ Γεωργίασ (Departamental Registry of the State 
Regulation Agency for Medical Activities).  
 

Θ νομοκεςία προβλζπει δφο κακεςτϊτα χοριγθςθσ άδειασ εμπορίασ 
φαρμακευτικϊν προϊόντων:  
 
α)Κακεςτϊσ αναγνϊριςθσ εγγραφισ φαρμακευτικοφ προϊόντοσ από εγκεκριμζνο 
διεκνι εταίρο  (recognition regime of state registration of a pharmaceutical product) 
 
β) Εκνικό κακεςτϊσ αναγνϊριςθσ (national regime of state registration of a 
pharmaceutical product).  
 

Ειδικότερα όςον αφορά: 

  

https://matsne.gov.ge/en/document/download/29836/22/en/pdf
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α) Καθεςτώσ αναγνώριςησ τησ κρατικήσ καταχώριςησ φαρμακευτικών προϊόντων 
Φάρμακα που φζρουν εμπορικό ςιμα (brand name) ι γενόςθμα φάρμακα μποροφν 
να καταχωρθκοφν ςτο Μθτρϊο Φαρμακευτικϊν Προϊόντων (Departamental 
Registry) με βάςθ τθν αποδοχι τουσ από ζνα προ-εγκεκριμζνο διακυβερνθτικό 
ρυκμιςτικό φορζα ι ρυκμιςτικό φορζα άλλθσ χϊρασ. Ο κατάλογοσ των αποδεκτϊν 
ρυκμιςτικϊν οργάνων περιλαμβάνει τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Φαρμάκων 
(European Medicines Agency ΕΜΕΑ), τθν Τπθρεςία Σροφίμων και Φαρμάκων των 
ΘΠΑ (FDA), κακϊσ και ρυκμιςτικοφσ φορείσ διαφόρων ευρωπαϊκϊν χωρϊν, 
Ιαπωνίασ, Αυςτραλίασ και Νζασ Ηθλανδίασ. 
 
Για τθ διενζργεια πρϊτθσ ειςαγωγισ φαρμακευτικοφ προϊόντοσ (first time import) 
με το κακεςτϊσ αναγνϊριςθσ κρατικισ εγγραφισ, ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να 
υποβάλει αίτθςθ ςυνοδευόμενθ με τα απαραίτθτα ζγγραφα που περιλαμβάνει 
αναλυτικά ο Νόμοσ, κακϊσ και τζλοσ εγγραφισ.   
 
β) Εθνικό καθεςτώσ κρατικήσ καταχώριςησ φαρμάκων 
Ο δεφτεροσ τφποσ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Φαρμακευτικϊν Προϊόντων είναι γνωςτόσ 
ωσ εκνικι αναγνϊριςθ. Πρόςωπο που ενδιαφζρεται για τθν εγγραφι 
φαρμακευτικοφ προϊόντοσ με κακεςτϊσ εκνικισ αναγνϊριςθσ μπορεί να είναι 
παραγωγόσ φαρμακευτικοφ προϊόντοσ (manufacturer) ι κάτοχοσ άδειασ εμπορίασ 
(trade licence holder).  O ενδιαφερόμενοσ πρζπει να υποβάλει αίτθςθ ςτο State 
Regulation Agency for Medical Activities μαηί με τα απαιτοφμενα από το Νόμο 
ζγγραφα που ςυνίςτανται ςε διοικθτικζσ και επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ 
πλθροφορίεσ για το φαρμακευτικό προϊόν κακϊσ και απόδειξθ καταβολισ του 
τζλουσ εγγραφισ φψοσ οποίασ διαφοροποιείται ανάλογα αν το  φαρμακευτικό 
προϊόν φζρει εμπορικό ςιμα ι αν είναι γενόςθμο.  

 

Δαςμολογικό/ φορολογικό καθεςτώσ 
 
Θ ειςαγωγι φαρμάκων ςτισ κατθγορίεσ 3003 και 3004 είναι ελεφκερθ δαςμοφ,  για 
τθν ειςαγωγι εντοφτοισ απαιτείται το φαρμακευτικό προϊόν να ζχει προθγουμζνωσ 
εγγραφεί/καταχωρθκεί ςτθ Γεωργία.   Επίςθσ, ιςχφει μθδενικόσ ΦΠΑ για τα 
φάρμακα.   
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Ε. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Θ Γεωργιανι αγορά υγείασ ςφμφωνα με οικονομικοφσ αναλυτζσ εκτιμάται ότι κα 
ανζλκει ςε 4,8 διςεκ. Λάρι Γεωργίασ ζωσ το 2021 ζναντι επιπζδων 3,8 διςεκ. Λάρι το 
2018 και ρυκμό ανάπτυξθσ 8% τθν περίοδο 2018-20216.  
 
Παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ αγοράσ προϊόντων και 
υπθρεςιϊν υγείασ τθσ Γεωργίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τμιματοσ των 
φαρμακευτικϊν προϊόντων (43% επί τθσ ςυνολικισ αγοράσ προϊόντων και 
υπθρεςιϊν υγείασ), ςυνίςτανται κυρίωσ ςε προςδοκϊμενθ άνοδο του ειςοδιματοσ 
του πλθκυςμοφ και αφξθςθ τθσ δθμόςιασ ευαιςκθτοποίθςθσ του ςε κζματα υγείασ.  
φμφωνα με εκτιμιςεισ διεκνϊν οικονομικϊν οργανιςμϊν ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ ςτθ 
χϊρα τα προςεχι ζτθ κα κινθκεί ςε περίπου 5%, ενϊ αναμζνεται αφξθςθ και ςτο 
κατά κεφαλιν ειςόδθμα ςε επίπεδα υψθλότερα ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ 
Ν.Καυκάςου.  
 
Παράλλθλα, θ αφξθςθ τθσ δθμόςιασ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα προλθπτικισ 
ιατρικισ δθμιουργεί ευνοϊκζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ για τθν αγορά προϊόντων και 
υπθρεςιϊν υγείασ Γεωργίασ ιδίωσ αν λθφκεί υπόψθ και θ δυνθτικι αφξθςθ των 
προγραμμάτων υγειονομικισ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ για τουσ εργαηόμενουσ.  
 
τακμίηοντασ τα ανωτζρω, τισ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ αλλά και τισ ανάγκεσ εδϊ 
αγοράσ, οι Ζλλθνεσ εξαγωγείσ φαρμάκων κα μποροφςαν να διερευνιςουν 
δυνατότθτεσ τοποκζτθςθσ φαρμακευτικϊν προϊόντων τουσ ςτθν εδϊ αγορά, 
λαμβάνοντασ υπόψθ το ευνοϊκό κακεςτϊσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά, ςτθν οποία το 
ποςοςτό των ειςαγόμενων φαρμάκων είναι υψθλότατο (85%) και ζνα ιδθ 
διαμορφωμζνο μερίδιο αγοράσ των ελλθνικϊν φαρμάκων ςτθν εδϊ αγορά.  

 
    Θ Προϊςταμζνθ, 

    Δζςποινα Δαουτάκου 
    φμβουλοσ ΟΕΤ Αϋ 

 

                                                           
6
 Εκτίμθςθ "Frost & Sullivan" 


