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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

   

ηοισεία γεπμανικού κλάδος θαπμακοβιομησανίαρ - ελληνικέρ εξαγωγέρ 
 

Α) Δξαγωγέρ/Διζαγωγέρ θαπμακεςηικών πποϊόνηων Γεπμανίαρ 

Η θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία απνηειεί έλαλ ηζρπξό, εμσζηξεθή θιάδν ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο. Οη 

γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ αλσηέξνπ θιάδνπ θαηέγξαςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο Covid-19 

ζεκαληηθή αύμεζε ζηηο εμαγσγέο ηνπο. Σύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία νη εμαγσγέο θαξκαθεπηηθώλ 

πξντόλησλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα Μάξηηνο - Μάηνο η.έ. απμήζεθαλ θαηά 14,5% έλαληη αληίζηνηρνπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 2019 θαη αλήιζαλ ζε €22,1 δηο (Μάξηηνο - Μάηνο 2019: €19,3 δηο). Σεκεηώλεηαη 

όηη νη ζπλνιηθέο γεξκαληθέο εμαγσγέο θαηά ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα παξνπζίαζαλ αμηνζεκείσηε 

πηώζε θαηά 22,6%, ελώ από ηελ άιιε πιεπξά, νη εμαγσγέο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ κόλν γηα ηνλ 

Μάξηην η.έ. αλήιζαλ ζε €8,2 δηο παξνπζηάδνληαο άλνδν ξεθόξ 27,8% έλαληη Μαξηίνπ 2019. 

 

Γπάθημα 1: Εξαγωγέρ/Ειζαγωγέρ θαπμακεςηικών πποϊόνηων (ΚΣΟ 30) Γεπμανίαρ ζε € διρ 

Όπσο πξνθύπηεη από ην αλσηέξσ γξάθεκα (εηζαγσγέο-εμαγσγέο/κήλα), ην ζρεηηθό εκπνξηθό ηζνδύγην 

παξακέλεη δηαρξνληθά πιενλαζκαηηθό. Τν 2019 αλήιζε ζε πεξίπνπ € 27,6 δηο, έλαληη πεξίπνπ €12,58 δηο 

ην 2009. Η Γεξκαλία εμήγαγε ην 2019 ζπλνιηθά € 80,7 δηο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ. Η πην ζεκαληηθή 

αγνξά γηα ην 2019 ήηαλ νη ΗΠΑ (€ 13,8 δηο ή 17,1% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ), κε ηηο Οιιαλδία, 

Ειβεηία θαη Ιξιαλδία λα αθνινπζνύλ ζηε 2
ε
, 3

ε
 θαη 4

ε
 ζέζε. Οη εμαγσγέο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ζε 

ηξίηεο ρώξεο έρνπλ από ην 2009 ζρεδόλ ηξηπιαζηαζηεί: από € 14,7 δηο ζε € 42,7 δηο ην 2019. 

 

Γπάθημα 2: % εξαγωγών θαπμακεςηικών πποϊόνηων (ΚΣΟ 30) Γεπμανίαρ ζε ΕΕ/ηπίηερ σώπερ 
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Οη εμαγσγέο πξνο ηα θ.κ. ΕΕ επίζεο απμήζεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν, αιιά όρη ζηνλ ίδην βαζκό, ήηνη θαηά 

24,7% από € 30,5 δηο ζε € 38,0 δηο. 

Όζνλ αγνξά ζηηο εηζαγσγέο, ε Γεξκαλία εηζήγαγε ην 2019 θαξκαθεπηηθά πξντόληα αμίαο € 53,1 δηο. Η 

1
ε
 ρώξα πξνέιεπζεο ήηαλ ε Ειβεηία (€8,6 δηο κε κεξίδην 16,1% επί ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ), 

κπξνζηά από ηηο ΗΠΑ θαη ηελ Οιιαλδία. Τν 58% ησλ εηζαγσγώλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ηεο 

Γεξκαλίαο πξνέξρνληαη από ηα θ.κ. ΕΕ, ελώ κόλν ην 1,4% απηώλ εηζάγεηαη από ηελ Κίλα θαη ηελ Ιλδία 

καδί.  

Β) Σηοισεία κλάδος θαπμακεςηικών πποϊόνηων Γεπμανίαρ (ζηοισεία Destatis για έηορ 2019) 

Σηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνύληαη 358 γεξκαληθέο εηαηξείεο (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηρεηξήζεηο άλσ 

ησλ 20 εξγαδόκελσλ) νη νπνίεο απαζρνινύλ πεξίπνπ 120.000 ππαιιήινπο, ελώ πξαγκαηνπνίεζαλ 

πσιήζεηο ύςνπο € 50,8 δηο (€ 33 δηο ή ην 64,9% απηώλ ζην εμσηεξηθό. 

Γηα ην ηξίκελν Μαξηίνπ - Μαΐνπ 2020, ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία ζεκείσζε αύμεζε 1,1% ζηηο 

πσιήζεηο ζε ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν πξνεγνύκελνπ έηνπο, κε ηηο εγρώξηεο πσιήζεηο γηα ηνλ κήλα 

Μάξηην 2020 λα έρνπλ απμεζεί θαηά 20,2% έλαληη Μαξηίνπ 2019, εμαηηίαο ηνπ πςεινύ επηπέδνπ 

παξαγγειηώλ ησλ θαξκαθείσλ θαηά ηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο παλδεκίαο. 

Τν 2019 παξήρζεζαλ ζηε Γεξκαλία θαξκαθεπηηθά πξντόληα αμίαο € 31,1 δηο. Τν 86,2% απηώλ ησλ 

θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ αθνξνύζαλ ζηα έηνηκα πξνο ρξήζε θάξκαθα θαη εκβόιηα θαζώο θαη ινηπά 

παξαζθεπάζκαηα/πξντόληα δηάγλσζεο, ελώ ην 11,9%  ζηηο θαξκαθεπηηθέο α΄ ύιεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ 

παξαγσγή θαξκάθσλ. 

Τέινο, ζεκεηώλνπκε όηη ν θύθινο εξγαζηώλ (ηηκέο παξαγσγνύ) ησλ γεξκαληθώλ θαξκαθείσλ αλήιζε ην 

2018 ζε € 33,7 δηο (+4,7% έλαληη 2017), εθ ησλ νπνίσλ ην 82,8% ή € 27,9 δηο ζπληαγνγξαθνύκελα 

θάξκαθα (+5,2% έλαληη 2017) θαη ην 9,2% ή € 3,1 δηο θάξκαθα δηαζέζηκα πξνο πώιεζε κόλν κέζσ 

θαξκαθείσλ. 

Γ) Γιμεπέρ εμπόπιο θαπμακεςηικών πποϊόνηων Γεπμανίαρ/Δλλάδαρ (ζηοισεία Destatis) 

Σηνλ αθόινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία δηκεξνύο εκπνξίνπ Γεξκαλίαο/Ειιάδαο (πξόζθαηα 

ζηνηρεία Destatis) γηα ηα έηε 2016-2019 θαζώο θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ΙΑΝ-ΜΑΙ 2020. Ελδεηθηηθά 

ζεκεηώλνπκε, όηη νη γεξκαληθέο εμαγσγέο ζηελ Ειιάδα από ην 2016 έσο ην 2019 απμήζεθαλ θαηά 8,8% 

ζε € 791 εθ. (αληηζηνηρνύλ ζην 0,98% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ Γεξκαλίαο) 

ελώ νη γεξκαληθέο εηζαγσγέο από Ειιάδα από ην 2016 έσο ην 2019 απμήζεθαλ θαηά 27,54% ζε € 307 

εθ. (αληηζηνηρνύλ ζην 0,58% ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ Γεξκαλίαο) θαη γηα 

ην α΄ πεληάκελν 2020 ζε € 140 εθ. (αύμεζε 28,78% έλαληη α΄ πεληάκελν 2019). 
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  2016 2017 2018 2019 2019 IAN-MAI 2020 IAN-MAI 

Φαπμακεςηικά πποϊόνηα (ΚΟ 30) 

Γεπμανία/Δλλάδα 

Δξαγωγέρ Διζαγωγέρ Δξαγωγέρ Διζαγωγέρ Δξαγωγέρ Διζαγωγέρ Δξαγωγέρ Διζαγωγέρ Δξαγωγέρ Διζαγωγέρ Δξαγωγέρ Διζαγωγέρ 

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

3001 

Αδέλεο θαη άιια όξγαλα γηα νπνζεξαπεία, 

απνμεξακέλα, έζησ θαη ζε ζθόλε. 
Εθρπιίζκαηα αδέλσλ ή άιισλ νξγάλσλ ή 

ησλ εθθξίζεώλ ηνπο, γηα νπνζεξαπεία. 

Ηπαξίλε θαη ηα άιαηά ηεο. Άιιεο νπζίεο 
αλζξώπηλεο ή δσηθήο πξνέιεπζεο, 

παξαζθεπαζκέλεο γηα ζθνπνύο 

ζεξαπεπηηθνύο ή πξνθπιαθηηθνύο, πνπ δελ 
θαηνλνκάδνληαη νύηε πεξηιακβάλνληαη 

αιινύ 

118 0 159 0 218 0 294 0 124 0 89 0 

3002 

Αίκα αλζξώπσλ. Αίκα δώσλ γηα 
ζεξαπεπηηθέο, πξνθπιαθηηθέο ή 

δηαγλσζηηθέο ρξήζεηο. Αληηνξνί, άιια 

θιάζκαηα ηνπ αίκαηνο, ηξνπνπνηεκέλα ή κε 
αλνζνινγηθά πξντόληα ή ιακβαλόκελα έζησ 

θαη κε βηνηερλνινγηθέο κεζόδνπο. Εκβόιηα, 

ηνμίλεο, θαιιηέξγεηεο κηθξννξγαληζκώλ (κε 
εμαίξεζε ηηο δύκεο) θαη παξόκνηα πξντόληα 

217.973 14.525 260.836 11.223 256.621 10.184 235.152 10.122 100.441 3.800 102.133 4.313 

3003 

Φάξκαθα (κε εμαίξεζε ηα πξντόληα ησλ 

θιάζεσλ 3002, 3005 ή 3006) πνπ 

απνηεινύληαη από πξντόληα αλακεηγκέλα 
κεηαμύ ηνπο, παξαζθεπαζκέλα γηα 

ζεξαπεπηηθνύο ή πξνθπιαθηηθνύο ζθνπνύο, 
αιιά πνπ δελ παξνπζηάδνληαη κε κνξθή 

δόζεσλ νύηε είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα ηε 

ιηαληθή πώιεζε 

34.400 0 22.455 0 47.188 0 25.693 0 2.154 0 42.539 0 

3004 

Φάξκαθα (κε εμαίξεζε ηα πξντόληα ησλ 

θιάζεσλ 3002, 3005 ή 3006) πνπ 

απνηεινύληαη από πξντόληα αλακεηγκέλα ή 

κε αλακεηγκέλα, παξαζθεπαζκέλα γηα 
ζεξαπεπηηθνύο ή πξνθπιαθηηθνύο ζθνπνύο, 

πνπ παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δόζεσλ (ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα πνπ 
πξννξίδνληαη λα ρνξεγεζνύλ δηαδεξκηθά) ή 

είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή πώιεζε 

451.650 219.589 538.622 191.254 478.711 204.073 503.903 281.179 206.572 99.249 228.170 128.485 

3005 

Βάηεο, γάδεο, ηαηλίεο θαη αλάινγα είδε (π.ρ. 
επίδεζκνη, ηζηξόηα, ζηλαπηζκνί), 

εκπνηηζκέλα ή θαιπκκέλα κε νπζίεο 

θαξκαθεπηηθέο ή ζπζθεπαζκέλα γηα ηε 
ιηαληθή πώιεζε, γηα ηαηξηθνύο, 

ρεηξνπξγηθνύο, νδνληηαηξηθνύο ή 

θηεληαηξηθνύο ζθνπνύο 

4.193 305 3.497 165 4.180 42 5.531 87 2.612 13 1.922 35 

3006 
Παξαζθεπάζκαηα θαη θαξκαθεπηηθά είδε 
πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 4 ηνπ 

θεθαιαίνπ 

14.351 277 12.133 392 13.492 374 13.971 483 6.556 206 6.815 288 

3096, 

3097, 
3099 

Πξόζζεηεο εθηηκήζεηο 4.524 6.607 9.202 15.180 6.660 13.081 7.004 15.898 2.570 5.800 5.766 7.341 

 
ύνολο 727.209 241.303 846.904 218.214 807.070 227.754 791.548 307.769 321.029 109.068 387.434 140.462 

 


