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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (∆ΗΜΟΣΙΑ) 
Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται µία σύγχυση ανάµεσα στην «φαρµακευτική 
δαπάνη» και τις «συνολικές φαρµακευτικές πωλήσεις». ∆ηλαδή, «βαφτίζεται» ως 
«φαρµακευτική δαπάνη» το ποσό το οποίο σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΟΦ 
αποτελεί τις «φαρµακευτικές πωλήσεις». Θα πρέπει καταρχήν να καταστεί σαφές ότι 
τα στοιχεία του ΕΟΦ αποδίδουν τις συνολικές φαρµακευτικές πωλήσεις, σε λιανικές τιµές 
οι οποίες περιλαµβάνουν το κέρδος του φαρµακεµπόρου, το κέρδος του φαρµακοποιού 
και το ΦΠΑ. Συγκεκριµένα, η Λιανική Τιµή ενός φαρµάκου έχει την ακόλουθη δοµή: 

 

∆οµή Λιανικής Τιµής Φαρµάκου 

(Λ.Τ. =100) 
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Παραγωγός Χονδρέµπορος Φαρµακοποιός ΦΠΑ

 

Ο ΕΟΦ καταγράφει σε µηνιαία βάση τις πωλήσεις φαρµάκων από τις φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις προς τα Νοσοκοµεία και τις Φαρµακαποθήκες / Φαρµακεία. Αντίθετα, η 
δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη - σύµφωνα µε το International Classification of Health 
Accounts του ΟΟΣΑ, µε το οποίο έχει εναρµονιστεί και η χώρα µας - είναι η δαπάνη για 
φάρµακα που χορηγούνται σε εξω-νοσοκοµειακούς ασθενείς και η οποία καλύπτεται 
από την κοινωνική ασφάλιση. Άρα, η φαρµακευτική δαπάνη είναι κλάσµα µόνον των 
συνολικών φαρµακευτικών πωλήσεων. 
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Για να είµαστε ακόµα περισσότερο ακριβείς, θα πρέπει να επισηµανθεί επακριβώς ότι οι 
φαρµακευτικές πωλήσεις είναι ένα µέγεθος το οποίο συντίθεται από:  

 

Α) τη δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη, η οποία επιβαρύνει την κοινωνική ασφάλιση (µέρος 
αυτής της επιβάρυνσης επιστρέφει στα δηµόσια ταµεία, καθώς σε αυτή περιλαµβάνεται 
ΦΠΑ 9% και λοιπά) 

Β) τις πωλήσεις φαρµάκων προς τα νοσοκοµεία (οι οποίες γίνονται σε Νοσοκοµειακή 
Τιµή: Χονδρική Τιµή µείον 13%),  

Γ) τις πωλήσεις φαρµάκων τα οποία επανεξάγονται (παράλληλες εξαγωγές) 

∆) τις πωλήσεις φαρµάκων τα οποία διατίθενται είτε σε πολίτες της Ελλάδος είτε σε 
τουρίστες και τα οποία πληρώνουν οι ίδιοι 

Ε) τις πωλήσεις φαρµάκων που χρησιµοποιούνται από ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς 
ασφαλισµένους σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και καλύπτονται από αυτές 

ΣΤ) τη συµµετοχή των ασφαλισµένων, η οποία δεν επιβαρύνει τα ταµεία 

 

Ως προς το σηµείο (Β), οφείλουµε να τονίσουµε ότι οι πωλήσεις φαρµάκων προς 
στα νοσοκοµεία περιλαµβάνονται στη νοσοκοµειακή δαπάνη, εποµένως εάν τις 
συµπεριλάβουµε, θα διπλοµετρηθούν. 

Ως προς τα σηµεία (Γ), (∆) & (Ε), οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι οι πωλήσεις 
αυτές δεν αποτελούν δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη –απεναντίας, αποδίδουν 
εισόδηµα στο δηµόσιο, µέσω του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήµατος, του φόρου 
µισθωτών υπηρεσιών, των εισφορών προς τα ταµεία κλπ. 

 

Ως εκ τούτου η φαρµακευτική δαπάνη, η οποία επιβαρύνει την κοινωνική 
ασφάλιση είναι πολύ µικρότερη των συνολικών φαρµακευτικών πωλήσεων. 

 

Το ποσό µε το οποίο πράγµατι επιβαρύνεται η κοινωνική ασφάλιση (δηλαδή το 
κράτος), κυµαίνεται κατ’ εκτίµηση στο 1/2 των συνολικών «φαρµακευτικών 
πωλήσεων» Αυτή είναι η «πραγµατική» φαρµακευτική δαπάνη». Η εκτίµηση αυτή 
προκύπτει µε βάση τις παραπάνω επισηµάνσεις, αλλά και τα παρακάτω 
δεδοµένα: 

 

 



 

Είναι σαφές ότι οι πωλήσεις φαρµάκων αποτελούν στοιχείο της προσφοράς του 
κλάδου και όχι της ζήτησης. Εποµένως, ο σωστός τρόπος αναφοράς των πωλήσεων 
αυτών θα ήταν σε ex factory τιµές και όχι σε λιανικές, όπως συνηθίζεται. Η αναφορά των 
πωλήσεων φαρµάκων σε λιανικές τιµές, (οι οποίες πωλήσεις περιλαµβάνουν φάρµακα 
που –λόγω των παράλληλων εξαγωγών- δε θα φτάσουν ποτέ στην εγχώρια λιανική 
αγορά), δηµιουργεί µία υπερβολικά διογκωµένη εικόνα της φαρµακευτικής δαπάνης. 
Επιπλέον, η µεταβολή των πωλήσεων σε τιµές λιανικής, περιλαµβάνει και την αύξηση 
που επήλθε από την αύξηση του ΦΠΑ τον Απρίλιο του 2005, κάτι το οποίο όµως δεν 
οφείλεται σε αλλαγή της καθεαυτής φαρµακευτικής αγοράς. 

 

Συνεπώς, οι πωλήσεις φαρµακευτικών προϊόντων σε όρους αξίας, ανήλθαν το 2005 
στα € 3,8 δισ. (Πίνακας 1). Ο ρυθµός αύξησης των φαρµακευτικών πωλήσεων το 
2005 ανήλθε στο 10%. 

 
Πίνακας 1 

Πωλήσεις Φαρµάκων σε Αξία 
(ex factory τιµές) 

 

Έτος Νοσοκοµεία (Ν.Τ.) Φαρµακεία –Φ/θήκες (Κ.Τ.1) Σύνολο 

 χιλ. € % µεταβολής χιλ. € % µεταβολής χιλ. € % µεταβολής 

2000 423.274 - 1.358.873 - 1.782.147 - 

2001 522.504 23% 1.652.265 22% 2.174.769 22% 

2002 626.286 20% 1.983.592 20% 2.609.878 20% 

2003 767.984 23% 2.252.925 14% 3.020.909 16% 

2004 837.497 9% 2.638.165 17% 3.475.662 15% 

2005 921.387 10% 2.907.646 10% 3.829.033 10% 
Πηγή: ΕΟΦ-ΙΦΕΤ και υπολογισµοί ΙΟΒΕ 
Τα στοιχεία περιλαµβάνουν τις παράλληλες εξαγωγές 

 

Επιπλέον, µε αυτόν τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων προσδιορίζεται ακριβέστερα 
το µερίδιο των πωλήσεων προς τα νοσοκοµεία, το οποίο στον εναλλακτικό τρόπο 
υπολογισµού (µε τη χρήση της λιανικής τιµής) εµφανίζεται πολύ χαµηλότερο λόγω του 
ότι οι πωλήσεις προς φαρµακαποθήκες/ φαρµακεία περιλαµβάνουν το κέρδος του 
φαρµακεµπόρου και του φαρµακοποιού. 

                                                 
1 Καθαρή Τιµή είναι η τιµή πώλησης προς χονδρέµπορο, δηλαδή η Χονδρική Τιµή µειωµένη κατά τις υποχρεωτικές 
εκπτώσεις και το κέρδος του φαρµακεµπόρου, δηλαδή Χ.Τ. µείον 8%. 

 



 

Συνεπώς, για να προσεγγίσουµε τη φαρµακευτική δαπάνη, πρέπει από το 
σύνολο των πωλήσεων, να αφαιρέσουµε το 24% που αφορά σε πωλήσεις 
νοσοκοµειακών σκευασµάτων (∆ιάγραµµα 1), και στη συνέχεια, από τα 
υπόλοιπα €2,9 δισ. φαρµακευτικών πωλήσεων, να αφαιρεθούν και οι 
παράλληλες εξαγωγές (για τις οποίες, όµως, δεν υπάρχουν επίσηµα 
στοιχεία). Οπότε, κατ’ εκτίµηση, η φαρµακευτική δαπάνη η οποία 
επιβαρύνει τα ταµεία αποτελεί στο σύνολό της περίπου το 1/2 των 
καταγραφοµένων συνολικών φαρµακευτικών πωλήσεων. 

 
∆ιάγραµµα 1 

Πωλήσεις Φαρµάκων σε Αξία και Μερίδια Πωλήσεων προς Νοσοκοµεία και 
Φαρµακαποθήκες/ Φαρµακεία 
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Πηγή: ΕΟΦ-ΙΦΕΤ και υπολογισµοί ΙΟΒΕ 
Τα στοιχεία περιλαµβάνουν τις παράλληλες εξαγωγές 

 

Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό ότι στην Ελλάδα τα στοιχεία πωλήσεων φαρµάκων 
διαφέρουν αισθητά από τα στοιχεία φαρµακευτικής δαπάνης. 

 

Καθώς η φαρµακευτική δαπάνη είναι κλάσµα των συνολικών 
φαρµακευτικών πωλήσεων και εφόσον ληφθούν υπ’ όψη και όλες οι άλλες 
παράµετροι προκύπτει µε εγκυρότητα και αξιοπιστία ότι η επιβάρυνση των 
Ταµείων από τα φάρµακα είναι στην πραγµατικότητα πολύ µικρότερη απ’ 
αυτή που εµφανίζεται όταν βαφτίζουµε «δαπάνη» το συνολικό µέγεθος της 
εκτίµησης για τις «πωλήσεις».  

 

 



 

 

 


