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Επιτελική σύνοψη 

 Ο Καναδάς κατατάσσεται 9ος μεταξύ των κορυφαίων φαρμακευτικών αγορών παγκοσμίως.  

 Η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία αποτελείται από 140 εταιρείες, εκ των οποίων πάνω από το 50% 

βασίζουν τις δραστηριότητές τους στην έρευνα και ανάπτυξη. 

 Οι τιμές γενοσήμων είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο. 

 Η καναδική εταιρεία Apotex είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός γενοσήμων της χώρας και κατέχει 

σχεδόν το 50% της εγχώριας αγοράς γενοσήμων. 

 Το 2019 η δαπάνη φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθε σε 265,6 δισ. CAD, ενώ οι πωλήσεις καναδικών 

φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθε σε 29.9 δισ. CAD. 

 Την περίοδο 2016-2020, οι ελληνικές εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων προς τον Καναδά 

αυξήθηκαν κατά 47%, από 8,1 εκ. CAD σε 11,9 εκ. CAD. Ωστόσο το μερίδιο της Ελλάδας στις συνολικές 

καναδικές εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων ανέρχεται σε 0.13%. 

 Βάσει της Περιεκτικής Συμφωνίας ΕΕ – Καναδά (CETA), προβλέπεται μηχανισμός αμοιβαίας 

αποδοχής των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων των παραγωγών φαρμακευτικών προϊόντων που 

πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των χωρών ΕΕ και του Καναδά καθώς και προαιρετική 

αναγνώριση των επιθεωρήσεων που διενεργούνται σε τρίτες χώρες. 

 Οι διατάξεις της CETA καλύπτουν το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς για την προμήθεια 

φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν στον 

φαρμακευτικό κλάδο. 

 Η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει την ανάγκη διαφοροποίησης των προμηθευτών τόσο για 

τα τελικά φαρμακευτικά προϊόντα όσο και για τα συστατικά τους. 

  

Συνολικός 
πληθυσμός

38 εκ. άτομα

Συνολικές 
δαπάνες για 
την υγεία:

11.5% του ΑΕΠ
265 δισ. CAD
κατά κεφαλή:

7,068 CAD 
Πωλήσεις 

φαρμακευτικών 
προϊόντων 29.9

δισ. CAD

Κατά κεφαλή 
πωλήσεις 

φαρμακευτικών 
προϊόντων

787 CADΆνω των 65:
6,2 εκ. 
άτομα

Ιδιωτική 
δαπάνη 
υγείας: 

81.8 δισ.  CAD
ή 31% του 
συνόλου

Δημόσια 
δαπάνη 
υγείας : 

182.2 δισ. CAD 
ή 69% του 
συνόλου



4 
 

Ο φαρμακευτικός κλάδος του Καναδά 

Ο Καναδάς κατατάσσεται 9ος μεταξύ των κορυφαίων φαρμακευτικών αγορών παγκοσμίως. 

Σύμφωνα με στοιχεία της IQVIA1, οι καναδικές πωλήσεις φαρμακευτικών ανήλθαν σε 23,9 δισ. US$ 

σημειώνοντας αύξηση 5,6% το 2020 σε σχέση με το 2019. Το μερίδιο του Καναδά στην παγκόσμια αγορά 

φαρμακευτικών εκτιμάται σε 2,1%. Η κατά κεφαλή δαπάνη και κατανάλωση φαρμακευτικών στην χώρα 

είναι μια από τις υψηλότερες παγκοσμίως. Οι δαπάνες για την υγεία στον Καναδά έχουν σχεδόν 

διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία ως αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης και της αύξηση του 

πληθυσμού των ηλικιωμένων.  

 Παρά το καθολικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας, ο Καναδάς δεν προσφέρει 

καθολική φαρμακευτική κάλυψη. Μεγάλο μέρος των δαπανών υγείας καλύπτονται σε ομοσπονδιακό / 

επαρχιακό επίπεδο αλλά οι δημόσιες δαπάνες για τα φαρμακευτικά αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 

50% των συνολικών φαρμακευτικών δαπανών στην χώρα. Οι εργοδότες συχνά παρέχουν ιδιωτικά 

προγράμματα φαρμακευτικής κάλυψης και αντίστοιχα προγράμματα σε ομοσπονδιακό/επαρχιακό 

επίπεδο είναι διαθέσιμα σε ορισμένους ηλικιωμένους και ασθενείς με χαμηλό εισόδημα. Ο Καναδάς 

είναι δεύτερος, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, μετά τις ΗΠΑ, όσον αφορά στη συμμετοχή ιδιωτικών 

ασφαλιστικών φορέων στις δαπάνες για φάρμακα. Περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού, οι 

περισσότεροι εκ των οποίων είναι άνεργοι ή αυτοαπασχολούμενοι, δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω 

προγράμματα με αποτέλεσμα να πρέπει να πληρώσουν εξ ιδίων τα φάρμακά τους. 

Καθώς οι Επαρχίες έχουν δικά τους ξεχωριστά δημόσια προγράμματα φαρμάκων, η κάλυψη και 

επιλεξιμότητα ποικίλλουν σημαντικά με αποτέλεσμα η πλοήγηση στα διαφορετικά καθεστώτα 

τιμολόγησης και διοικητικών διαδικασιών να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις εταιρείες που θέλουν 

να δραστηριοποιηθούν στην καναδική αγορά. Ασθενείς μεγάλης ηλικίας στη Βρετανική Κολομβία, το 

Νιού Μπράνσγουικ, το νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου και της Νέας Γης πληρώνουν από 0-35% του 

ετήσιου κόστους συνταγογραφημένων φαρμάκων. Αντίθετα στην Αλμπέρτα και τη Νέα Σκωτία το 

αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται από 35-100%. Εκτιμάται ότι πάνω από μισό εκατομμύριο Καναδοί, 

κυρίως στις ανατολικές Επαρχίες της χώρας έχουν δυσκολία πρόσβασης σε φάρμακα που έχουν ανάγκη 

ενώ περίπου 6 εκ. άτομα έχουν ανεπαρκή πρόσβαση σε φάρμακα ή δυσκολεύονται να ανταποκριθούν 

οικονομικά σε ακριβές θεραπείες.  

Οι Καναδοί έχουν δείξει παραδοσιακά ότι προτιμούν τα επώνυμα φάρμακα (που είναι 

κατοχυρωμένα με διπλώματα ευρεσιτεχνίας) ωστόσο τα κυβερνητικά μέτρα περιορισμού του κόστους 

και η αυστηρή ρύθμιση τιμών έχει περιορίσει το ρυθμό ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς. Η 

διαδικασία έγκρισης για νέα φάρμακα παραμένει δύσκολη και τόσο ο αριθμός των εγκρίσεων όσο και η 

πρόσβαση σε νέα φάρμακα στον Καναδά είναι κάτω του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ. 

  

                                                      
1 Πρώην Quintiles και η IMS Health, Inc., είναι μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία που εξυπηρετεί τις συνδυασμένες 
βιομηχανίες τεχνολογίας πληροφοριών υγείας και κλινικής έρευνας. Η IQVIA είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία Επιστήμης Δεδομένων 
Υγείας και ηγέτης στην Τεχνολογία Επιστήμης Ανθρώπινων Δεδομένων. 
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Μέγεθος και δομή της φαρμακευτικής βιομηχανίας 

Ο φαρμακευτικός τομέας είναι ένας από τους πιο καινοτόμους κλάδους στον Καναδά. Η εγχώρια 

βιομηχανία αποτελείται από περίπου 140 εταιρείες, εκ των οποίων πάνω από το 50% βασίζουν τις 

δραστηριότητές τους στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων φαρμάκων ή γενοσήμων, καθώς 

και φαρμακευτικών προϊόντων που δεν απαιτούν ιατρική συνταγή (over the counter). Ο τομέας 

περιλαμβάνει επώνυμα φαρμακευτικά προϊόντα και φάρμακα κοινόχρηστης ονομασίας (generics). 

Η καναδική αγορά κυριαρχείται από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες από τις ΗΠΑ και την 

Ευρώπη. Ακολουθεί κατάλογος με τις 10 σημαντικότερες στον Καναδά με βάση τον κύκλο εργασιών τους.  

Σημαντικότερες φαρμακευτικές εταιρείες Καναδά (2020) 
αντιπροσωπεύουν πωλήσεις άνω του 50% των συνολικών πωλήσεων 

συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμεων φαρμάκων 

Κατάταξη Επωνυμία 

Συνολικές πωλήσεις 

(σε δισ. CAD) Μερίδιο αγοράς (%) 

1 Johnson & Johnson/Actelion 4.19 13.3 

2 AbbVie 1.62 5.10 

3 Novartis 1.60 5.10 

4 Merck/Cubist 1.59 5.00 

5 Pfizer/Hospira 1.35 4.30 

6 Apotex 1.22 3.90 

7 Bayer 1.20 3.80 

8 Roche 1.17 3.70 

8 AstraZeneca 1.13 3.60 

10 GlaxoSmithKline 1.07 3.40 

Πηγή: IQVIA Pharmafocus 2024 
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Τα επώνυμα φαρμακευτικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 81,3% των πωλήσεων ως προς την 

αξία και το 27,1% των συνταγών ως προς την ποσότητα. Οι υπόλοιπες πωλήσεις αφορούν σε γενόσημα 

(generics). Ο Καναδάς έχει από τις υψηλότερες τιμές γενοσήμων στον κόσμο διότι, εν μέρει, δεν 

υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς τιμολόγησης με τα αντίστοιχα επώνυμα φαρμακευτικά προϊόντα. 

Η καναδική Apotex είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής γενοσήμων του Καναδά και ελέγχει σχεδόν 

το 50% της εγχώριας αγοράς γενοσήμων.  

Σημαντικότερα φαρμακευτικά προϊόντα (2020) 
Τα πρώτα 10 φαρμακευτικά προϊόντα αντιστοιχούσαν σε 16% των συνολικών πωλήσεων 

Κατάταξη Επωνυμία Θεραπεία 

Συνολικές 

πωλήσεις 

(σε εκ. CAD) 

Ποσοστό 

αύξησης το 

2020 Εταιρεία 

1 Remicade Αντιαρθριτικό 1,153.0 2.0 Merck 

2 Humira Αντιαρθριτικό 931.0 8.5 AbbVie 

3 Eylea Οφθαλμολογικό 560.0 3.3 Bayer/Regeneron 

4 Stelara Aνοσοτροποποιητικό 476.0 24.0 Bayer/Regeneron 

5 Epclusa Υγεία του ήπατος 385.0 -40.1 Gilead 

6 Elquis Αραιωτικό αίματος 331.0 20.8 Pfizer/Bristol-

Myers 
7 Imbruvica Aνοσοτροποποιητικό 323.0 31.8 AbbVie 

8 Lucentis Οφθαλμολογικό 318.0 -4.5 Novartis 

9 Keytruda Aνοσοτροποποιητικό 308.0 19.6 Merck 

10 Xarelto Αραιωτικό αιματος 269.0 9.0 Bayer 

Πηγή: IQVIA Pharmafocus 2024 

Το 2020, στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων απασχολούνταν άμεσα περίπου 31.500 

άτομα και έμμεσα πάνω από 100.000, κυρίως στις μητροπολιτικές περιοχές Τορόντο, Μόντρεαλ και 

Βανκούβερ. Κατά την τελευταία 5ετία, σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης κατά 15,5%. 
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Διάγραμμα 1 
Πορεία αύξησης αριθμού απασχολούμενων στην παραγωγή φαρμάκων στον Καναδά 

 (2011-2020) 

 
Πηγή: Statistics Canada 

Δαπάνη φαρμακευτικών προϊόντων 

Σύμφωνα με μελέτη του καναδικού Ινστιτούτου Πληροφοριών για την Υγεία, η δαπάνη 

φαρμακευτικών προϊόντων συνεχίζει να αυξάνεται σε όλες τις Επαρχίες αλλά με πιο αργό ρυθμό τα 

τελευταία χρόνια. Αποτελεί την 2η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών καθώς καλύπτει το 15% των 

συνολικών δαπανών υγείας, οι οποίες ανέρχονται σε 265,6 δισ. CAD (2019). 

 

Διάγραμμα 2 
Δαπάνη υγείας 2011 - 2019 (δισ. CAD) 

 
Πηγή : Καναδικό Ινστιτούτο Πληροφοριών για την Υγεία -  Canadian Institute of Health Information (CIHI)   
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Πωλήσεις καναδικών φαρμακευτικών προϊόντων  

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια μελέτη της καναδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Τιμών 

Φαρμακευτικών Προϊόντων με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (PMPRB) από το 2011 έως 2019, η αξία των 

πωλήσεων των καναδικών φαρμακευτικών προϊόντων (συμπ. των φαρμάκων που δεν απαιτούν 

συνταγογράφηση) αυξήθηκε κατά 35.3% και έφτασε τα 29.9 δισ. CAD. Εξ αυτών το 86.7% πωλήθηκε στα 

καταστήματα λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων και το 13.3% στα νοσοκομεία. Το 37.2% των 

συνολικών δαπανών καλύφθηκαν από κυβερνητικές εισφορές και το υπόλοιπο  62.8%  από πληρωμές 

(ιδιωτική κάλυψη και εξ΄ ιδίων). 

 

Διάγραμμα 3 
Πωλήσεις καναδικών φαρμάκων με και χωρίς δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

(2011-2019  - δισ. CAD) 

 

Πηγή: 2019 PMPRB Annual Report 

  

12.9 12.9 13.4 13.8
15.1 15.5

16.8 16.7 17.2

9.2 8.9 8.7 9.2 9.4 10 10.2
11.6

12.7

22.1 21.8 22.1 23
24.5

25.5
27

28.3
29.9

0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Χωρίς δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Σύνολο



9 
 

Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) 

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης είναι μικρές και 
μεσαίες βιοφαρμακευτικές επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς επί συμβάσει και φορείς παραγωγής 
προϊόντων επί συμβάσει. Αντικείμενό τους τους είναι η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων θεραπειών ή 
αντιγράφων βιοϊσοδύναμων καινοτόμων φαρμάκων μόλις λήξει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Οι 
αναδυόμενοι τομείς των βιοφαρμάκων περιλαμβάνουν γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες και 
νανοϊατρικές.  

 Κατά την περίοδο 2011-2019, οι συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης μειώθηκαν κατά 
9,9% και το 2019 ανέρχονταν σε επίπεδο χαμηλότερο του 1 δισ. CAD. 

 Νέα φάρμακα αναπτύσσονται όλο και περισσότερο μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ερευνητικά και κυβερνητικά κέντρα καθώς και 
συμβεβλημένους ερευνητικούς οργανισμούς (contract research organizations - CROs). Οι 
τελευταίοι αυξάνουν  σταδιακά το μερίδιο τους όσον αφορά στις δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης φαρμάκων και στην καινοτομία έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών. 

 Το κόστος Ε&D  ανά φάρμακο ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 1,4 δισ. $ ΗΠΑ κατά την περίοδο των 
τελευταίων 12 ετών2. Η ανάπτυξη ενός γενόσημου μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 3 χρόνια και 
εκτιμάται ότι απαιτεί δαπάνη 3 - 10 εκ. $ ΗΠΑ για την αναγνώριση της ισοδυναμίας με το αρχικό 
φάρμακο. 

 Σύμφωνα με το Research Infosource3, 27 εταιρείες φαρμάκων και βιοτεχνολογίας 
περιλαμβάνονται μεταξύ των 100 κορυφαίων καναδικών εταιρειών που πραγματοποιούν τις 
υψηλότερες δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία. Ο φαρμακευτικός κλάδος προηγείται έναντι 
των τομέων υπηρεσιών πληροφορικής και λογισμικού καθώς και του ενεργειακού κλάδου 
(πετρέλαιο, αέριο) όσον αφορά στις εν λόγω δαπάνες. 

  

Εταιρείες φαρμάκων και βιοτεχνολογίας με τις υψηλότερες δαπάνες σε R&D στον Καναδά 
Κατάταξη Εταιρεία Δαπάνες R&D (χιλ.CAD) Έσοδα 

(χιλ.CAD) 
Ένταση   

R&D 
2019 2018 Επωνυμία 2019 2018 % Μεταβολή 

2018-2019 
2019 % επί 

εσόδων 

5 7 Bausch Health Companies Inc. $624,97
0 

$535,124 16.8 $11,412,667 5.5 

23 39 Zymeworks Inc. $153,93
4 

$73,445 109.6 $39,202 392.7 

26 25 Sanofi (fs) (a) $131,02
6 

$127,400 2.8 $796,400 16.5 

28 29 Pfizer Canada ULC (fs) $101,61
8 

$98,247 3.4   

34 38 Arbutus Biopharma 
Corporation 

$76,431 $75,065 1.8 $5,779 1322.6 

35 30 Liminal BioSciences Inc. $75,686 $94,841 -20.2 $4,904 1543.4 

                                                      
2 Σύμφωνα με το Κέντρο Tufts για τη Μελέτη της Ανάπτυξης Φαρμάκων 
3 Το Research Infosource δημοσιεύει ετησίως μια λίστα με τους 100 κορυφαίες εταιρείες όσον αφορά στις δαπάνες 
σε έρευνα και ανάπτυξη στον Καναδά (https://researchinfosource.com/top-100-corporate-rd-spenders/2020) 

https://researchinfosource.com/top-100-corporate-rd-spenders/2020
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37 44 Aurinia Pharmaceuticals Inc $70,148 $53,619 30.8 $422   

40 40 GlaxoSmithKline Inc. (fs) $65,165 $70,621 -7.7 $902,969 7.2 

42 50 AstraZeneca Canada Inc. (fs) $62,296 $48,207 29.2 $618,239 10.1 

45 45 Novartis Pharmaceuticals 
Canada Inc. (fs) 

$51,800 $52,000 -0.4 
 

  

51 66 Eli Lilly Canada Inc. (fs) $43,946 $29,238 50.3 
 

  

52 48 Resverlogix Corp. $42,917 $49,086 -12.6 $0   

54 78 Acasti Pharma Inc. $38,961 $16,078 142.3 $0   

55 58 ADVANZ PHARMA Corp. 
Limited 

$38,641 $38,493 0.4 $674,491 5.7 

56 47 Pharmascience Inc. $38,458 $49,500 -22.3 $479,050 8 

59 52 Trillium Therapeutics Inc. $36,358 $44,297 -17.9 $165   

66   BELLUS Health Inc. $26,119 $7,185 263.5 $35   

72 71 Aptose Biosciences Inc. $22,338 $24,272 -8 $0   

79 88 IMV Inc. $18,986 $12,852 47.7 $59   

82   Canopy Growth Corporation $15,238 $1,453 948.7 $253,431 6 

84 75 Servier Canada Inc. (fs) $14,838 $17,920 -17.2 $105,494 14.1 

85   Aurora Cannabis Inc. $14,778 $1,679 780.2 $281,097 5.3 

88 100 Theratechnologies Inc. $14,385 $10,324 39.3 $83,881 17.1 

93   DiaMedica Inc. $11,618 $7,432 56.3 $0   

94   Quest PharmaTech Inc.++ $11,264 $6,298 78.9 $0   

95   Oncolytics Biotech Inc. $11,135 $9,418 18.2 $0   

100   Essa Pharma Inc. $8,885 $6,612 34.4 $0   

Πηγή : Research Infosource 

fs = Foreign subsidiary 

(a) Sanofi Pasteur Limited and sanofi-aventis Canada Inc. (including Sanofi Genzyme Canada). 
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Διάγραμμα 4 – Σύνολο δαπανών R&D (δισ. CAD)      Διάγραμμα 5 - Μερίδιο δαπανών R&D ανά Επαρχία (%) 

 

 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2019 PMPRB Annual Report 

Βιοφαρμακευτικές εταιρείες 

Οι καναδικές εταιρείες βιοτεχνολογίας ερευνούν και αναπτύσσουν πολλά υποσχόμενα νέα 

φάρμακα, όπως για την θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων, καρκίνου και διαταραχών του κεντρικού 

νευρικού συστήματος. Επί του παρόντος, 22 εταιρείες διαθέτουν φάρμακα σε δοκιμές γ’ φάσης. Η 

επιστημονική έρευνα υποστηρίζεται σημαντικά με κρατική χρηματοδότηση. 

Ωστόσο, η έλλειψη κεφαλαίων που απαιτούνται για την αύξηση του μεγέθους των συγκριτικά 

μικρών βιοφαρμακευτικών εταιρειών επιφέρει τον κίνδυνο να εξαγοραστούν σε πρώιμο στάδιο από 

ξένες εταιρείες, με μικρό οικονομικό όφελος για την χώρα. Επιπλέον, ο ερευνητής Nigel Rawson σε 

πρόσφατο άρθρο στο Canadian Health Policy Institute αναφέρει ότι οι περισσότερες φαρμακευτικές 

εταιρείες είναι θυγατρικές πολυεθνικών επιχειρήσεων, επομένως ανταγωνίζονται θυγατρικές της 

μητρικής σε άλλες χώρες για εξασφαλίσουν ποσά για έρευνα.  

Πέραν της έλλειψης κεφαλαίων για ανάπτυξη κινήτρων για εμπορευματοποίηση, ένας ακόμα 

περιορισμός στην ανάπτυξη του κλάδου είναι η έλλειψη στελεχών με εμπειρία στην προώθηση και 

εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων και βιοφαρμάκων στην παγκόσμια αγορά. 

Οι επιδόσεις στον τομέα αυτό έχουν τη δυνατότητα να βελτιωθούν, δεδομένου ότι οι 

αναπτυσσόμενες εταιρείες βιοτεχνολογίας δικτυώνονται και έχουν ισχυρούς δεσμούς με την 

πανεπιστημιακή και κλινική έρευνα. Η συγχώνευση του κλάδου φαίνεται να οδηγεί επίσης προς την 

σωστή κατεύθυνση. Το 2008 επιτεύχθηκαν στην καναδική βιοφαρμακευτική βιομηχανία δύο από τις 

μεγαλύτερες συμφωνίες συγχώνευσης και εξαγοράς, καθώς η Aspreva εξαγοράστηκε έναντι 0.9 δισ. US 

$ από την Galenica Group και η Axcan έναντι 1.3 δισ. US $ από την TPG Capital. 
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Καναδικά κέντρα συνεργασίας πανεπιστημίων και φαρμακευτικής βιομηχανίας 

Στο πλαίσιο προώθησης καναδικών ιδεών και ανακαλύψεων στην αγορά λειτουργούν πολλά 

προγράμματα συνεργασιών πανεπιστημίων και εταιρειών του φαρμακευτικού κλάδου.  

 Κορυφαίες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ανταποκριθεί σε αυτές τις ευκαιρίες 

εμπορευματοποίησης στο πλαίσιο της καναδικής έρευνας για την υγεία. Λειτουργούν περισσότερα από 

15 κέντρα όπου πάνω από 13 φαρμακευτικές εταιρείες έχουν επενδύσει σε χρήματα και τεχνογνωσία. 

Αυτά τα κέντρα λειτουργούν με διαφορετικά μοντέλα (επενδυτές, θερμοκοιτίδες, πάροχοι 

υπηρεσιών), όπου οι εταιρείες χρηματοδοτούν ερευνητικές δραστηριότητες, αναθέτουν συμβάσεις 

έρευνας, παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη και γενικότερη στήριξη. Σε αντάλλαγμα, οι εταιρείες 

επωφελούνται από την αποκλειστική πρόσβαση στην πνευματική ιδιοκτησία που έχει προκύψει ως 

αποτέλεσμα των ερευνών και από την παροχή υπηρεσιών επί συμβάσει. 

 Μεταξύ των κέντρων έρευνας και εμπορευματοποίησης στον τομέα της υγείας περιλαμβάνονται 
τα κάτωθι: 

 MaRS Innovation (Commercialization of research) 

 NEOMED (Drug discovery and development) 

 Center for drug research and development–CDRD (Drug research and development) 

 Pan-provincial vaccine enterprise–PREVENT (Human and animal vaccine) 

 Center for probe research and development–CPDC (Imaging technologies) 

 Institute for research in immunology and cancer–IRICoR (Immunology and cancer) 

 Partnership of personalized medicine for cancer–PMPC (Personalized medicine for cancer) 

 Prostate Centre's Translational Research Initiative for Accelerated Discovery and Development–

PC-TRIADD (Prostate and related cancers) 

 Center for commercialization of regenerative medicine–CCRM (Regenerative medicine) 

 Center for surgical invention and innovation–CSII (Robotic surgical tools) 

 Structural Genomics Consortium–SGC 

 Quebec consortium for drug discovery–CQDM (Technology platforms) 

Φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν συνεργαστεί σε μία ή περισσότερες πρωτοβουλίες: 
 Abbvie 

 AstraZeneca 

 Bayer 

 Boehringer Ingelheim 

 Bristol-Myers Squibb 

 GE Healthcare 

 GlaxoSmithKline 

 Johnson&Johnson/Janssen 

 Merck 

 Novartis 

 Pfizer 

 Purdue 

 Sanofi 

 Takeda 

 Teva 

 

 

  

http://www.marsinnovation.com/
http://www.neomed.ca/
http://www.cdrd.ca/
http://www.prevent-cecr.ca/
http://www.imagingprobes.ca/
http://www.iricor.ca/
http://pmpc-org.com/en/
http://www.pctriadd.com/
http://www.pctriadd.com/
http://www.ccrm.ca/
http://www.csii.ca/
http://www.thesgc.org/
http://www.cqdm.org/en/
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Διεθνές εμπόριο καναδικών φαρμακευτικών προϊόντων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Καναδά, κατά το διάστημα 2011 – 2020, οι 

καναδικές εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 143% ενώ οι εισαγωγές κατά 58%. 

Διάγραμμα 4 

Εισαγωγές – εξαγωγές καναδικών φαρμακευτικών προϊόντων 

(2011-2020, δισ. CAD) 

 
Πηγή: Statistics Canada 

 

Ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Καναδά είναι οι ΗΠΑ. Το 2020, το 64% των συνολικών 

καναδικών εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων κατευθύνθηκε στις ΗΠΑ. Σε ότι αφορά τις εισαγωγές, 

το 48% προήλθε από χώρες τις ΕΕ και το 29% από τις ΗΠΑ. 

Την τελευταία 5ετία, οι καναδικές εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων από τις 15 κυριότερες 

προμηθεύτριες χώρες αυξήθηκαν, με εξαίρεση τις εισαγωγές από την Ιαπωνία που κατέγραψαν μείωση 

κατά -5.4%. Μεγάλη αύξηση κατεγράφη στις εισαγωγές από Ν. Κορέα (+565%), Ινδία (+142.2%) και 

Ιρλανδία (+125%). Κατά την ίδια περίοδο κατεγράφη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών φαρμακευτικών 

προϊόντων προς τον Καναδά κατά 47%. Η χώρα μας κατατάσσεται στην 37η θέση των προμηθευτών 

φαρμακευτικών προϊόντων του Καναδά και στην 31η θέση όσον αφορά στα προϊόντα της ΔΚ 300490. 
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Καναδικές εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων ανά χώρα (2016-2020) 

 
Πηγή: Statistics Canada 

  

Κατάταξη Χώρα 2016 2017 2018 2019 2020 Μεταβολή 2016-2020

1 ΗΠΑ 6,308,553,279 5,889,846,449 5,768,599,767 5,803,334,229 6,489,995,846 2.88%

2 Γερμανία 1,990,382,043 2,142,699,734 2,335,665,854 2,860,504,048 2,892,189,229 45.31%

3 Ελβετία 2,327,881,008 2,245,468,148 2,322,638,871 2,658,378,786 2,814,212,312 20.89%

4 Ιρλανδία 822,322,784 1,154,650,112 1,580,409,988 1,679,568,135 1,849,551,397 124.92%

5 Βέλγιο 716,780,483 946,318,999 1,691,568,123 1,773,910,965 1,363,296,567 90.20%

6 Αγγλία 613,089,849 694,840,025 698,529,936 792,247,203 866,371,667 41.31%

7 Ιταλία 530,858,072 516,323,515 618,354,947 808,159,765 788,328,613 48.50%

8 Γαλλία 530,885,136 591,685,352 597,554,481 680,929,517 723,885,661 36.35%

9 Ινδία 250,578,139 308,811,904 400,748,410 509,278,935 607,021,386 142.25%

10 Δανία 285,899,084 390,302,440 505,379,312 573,551,898 549,800,999 92.31%

11 Σουηδία 367,803,701 366,546,272 383,566,221 417,084,220 527,477,766 43.41%

12 Κίνα 260,617,839 292,826,566 353,285,670 341,915,537 476,735,388 82.93%

13 Ισπανία 374,798,765 355,286,016 389,337,197 394,962,987 432,412,867 15.37%

14 Ιαπωνία 331,005,402 274,465,349 307,741,317 387,243,777 313,150,884 -5.39%

15 Νότιος Κορέα 43,670,018 68,449,660 75,817,200 88,237,218 290,356,231 564.89%

… … … … … … … …

37 Ελλάδα 8,084,104 5,036,570 6,679,749 11,602,206 11,883,772 47.00%
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Διμερές εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων Ελλάδας –Καναδά  

 Το 2020, τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτέλεσαν το 7ο σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν της 

Ελλάδας προς τον Καναδά ως προς την αξία, ενώ για τον Καναδά ήταν το 10ο σημαντικότερο προϊόν που 

εξήγαγε στην χώρα μας (προϊόντα σε 6ψήφια ΔΚ). Τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι η μόνη κατηγορία 

που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα για τις εξαγωγές και των δύο χωρών.  

 Κατάταξη Καναδικές εξαγωγές στην Ελλάδα -
2020  

Αξία σε CAD Ελληνικές εξαγωγές στον 
Καναδά - 2020 

Αξία σε 
CAD 

1 760110 - Ακατέργαστο αλουμίνιο  35,678,448 200570 - Ελιές - 
Παρασκευασμένες/Συντηρημένες 
Χωρίς Ξίδι/Οξεικό Οξύ, Μη 
κατεψυγμένες 

27,123,000 

2 120190 - Φασόλια σόγιας 10,302,359 250810 - Μπετονίτης 23,064,000 

3 071339 - ΦασόλιαΑποξηραμένα και 
με κέλυφος 

9,507,974 271290 - Ορυκτά κεριά (συμπ. 
παραφίνη, κερί πετρελαίου 
μικροκρυστάλλινο, κερί από 
λιγνίτη 

15,764,000 

4 071340 - Φακές - Αποξηραμένα και 
με κέλυφος 

6,763,274 200190 - Λαχανικά, φρούτα, 
ξηροί καρποί και βρώσιμα μέρη 
φυτών -
Παρασκευασμένα/διατηρημένα 
με ξύδι 

15,583,000 

5 480261 - Χαρτί, Λεπτό,> 10% , σε 
ρολλά χωρίς επίστρωση 

5,013,644 150910 - Παρθένο ελαιόλαδο 14,256,000 

6 740400 - Απορρίμματα και 
θραύσματα αργιλίου 

4,209,409 200870 - Ροδάκινα - 
Παρασκευασμένα, Ζαχαρωμένα 
ή μη 

14,123,000 

7 230910 - Τρόφιμα για σκύλους ή 
γάτες για λιανική πώληση 

2,786,231 300490 - Φάρμακα - σε δόσεις ή 
συσκευασμένα 

11,870,495 

8 880330 - Μέρη Αεροπλάνων ή 
Ελικοπτέρων 

2,197,036 252329 - Portland Τσιμέντο 11,228,000 

9 480100 -Χαρτί Εφημερίδων - σε ρολά 
ή φύλλα 

2,050,605 821210 - Ξυράφια (συμπ. 
ξυραφιών ασφαλείας και τύπου 
ανοιχτής λεπίδας) 

10,076,000 

10 300490 - Φάρμακα - σε δόσεις ή 
συσκευασμένα  

2,010,313 040690 - Τυριά  9,989,000 

Πηγή: Statistics Canada 

Η συντριπτική πλειοψηφία (99,9%) των ελληνικών εξαγωγών αφορά σε προϊόντα της ΔΚ 300490, 

οι οποίες, το 2020, αυξήθηκαν κατά 2.6% έναντι του 2019 αλλά κατά 136% έναντι του 2017. Σε γενικές 

γραμμές σημειώνονται αυξομειώσεις την τελευταία δεκαετία στις ελληνικές εξαγωγές φαρμακευτικών 

προϊόντων στον Καναδά. 
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Ελληνικές εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων στον Καναδά 
Κατάταξη Προϊόν Αξία: (CAN$) 2020 Αξία: (CAN$) 2019 Αξία: (CAN$) 2018 Αξία: (CAN$) 2017 

Σύνολο Κεφ.30 Φαρμακευτικά  11,870,495 11,609,539 6,677,092 5,035,841 

1 300490-Φάρμακα που 
αποτελούνται από 
προϊόντα αναμειγμένα ή 
μη αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για 
θεραπευτικούς ή 
προφυλακτικούς 
σκοπούς που 
παρουσιάζονται με την 
μορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασμένα για την 
λιανική πώληση 

11,861,554 11,557,641 6,670,605 5,031,745 

2 300290 - Αίμα 
ανθρώπων. Αίμα ζώων 
παρασκευασμένο για 
θεραπευτικές, 
προφυλακτικές ή 
διαγνωστικές χρήσεις. 
Τοξίνες, καλλιέργειες 
μικροοργανισμών και 
παρόμοια προϊόντα  

2,997 13,885 70 25 

3 300650 - Θήκες και 
κουτιά-φαρμακεία με 
είδη χρήσιμα για την 
παροχή πρώτων 
βοηθειών 

2,331 1,597 1,021 1,650 

4 300420 -Φάρμακα που 
περιέχουν αντιβιοτικά, 
που παρουσιάζονται με 
μορφή 
δόσεων 

1,612 26,241 177 150 

5 300640 - Τσιμέντα και 
άλλα προϊόντα για το 
σφράγισμα των δοντιών.  

1,351 8,700 2,433 2,181 

6 301212 - Αντιοροί και 
άλλα κλάσματα του 
αίματος 

518 22 359 13 

7 300450 - Φάρμακα που 
περιέχουν προβιταμίνες, 
βιταμίνες, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και τα 
φυσικά συμπυκνώματα, 
ή τα παράγωγά τους που 
χρησιμοποιούνται κυρίως 
σαν βιταμίνες 

61 16 0 0 

8 300190 - Ηπαρίνη και τα 
άλατά της. 'Αλλες ουσίες 
ανθρώπινης ή ζωϊκής 
προέλευσης, 
παρασκευασμένες για 
σκοπούς θεραπευτικούς 
ή προφυλακτικούς 

50 70 25 61 
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9 300439 - Φάρμακα που 
περιέχουν ορμόνες ή 
στεροειδή που 
χρησιμοποιούνται 
σαν ορμόνες, αλλά δεν 
περιέχουν αντιβιοτικά 

19 0 147 0 

10 300120 - Εκχυλίσματα 
αδένων ή άλλων 
οργάνων ή των 
εκκρίσεών τους, για 
οποθεραπεία 

2 47 19 16 

Πηγή: Statistics Canada 

Ο Καναδάς κατατάσσεται στην 31η θέση όσον αφορά συνολικά στους σημαντικότερους 

αγοραστές ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων και στην 12η εκτός χωρών ΕΕ. 

Ελληνικές εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων στον κόσμο -2020 

1 Γαλλία 929,573,998 € 17 Ιρλανδία 27,076,270 € 

2 Γερμανία 290,189,250 € 18 Δανία 24,951,398 € 

3 Ιαπωνία 233,730,887 € 19 Τουρκία 24,178,346 € 

4 Αγγλία 184,599,535 € 20 Σουηδία 22,500,399 € 

5 Κύπρος 126,993,488 € 21 Portugal 21,999,080 € 

6 Ισπανία 124,734,728 € 22 Φινλανδία 18,181,633 € 

7 Αυστρία 120,892,660 € 23 Βέλγιο 17,037,485 € 

8 Ιταλία 91,961,920 € 24 Βιετνάμ 15,793,972 € 

9 Ν. Κορέα 79,621,341 € 25 Ρουμανία 14,739,014 € 

10 Ολλανδία 76,316,498 € 26 Μάλτα 14,548,733 € 

11 Τσεχία 52,224,802 € 27 Ιράκ 13,819,178 € 

12 Αυστραλία 45,322,122 € 28 Βουλγαρία 11,031,475 € 

13 Πολωνία 35,906,362 € 29 Ν. Αφρική 11,008,905 € 

14 Κίνα 32,783,970 € 30 Αλβανία 9,145,723 € 

15 Ουγγαρία 28,649,381 € 31 Καναδάς 8,825,396 € 

16 Ελβετία 28,264,734 €  
Πηγή: EUROSTAT – Access2Markets 

Στατιστικά στοιχεία διμερούς εμπορίου 2020 -  ΔΚ 300490 

Μερίδιο Καναδά επί ελληνικών εξαγωγών  %  0.34% 

Μερίδιο Ελλάδας επί καναδικών εισαγωγών  %  0.13% 

  

Ελληνικές εξαγωγές R&D  προς Καναδά – αξία σε CAD 11,861,554 

Συνολικές καναδικές εισαγωγές - αξία σε CAD 8,779,735,929 

  

Ελληνικές εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ – αξία σε € 714,695,880 

Ελληνικές εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ – αξία σε 1,742,822,989 

Συνολικές ελληνικές εξαγωγές – αξία σε € 2,457,518,869 

(~3.5εκ CAD) 
Πηγές: Statistics Canada & EUROSTAT 
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Επιπτώσεις της πανδημίας covid στον φαρμακευτικό κλάδο 

Οι συνέπειες της παγκόσμιας τροφοδοτικής αλυσίδας (global supply chain) κατά την 
διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 ήταν ιδιαίτερα αισθητές στην φαρμακοβιομηχανία. 

Παρ’ όλο που οι μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως εδρεύουν στην 
Αμερική και στην Ευρώπη, οι παγκόσμιες αλυσίδες ανεφοδιασμού ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό 
από την Κίνα και την Ινδία. Μεγάλο ποσοστό των ενεργών φαρμακευτικών ουσιών παράγονται 
στην Κίνα και των τελικών φαρμακευτικών προϊόντων στην Ινδία, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση 
φαρμάκων και η αναζήτηση τρόπων εξοικονόμησής κόστους ήταν παράγοντας που ώθησε τις 
διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή σε αυτές τις αγορές.  

Στις αναδυόμενες αγορές των φαρμακευτικών προϊόντων με μεγάλη ανάπτυξη (Κίνα, 
Βραζιλία, Ινδία και Ρωσία) δεν συμπεριλαμβάνεται ο Καναδάς.  Υπολογίζεται4 ότι το 70% των 
τελικών συνταγογραφούμενων φαρμάκων στον Καναδά καθώς και το 90% των συστατικών που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των φαρμάκων στην χώρα προέρχονται από το εξωτερικό.  

Σε σχετική μελέτη του Economist Intelligence Unit5, υποστηρίζεται ότι η πανδημία 
COVID-19 θα οδηγήσει σε διαφοροποίηση και περιφεροποίηση αντιστρέφοντας τις εξαρτήσεις 
της παγκοσμιοποίησης. Αυτή η νέα τάση είναι ήδη εμφανής στις ΗΠΑ, καθώς εξετάζεται ήδη ο 
περιορισμός της προμήθειας συστατικών και τελικών φαρμακευτικών προϊόντων από την Κίνα. 
Ωστόσο, υπολογίζεται ότι οι ΗΠΑ καλύπτουν το 44% της παγκόσμιας κατανάλωσης 
φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ ο Καναδάς αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 2%. Για τον Καναδά 
θα είναι πολύ δύσκολο να αυξήσει την τοπική παραγωγή και θα είναι χρονοβόρο και ακριβό να 
αντικαταστήσει τις παγκόσμιες αλυσίδες ανεφοδιασμού.  

Ιδανικό σενάριο για τον Καναδά θα ήταν να εξασφαλίσει επενδύσεις ώστε να ενισχύσει 
την  τοπική παραγωγή και να μην στηρίζεται σε ξένη παραγωγή. Ωστόσο, αυτό απαιτεί χρόνο 
και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Εναλλακτική θα μπορούσε να αποτελέσει η 
διαφοροποίηση των προμηθευτών δεδομένου μάλιστα ότι τα περισσότερα σύγχρονα φάρμακα 
περιλαμβάνουν συστατικά που προέρχονται από πολλές χώρες.  

Η χώρα μας θα μπορούσε να επωφεληθεί από την παρούσα συγκυρία για να αυξήσει τις 
εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων προς τον Καναδά. Οι συνεργασίες στον φαρμακευτικό 
κλάδο μόνο επωφελείς μπορούν να είναι καθώς η ανταλλαγή ιδεών και εμπειρογνωμοσύνης 
ενισχύουν την καινοτομία.  

                                                      
4 Naomi Powell, “Shockproofing Canada: How do we get the medicine we need when we import 70% of our 
drugs?”, Ottawa Citizen (17 April 2020), online: https://ottawacitizen.com/news/economy/shockproofing-canada-
pharmaceuticals-are-a-global-game-and-team-spirit-is-in-trouble/wcm/4e9fef9f-3a42-4b33-9207-8ecead3561ef/  
 
5 https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/covid19-and-the-regionalisation-of-global-supply-chains-
report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWlRFMU9EUXlNV1U1TUdVdyIsInQiOiIyQWdSa1ZwaGs1Sms2b1dhZldXdzZERUZkNHFF
c0FFU2dqYnUzTEdOR0c4SFJlY0pRamlzdWpTVEl1bWdkTkFUaFc1RmtkcTRMT2IwWTFVeUUxT2R0RWNmcHVvWFFu
bjRpdkhwNUNOdEh3eHhiMmJlVHNHdkJpSEdGUlJma0t1dCJ9  

https://ottawacitizen.com/news/economy/shockproofing-canada-pharmaceuticals-are-a-global-game-and-team-spirit-is-in-trouble/wcm/4e9fef9f-3a42-4b33-9207-8ecead3561ef/
https://ottawacitizen.com/news/economy/shockproofing-canada-pharmaceuticals-are-a-global-game-and-team-spirit-is-in-trouble/wcm/4e9fef9f-3a42-4b33-9207-8ecead3561ef/
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/covid19-and-the-regionalisation-of-global-supply-chains-report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWlRFMU9EUXlNV1U1TUdVdyIsInQiOiIyQWdSa1ZwaGs1Sms2b1dhZldXdzZERUZkNHFFc0FFU2dqYnUzTEdOR0c4SFJlY0pRamlzdWpTVEl1bWdkTkFUaFc1RmtkcTRMT2IwWTFVeUUxT2R0RWNmcHVvWFFubjRpdkhwNUNOdEh3eHhiMmJlVHNHdkJpSEdGUlJma0t1dCJ9
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/covid19-and-the-regionalisation-of-global-supply-chains-report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWlRFMU9EUXlNV1U1TUdVdyIsInQiOiIyQWdSa1ZwaGs1Sms2b1dhZldXdzZERUZkNHFFc0FFU2dqYnUzTEdOR0c4SFJlY0pRamlzdWpTVEl1bWdkTkFUaFc1RmtkcTRMT2IwWTFVeUUxT2R0RWNmcHVvWFFubjRpdkhwNUNOdEh3eHhiMmJlVHNHdkJpSEdGUlJma0t1dCJ9
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/covid19-and-the-regionalisation-of-global-supply-chains-report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWlRFMU9EUXlNV1U1TUdVdyIsInQiOiIyQWdSa1ZwaGs1Sms2b1dhZldXdzZERUZkNHFFc0FFU2dqYnUzTEdOR0c4SFJlY0pRamlzdWpTVEl1bWdkTkFUaFc1RmtkcTRMT2IwWTFVeUUxT2R0RWNmcHVvWFFubjRpdkhwNUNOdEh3eHhiMmJlVHNHdkJpSEdGUlJma0t1dCJ9
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/covid19-and-the-regionalisation-of-global-supply-chains-report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWlRFMU9EUXlNV1U1TUdVdyIsInQiOiIyQWdSa1ZwaGs1Sms2b1dhZldXdzZERUZkNHFFc0FFU2dqYnUzTEdOR0c4SFJlY0pRamlzdWpTVEl1bWdkTkFUaFc1RmtkcTRMT2IwWTFVeUUxT2R0RWNmcHVvWFFubjRpdkhwNUNOdEh3eHhiMmJlVHNHdkJpSEdGUlJma0t1dCJ9
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Φαρμακευτικός Κλάδος και CETA 

Βάσει της Συμφωνίας ΕΕ – Καναδά περί Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Mutual Recognition Agreement 

– MRA) αναγνωρίζονται, ήδη από το 1998, οι ορθές πρακτικές παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων 

(Good Manufacturing Practices - GMP). Το Παράρτημα που αφορά στην Πιστοποίηση Συμμόρφωσης 

Ορθών Πρακτικών Παραγωγής φαρμάκων για τον άνθρωπο και τα ζώα εφαρμόζεται από το 2003. Η 

ανωτέρω Συμφωνία έχει ενσωματωθεί στο Πρωτόκολλο περί αμοιβαίας αναγνώρισης του προγράμματος 

συμμόρφωσης και επιβολής σχετικά με ορθές πρακτικές παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων, που 

αποτελεί μέρος της Περιεκτικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ – Καναδά (CETA) που 

συνήφθη το 2017 αλλά δεν έχει επικυρωθεί ακόμη από την χώρα μας. 

Βάσει της CETA, προβλέπεται μηχανισμός αμοιβαίας αποδοχής των αποτελεσμάτων των 

επιθεωρήσεων των παραγωγών φαρμακευτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες 

αρχές των κ-μ της ΕΕ και του Καναδά. Προβλέπεται, επίσης, η προαιρετική αναγνώριση των 

επιθεωρήσεων που διενεργούνται σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι το 40% των 

τελικών φαρμάκων και το 80% των ενεργών φαρμακευτικών συστατικών που κυκλοφορούν στην αγορά 

της ΕΕ προέρχεται από χώρες εκτός ΕΕ. Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης διασφαλίζει την ποιότητα, 

ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών προϊόντων μειώνοντας το διοικητικό κόστος των 

επικαλυπτόμενων επιθεωρήσεων. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της CETA, ο Καναδάς και τα κράτη της ΕΕ αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής 

στους δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών που προκηρύσσονται σε τοπικό / επαρχιακό επίπεδο (π.χ. 

νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια). Οι διατάξεις της CETA καλύπτουν την προμήθεια φαρμακευτικών 

προϊόντων καθώς και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν στον φαρμακευτικό τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τεχνικών δοκιμών και ανάλυσης. 

 Περαιτέρω, στην CETA περιλαμβάνονται και οι εξής ρυθμίσεις που αφορούν στα δικαιώματα 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας:  

 Κάτοχοι φαρμακευτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχουν το δικαίωμα προσφυγής κατά 
αποφάσεων που αφορούν στην άδεια κυκλοφορίας  

 Ο Καναδάς δεσμεύεται για το τρέχον καθεστώς προστασίας δεδομένων (6 + 2 ετών), παρέχοντας 
ασφάλεια δικαίου σε έναν κλάδο όπου οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι απαραίτητες.  

 Ο Καναδάς θα θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα παράτασης της περιόδου ισχύος των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patent term restoration system),  προβλέποντας μέγιστη 
συμπληρωματική προστασία 2 ετών. Το σύστημα είναι συμβατό με αυτό της ΕΕ για την 
αντιστάθμιση αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην διαδικασία έγκρισης άδειας κυκλοφορίας. 

Η CETA επηρεάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον Καναδά και όχι στην ΕΕ. 

Επικριτές των αλλαγών αυτών στον Καναδά έχουν εκφράσει ανησυχίες καθώς αναμένεται να οδηγήσουν 

σε βάθος χρόνο σε αύξηση του κόστους των φαρμάκων, ενώ το κόστος των φαρμάκων στον Καναδά είναι 

ήδη το δεύτερο υψηλότερο στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
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Διαδικασίες έγκρισης κυκλοφορίας και τιμολόγησης φαρμάκων στον Καναδά  

Η Υπηρεσία Υγείας του Καναδά, αρμόδια για την έγκριση και ρύθμιση των φαρμάκων (Health 
Canada) και γενικότερα αρμόδια για τα προϊόντα υγείας και τροφίμων (Health Products and Food Branch 
- HPFB), εξετάζει τις αιτήσεις νέων φαρμάκων ως προς την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ποιότητα 
κατασκευής τους. Εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας, γνωστές ως Διαπιστώσεις  Συμμόρφωσης (Notice of 
Compliance - NOC). Εν συνεχεία, ο ρόλος της περιορίζεται στην παρακολούθηση, καθώς και 
επιθεωρήσεις / έρευνες για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Ο μέσος 
απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση  αξιολόγησης της NOC ξεπερνά τους 13 μήνες για χημικές και 21 
μήνες για βιολογικές ενώσεις. 

 Η διαδικασία τιμολόγησης και αποζημίωσης για καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα ελέγχεται 
σε τρία επίπεδα: από τις υπηρεσίες α) Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB), β) Common Drug 
Review (CDR), και γ) από πολλούς ομοσπονδιακούς και επαρχιακούς φορείς που ρυθμίζουν διαφορετικά 
καθεστώτα αποζημίωσης. 

 Το PMPRB είναι ομοσπονδιακό όργανο που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πρόληψη της 
υπερβολικής τιμολόγησης ρυθμίζοντας την τιμή φαρμάκων κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
βάσει της τιμής παραγωγής. Φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν καινοτόμα προϊόντα υποχρεούνται 
να υποβάλουν στο PMPRB πληροφορίες σχετικά με τις τιμές πριν την εισαγωγή στην αγορά ενός νέου 
προϊόντος. Το PMPRB πρώτα κατηγοριοποιεί το προϊόν με βάση το επίπεδο βελτίωσης που προσφέρει 
ως θεραπεία. Στη συνέχεια ορίζει μια τιμή συγκρίνοντάς το προϊόν με άλλα φάρμακα που ανήκουν στην 
ίδια κατηγορία ως προς τη θεραπεία που προσφέρουν. Τιμές αναφοράς προέρχονται από Γαλλία, 
Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ συνυπολογίζοντας τα ποσοστά του 
πληθωρισμού. Αν διαπιστώσει ότι μια τιμή είναι υπερβολική, κάτι που συμβαίνει συχνά, το PMPRB 
μπορεί να ζητήσει μείωση ακόμα και αναδρομική ή και με ποινή για τον κατασκευαστή. 

 Αν και το PMPRB έχει δικαιοδοσία επί ενός εξαιρετικά ευρέος φάσματος φαρμακευτικών 
προϊόντων, δεν μπορεί να ρυθμίσει τις τιμές σε όλη την έκταση της αλυσίδας διανομής (δηλ. από τον 
χονδρέμπορο προς φαρμακεία και προς ασθενείς), ούτε μπορεί να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις 
τιμών των ομοσπονδιακών και επαρχιακών προγραμμάτων φαρμάκων. 

Σε δεύτερο στάδιο, ο Καναδικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τεχνολογιών  (CADTH) της 
Υπηρεσίας Common Drug Review (CDR) ασχολείται με την εναρμόνιση της διαδικασίας εξέτασης της 
αποζημίωσης μεταξύ των επαρχιακών προγραμμάτων φαρμάκων. Το CDR ζητά από τους κατασκευαστές 
να υποβάλουν εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με τα κλινικά και οικονομικά οφέλη των φαρμάκων 
τους. Μια επιτροπή ελέγχει τις πληροφορίες και διεξάγει αξιολογήσεις (φαρμακοοικονομική και 
περιορισμού του κόστους) και στη συνέχεια το CDR προτείνει την συμπερίληψη του φαρμάκου στην 
συνταγογράφηση και το επίπεδο της αποζημίωσης. Η διαδικασία της CDR διαρκεί κατά μέσο όρο 8 με 9 
μήνες.  

Σε τρίτο στάδιο, οι εταιρείες πρέπει να διαπραγματευτούν χωριστά σε επαρχιακό και 
ομοσπονδιακό επίπεδο για την συμπερίληψη του φαρμάκου στα σχετικά προγράμματα. Σχεδόν στο 90% 
των περιπτώσεων οι κατασκευαστές πρέπει να υποβάλουν διπλά τις σχετικές πληροφορίες, σε 
επαρχιακό και ομοσπονδιακό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές, απαιτούνται 6-7 μήνες για να αποφασίσει το 
αρμόδιο επαρχιακό όργανο αν θα ακολουθήσει τις συστάσεις του CDR. 
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Αριθμός ταυτοποίησης φαρμάκου (Drug Identification Number -DIN) 

Μετά από την έγκριση κυκλοφορίας ενός φαρμάκου από την Health Canada, εκδίδεται ο αριθμός 

ταυτοποίησης φαρμάκου (Drug Identification Number -DIN) και τυπώνεται στις ετικέτες της συσκευασίας 

του. Το DIN υποδεικνύει ότι το φάρμακο πληροί όλες τις προϋποθέσεις  σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Τροφίμων και Φαρμάκων στον Καναδά (Food and Drugs Act & Regulations), έχει ευνοϊκό προφίλ 

κινδύνου/οφέλους και πωλείται σε δοσολογική μορφή. Τόσο τα συνταγογραφούμενα όσο και τα μη 

συνταγογραφούμενα φάρμακα πρέπει να λάβουν τον DIN προτού διατεθούν στην καναδική αγορά. Για 

την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας ενός φαρμάκου ενδέχεται να απαιτείται επιπρόσθετα και έκδοση 

Διαπίστωσης της Συμμόρφωσης (Notice of Compliance - NOC). 

Ο αριθμός ταυτοποίησης φαρμάκου είναι ένας 8ψήφιος αριθμός που δημιουργείται ηλεκτρονικά και 
προσδιορίζει κάθε φάρμακο ως μοναδικό, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Ονομασία προϊόντος 

• Επωνυμία κατασκευαστή 

• Ενεργά συστατικά 

• Ισχύς ενεργών συστατικών 

• Μορφή δοσολογίας 

• Οδός(οι) χορήγησης 

• Είδη (μόνο για κτηνιατρικά φάρμακα) 
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Ανάλυση SWOT του Φαρμακευτικού κλάδου 

STRENGTHS 
(Δυνατά σημεία) 

WEEKNESSES 
(Αδυναμίες) 

OPPORTUNITIES 
(Ευκαιρίες) 

THREATS 
(Απειλές) 

 Η κατανάλωση και 
οι τιμές 
φαρμακευτικών 
προϊόντων 
παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα 

 Σημαντικές 
υποδομές για την 
διεξαγωγή κλινικών 
δοκιμών και υψηλού 
επιπέδου 
ερευνητικό 
προσωπικό 

 Κρατικά 
προγράμματα 
ενίσχυσης και 
παροχής κινήτρων 
έχουν οδηγήσει 
στην δημιουργία 
βιοφαρμακευτικών 
ΜΜΕ που 
αποτελούν 
πλατφόρμες 
καινοτομίας 

 Παγκοσμίως 
αναγνωρισμένη 
ερευνητική 
τεχνογνωσία στην 
ογκολογία, το ΚΝΣ 
και τα 
βλαστοκύτταρα 
καθώς και στην 
ανάπτυξη και 
παραγωγή εμβολίων 

 Σημαντική υποδομή 
και τεχνογνωσία 
στην κατασκευή 
σύνθετων 
προϊόντων, όπως 
στείρα ενέσιμα, 
πολύπλοκα μικρά 

  Η ανάπτυξη της 
καναδικής αγοράς 
φαίνεται να υστερεί 
σημαντικά σε σχέση με 
άλλες ανταγωνίστριες 
χώρες 

• Το κόστος των κλινικών 
δοκιμών αυξάνεται 
ταχύτερα απ’ ότι σε 
άλλες χώρες 

• Η πρόσβαση σε βάσεις 
δεδομένων περιορίζεται  

• Η μείωση των καναδικών 
δραστηριοτήτων R&D 
από πολυεθνικές 
εταιρείες έχει 
αποδυναμώσει το 
ερευνητικό περιβάλλον 

• Έλλειψη διαθέσιμων 
ταλέντων σε τομείς όπως 
η παραγωγή βιολογικών 
φαρμάκων σε μεγάλη 
κλίμακα. 

  Έλλειψη κρίσιμης μάζας 
πολυεθνικών 
επιχειρήσεων με έδρα 
τον Καναδά που θα 
διασφάλιζε ηγετική θέση 
στην βιομηχανία / 
εμπορευματοποίηση. 

• Τα κίνητρα  
εμπορευματοποίησης 
των καινοτόμων ιδεών, 
είναι αποτελεσματικά 
κατά την πρώιμη 
ανάπτυξη των 
βιοφαρμακευτικών 
ΜΜΕ, αλλά ανεπαρκή 
για την περαιτέρω 
ανάπτυξή τους 

• Τα διαθέσιμα 
επιχειρηματικά 

 Οι κύριοι τομείς 
του φαρμακευτικού 
κλάδου (ογκολογία, 
στοχευμένες 
θεραπείες και 
εμβόλια) 
συμπίπτουν με 
τους τομείς 
ενδιαφέροντος σε 
διεθνές επίπεδο 

  Οι καναδικές 
βιοφαρμακευτικές 
ΜΜΕ καινοτομούν 
σε πρώιμο στάδιο, 
κάτι που είναι 
ελκυστικό για τις 
πολυεθνικές 
επιχειρήσεις. Οι 
ΜΜΕ μπορούν να 
επωφεληθούν από 
το νέο μοντέλο των 
πολυεθνικών 
εταιρειών να 
βασίζονται σε 
άλλες εταιρείες για 
την ανάπτυξη της 
καινοτομίας. Αυτό 
το μοντέλο μπορεί 
να αξιοποιηθεί από 
το εκτεταμένο 
δίκτυο συμπράξεων 
δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα και 
τα δημόσια 
ερευνητικά δίκτυα 
του Καναδά 

  Οι εταιρείες 
γενοσήμων 
μπορούν να 
εξυπηρετήσουν τις 
ταχέως 
αναπτυσσόμενες 
χώρες όπου η 

 Το νέο επιχειρηματικό 
μοντέλο των 
πολυεθνικών μπορεί 
να  παρουσιάσει 
προκλήσεις στο 
καναδικό σύστημα 
υγειονομικής 
περίθαλψης (π.χ. 
σημαντικά 
υψηλότερες τιμές 
φαρμάκων). 

 Οι πάροχοι 
υπηρεσιών επί 
συμβάσει 
συγχωνεύονται και 
συνεργάζονται με 
πολυεθνικές 
επώνυμων 
προϊόντων και 
γενοσήμων 
προκειμένου να 
επεκταθούν στις 
διεθνείς αγορές. Οι 
καναδικές εταιρείες 
κινδυνεύουν να 
αποκλειστούν από 
ευκαιρίες 
συνεργασίας ή να 
εξαγοραστούν εάν 
δεν είναι σε θέση να 
ανταγωνιστούν σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

  Η μικρή ανάπτυξη της 
αγοράς σε 
συνδυασμό με το 
δυσχερές ρυθμιστικό 
πλαίσιο ως προς την 
διαδικασία έγκρισης, 
την πρόσβαση στην 
αγορά και την 
προστασία της 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας 
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μόρια και βιολογικά 
φάρμακα 

 Παραγωγή υψηλής 
ποιότητας 
γενοσήμων, μεγάλο 
μέρος των οποίων 
εξάγονται 

κεφάλαια είναι συχνά 
ανεπαρκή, με 
αποτέλεσμα οι εταιρείες 
είτε να συνεργάζονται 
είτε να πωλούν 
περιουσιακά στοιχεία σε 
πολυεθνικές 
επιχειρήσεις 

• Η καναδική αγορά 
φαρμάκων δεν επαρκεί 
για να υποστηρίξει το 
κόστος πλήρους 
ανάπτυξης ενός 
φαρμακευτικού 
προϊόντος. 

μεσαία τάξη τους 
έχει σταδιακά 
μεγαλύτερη 
πρόσβαση σε 
φάρμακα 

 ο Καναδάς μπορεί 
να ηγηθεί 
παγκοσμίως στην 
υιοθέτηση 
ρυθμιστικών 
αλλαγών σε τομείς 
όπως τα 
βιοομοειδή 
φάρμακα και τα 
συνοδά 
διαγνωστικά. 

καθιστούν τον 
Καναδά λιγότερο 
ελκυστικό 
επενδυτικό 
προορισμό 

  Η παροχή κινήτρων 
για επενδύσεις σε 
R&D και παραγωγή  
στον Καναδά είναι 
περιορισμένη σε 
σύγκριση με 
ανταγωνίστριες 
χώρες που 
εφαρμόζουν 
επιθετική πολιτική 
προσέλκυσης 
επενδύσεων  

  Η πρόσκληση 
υποβολής 
προσφορών των 
Επαρχιών για 
φάρμακα από πολλές 
πηγές, με στόχο την 
επίτευξη της 
χαμηλότερης τιμής, 
μπορεί να 
αποδυναμώσει 
περαιτέρω τον τομέα 
γενοσήμων 

Πηγή: https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/eng/hn01768.html 

 

 

  

https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/eng/hn01768.html
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Παράρτημα 

Εισαγωγείς και Διανομείς Φαρμακευτικών Προϊόντων στον Καναδά  

Επωνυμία Website Email Τηλ Δνση Contact 
person 

Ontario 

Almat 
Pharmachem 
Inc. 

http://www.almat.
ca/ 

info@almat.ca, 
mgibbons@almat.ca, 
gcoxon@almat.ca 

(905) 761-2085 200-57 Corstate 
Ave, CONCORD, 
Ontario L4K 4Y2  

Mitch 
Gibbons, 
Director 

Amazon 
Health Care 
Inc 

https://www.amaz
onhealthcare.com/
en/ 

info@amazonhealthc
are.com  

(416) 757-0770 2602B Eglinton 
Ave E, 
SCARBOROUGH, 
Ontario M1K 
2R9  

Juliet 
Joseph, 
Director 

BioSyent Inc. http://www.biosye
nt.com/ 

rmarch@biosyent.co
m  

 (905) 206-0013 520-170 Attwell 
Dr. ETOBICOKE, 
Ontario, M9W 
5Z5  

Robert 
March, 
Manager 

Excan 
Distributors 
Inc 

https://excan.com/ excandist@rogers.co
m  

(416) 261-2611 9-3390 Midland 
Ave. 
SCARBOROUGH, 
Ontario, M1V 
5K3  

Rasheed 
Khan, VP 
Sales and 
Marketing 

Femtoz Inc. http://www.femtoz
.ca/ 

contact@femtoz.ca  (613) 236-5858 810 Maitland 
Ave, OTTAWA, 
Ontario K2A 2S3  

Ally Abtin 
Abedini, 
General 
Manager 

Galderma 
Canada Inc 

https://www.galde
rma.com/canada 

galdermacanada@gal
derma.com 

(905) 762-2500 300-105 
Commerce 
Valley Dr. W, 
THORNHILL, 
Ontario L3T 7W3  

Wendy 
Adams, 
General 
Manager 

Health 2000 
Inc. 

https://www.healt
h2000canada.com/ 

jai@health-2000.com (905) 882-7063 30-70 East 
Beaver Creek Rd 
Richmond Hill 
Ontario L4B 3B2 

Jai Sukul, 
Managing 
Director 

InterSciences 
Inc. 

https://www.inters
cience.com/ 

sguluzian@interscien
ce.com 

(905) 940-1831 169 Idema Rd 
Markham 
Ontario L3R 1A9  

Suzanne 
Guluzian, 
Vice 
President 

Lemargo Inc. https://lemargo.co
m/ 

 info@lemargo.com (905) 949-4939 202-125 The 
Queensway Toro
nto, ON, M8Y 
1H6 

Henry 
Martinez 
Gonzalez, 
President  

Long Wing 
International, 
Inc. 

https://www.longw
inginternational.co
m/ 

office@longwinginter
national.com  

(289) 288-1100 5012 South 
Service Rd, 
Burlingron, 
Ontario L7L 5Y7  

Angelita 
Varga, 
Admin 

http://www.almat.ca/
http://www.almat.ca/
mailto:rmarch@biosyent.com
mailto:rmarch@biosyent.com
mailto:contact@femtoz.ca
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Lovell Drugs https://lovelldrugs.
com/ 

 
info@lovelldrugs.co
m 

(905) 723-2276 52-1/2 Simcoe 
Street North, 
Oshawa, Ontario 
L1G 4S1 

Rita Winn, 
COO 

Metapharm https://methaphar
m.com  

sales@methapharm.
com  

(519) 751-3602 81 Sinclair Blvd, 
Brandford, 
Ontario, N3S 7X6  

Chris 
Calenti, GM 

Naka Herbs & 
Vitamins 

http://www.nakah
erbs.com   

raffi@nakaherbs.com  (416) 748-1555 3-53 Queen's 
Plate 
Dr.Etobicoke, 
Ontario M9W 
6P1 

Mike 
Nacachian, 
President 

Natural Health 
Distribution 
Ltd 

https://nhddirect.c
om/ 

freds@NHDdirect.co
m 

(800) 339-1932 12-80 West 
Beaver Creek Rd, 
Richmond Hill, 
Ontario L4B 1H3 

Fred 
Stewart, 
Chief 
Operating 
Officer 

Nu-Pharm Inc   rbenyak@nu-
pharm.com  

(905) 886-2344 2-1165 
Creditstone Rd, 
Concord, 
Ontario L4K 4N7  

Richard 
Benyak, 
owner 

Oradix 
Incorporated 

https://oradix.com
/ 

info@oradix.com (416) 588-9432 412 Roncesvalles 
Ave, Toronto, 
Ontario M6R 
2N2  

Thomas 
Janossy, CEO 

Pharmaceutic
al Resources 
Limited 

  prl@sympatico.ca (519) 741-9295 1508-75 York St. 
Kitchener, 
Ontario, N2G 
1T5  

Ken Skinner, 
President 
CEO 

Pharmilex 
Healthcare 
Inc. 

  contact@pharmilex.c
om  

(613) 236-5858 810 Maitland 
Ave, Ottawa, 
Ontario K2A 2S3  

Al Abedini, 
Managing 
Director  

Pickering 
Village 
Pharmacy 

  pickeringvillage2.ida
@dt.pharmassist.ca  

(905) 683-9271 59 Old Kingston 
Rd, Ajax, Ontario 
L1T 3A5  

Maget 
Tadros, 
Pharmacist 

Remington 
Medical 
Equipment 
Ltd. 

http://www.reming
tonmedical.com   

mail@remingtonmed
ical.com  

(905) 470-7790 9-401 Bentley 
St., MARKHAM, 
Ontario, L3R 9T2 

Robert 
Remington, 
President 

Spirit Stone 
Distribution 

  bpine@spiritstone.ca  (705) 542-9674 137 Park Rd, 
GARDEN RIVER, 
Ontario P6A 6Z7 

Bradley 
Pine, 
President 

Waiora   waiorazeolite@gmail
.com  

(416) 841-4157 471 Yonge St 
TORONTO, 
Ontario, M4Y 
1X4  

Marc Poirier, 
Manager 

SHOPPERS 
DRUG MART 

www.shoppersdrug
mart.ca 

  416 493 1220 243 Consumer 
Rd., Toronto, ON 
M2J 4W8 

Chong Bang 
- Senior Vice 
President, 

https://methapharm.com/
https://methapharm.com/
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(Loblaw 
Group) 

Merchandisi
ng 

REXALL 
PHARMACY 
GROUP 
(Subsidiary of 
McKesson 
Corporation) 

https://www.rexall.
ca/ 

  (905) 502-5965 5965 Coopers 
Ave., 
Mississauga, ON 
L4Z 1R9 

Nicolas 
Caprio, 
President 

Quebec 

First Monitor 
Canada Inc. 

http://www.firstm
onitor.com/ 

admin@firstmonitor.
com  

(514) 493-3711 207-8695 
Hochelaga St, 
MONTRÉAL, 
Quebec, H1L 6J5  

Gabriel 
Habash, Vice 
President 

Karna Group 
Inc 

  Karna.coul@karna-
groupe.com  

(514) 560-0638 2269, rue Dézéry 
Bureau 02 
Montreal, 
Quebec H1W 
2S4  

Karna 
Coulibaly, 
CEO 

Les 
Laboratoires 
Vachon Inc. 

https://leslaboratoi
resvachon.com/fr/ 

services@leslaborato
iresvachon.com  

(418) 837-2426 C.P. 100 8700, 
boul. de la Rive-
Sud LÉVIS, 
Quebec G6V 6N6  

Daniel 
Vachon, Vice 
President 

Medisca 
Pharmaceutic
als Inc. 

https://www.medis
ca.com/ 

sales@medisca.com  (514) 333-7811 6090 Henri-
Bourassa Blvd. 
W., SAINT-
LAURENT, 
Quebec H4R 3A6  

Tony Dos 
Santos, 
President 

Meditaix Enr. http://www.medita
ix.com/produits.ht
ml 

meditaix@meditaix.c
om  

(450) 686-0398 P.O. Box 1423, 
St-Martin Stn  
LAVAL, Quebec 
H7V 3P7  

Mehrez 
Rekik CEO 

Meso 
Pharmaceutic
als 

https://www.meso
pharmaceuticals.ca
/ 

amorcos@mesophar
maceuticals.com 

(514) 945-5554 203 Roger-Pilon 
St DOLLARD-
DES-ORMEAUX, 
Quebec, H9G 
2W8 

Amir 
Morcos, 
Executive VP 

Pharmacina 
Inc 

  admin@pharmacina.
com,  
nhajilou@hotmail.co
m 

(514) 952-0414 3617 Lorne-
Crescent 
St.Montreal, 
Quebec, H2X 
2A8  

Negar 
Hajilou, 
President 

Santrel 
International 
inc 

http://www.santrel
.com/fr/index.html 

info@aloex.com  (514) 522-5315 105, ch. Gingras, 
SAINTE-
CATHERINE-DE-
HATLEY, Quebec, 
J0B 1W0  

Claude 
Héroux, 
Data 
Provider 

mailto:services@leslaboratoiresvachon.com
mailto:services@leslaboratoiresvachon.com
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SATI 
International 
Scientific Inc 

https://www.chem
science.com/ 

satiinternational@be
llnet.ca, 
info@chemscience.c
om, 
satiinternational@be
llnet.ca 

(514) 636-7850 9563 Côte-de-
Liesse Rd 
DORVAL, 
Quebec H9P 1A3  

Chander 
Sati, General 
Manager 

Smith & 
Nephew Inc. 

https://www.smith
-nephew.com/ 

Sandra.Broccoli@smi
th-nephew.com  

(514) 956-1010 2250 Alfred 
Nobel Blvd, 3rd 
Floor SAINT-
LAURENT, 
Quebec H4S 2C9  

Sandra 
Broccoli, 
Corporate 
Services 
Manager 

Stobec Inc. https://www.stobe
c.com/ 

laroche@stobec.com  (450) 240-5550 1050 De 
L'Industrie 
SAINT-JÉRÔME, 
Quebec J7Y 4B9  

Gabrielle 
Lambert, 
Director 

Thera-Plantes 
Inc. 

http://www.thera-
plantes.com/ 

jerry@thera-
plantes.com, 
service@ thera-
plantes.com 

(514) 633-0303 82 Orly Ave 
DORVAL, 
Quebec H9P 1E9  

Jerry 
Rosenthal, 
President 

Alberta 

Global Drugs 
Inc. 

https://www.global
drugs.com/ 

tangc@globaldrugs.c
om  

(403) 277-2273 115 - 233 - 16 
Ave NW, 
Calgary, Alberta 
T2M 0H5 

Custer Tang, 
President  

Market Drugs 
Medical Ltd 

https://www.mark
etdrugsmed.com/ 

market@marketrxme
d.com 

(780) 422-1397 10203, 97 St 
NW, Edmonton, 
Alberta T5J 0L5  

Pam Fraser, 
Manager  

Rose Scientific 
Ltd. 

https://www.roses
ci.com/ 

sales@rosesci.com  (780) 438-5110 4027, 97 St NW, 
EDMONTON, 
Alberta, T6E 5Y5 

Peter 
Kawerau, 
Manager 

Manitoba 

Grand 
Medicine 
Health 
Services 

https://www.gmhs.
ca/ 

halko_gail@gmhs.ca, 
contact@gmhs.ca 

(204) 885-0768 220A Cree Cres. 
Winnipeg 
Manitoba, R3J 
3W1  

Gail Halko, 
Operations 
Manager 

British Columbia 

Natural 
Vitamin Direct 
Inc. 

https://natvd.com/ info@natvd.com  (604) 422-8092 8563 
Government St, 
Burnaby, British 
Columbia V3N 
4S9  

Teresa Lee, 
GM 

Organika 
Health 
Products Inc 

https://organika.co
m/ 

orginfo@organika.co
m  

(604) 277-3302 13480 Verdun 
Pl., Richmond, 
British Columbia 
V6V 1V2  

Tom Chin, 
President 

Pharmasave 
Drugs 
(National) Ltd. 

https://pharmasav
e.com/ 

info@bc.pharmasave
.ca  

(604) 455-2400 201 - 8411 - 200 
St, Langley, 
British Columbia 
V2Y 0E7 

Narmin 
Amarshi, 
Manager 

mailto:Sandra.Broccoli@smith-nephew.com
mailto:Sandra.Broccoli@smith-nephew.com
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Καναδικές Κλαδικές Ενώσεις 

Εθνικό επίπεδο 

 BIOTECanada, http://www.biotech.ca/  

 Canadian Generic Pharmaceutical Association, https://canadiangenerics.ca/  

 Innovative Medicines Canada, http://innovativemedicines.ca/  

 Consumer Health Products Canada, https://www.fhcp.ca/  

Επαρχιακό και τοπικό επίπεδο 

 LifeSciences British Columbia, https://lifesciencesbc.ca/  

 BioAlberta, https://www.bioalberta.com/  

 Life Science Association of Manitoba, https://www.biomb.ca/  

 Ontario Bioscience Innovation Organization, https://www.obio.ca/  

 Life Sciences Ontario, https://lifesciencesontario.ca/  

 BIOQuébec (μόνο στα γαλλικά), https://www.bioquebec.com/  

 BioNova, http://bionova.ca/  

 PEI BioAlliance, https://peibioalliance.com/  

 Newfoundland and Labrador Association of Technology Industries, https://technl.ca/  

Καναδικές Ενώσεις μεταφοράς τεχνολογίας / έρευνας  

 Federal Partners in Technology Transfer (NRC), , https://nrc.canada.ca/en    

 Association of Cooperative Counselling Therapists of Canada, 

https://acctcounsellor.com/index.php  

 HealthCareCAN, https://www.healthcarecan.ca/?home  

Ευρετήριο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον φαρμακευτικό κλάδο  

 Contact Canada: Drug Development & Outsourcing Directory 

https://www.contactcanada.com/database/freesearch.php?portal=0a2  

  

http://www.biotech.ca/
http://www.biotech.ca/
http://www.canadiangenerics.ca/en/index.asp
https://canadiangenerics.ca/
http://innovativemedicines.ca/
http://innovativemedicines.ca/
http://www.chpcanada.ca/
https://www.fhcp.ca/
http://www.lifesciencesbc.ca/
https://lifesciencesbc.ca/
http://www.bioalberta.com/
https://www.bioalberta.com/
http://www.lsam.ca/
https://www.biomb.ca/
http://obio.ca/
https://www.obio.ca/
http://www.lifesciencesontario.ca/home/index.php
https://lifesciencesontario.ca/
http://bioquebec.com/
https://www.bioquebec.com/
http://www.bionova.ca/
http://bionova.ca/
http://www.peibioalliance.com/
https://peibioalliance.com/
http://www.nati.net/
https://technl.ca/
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/about/
https://nrc.canada.ca/en
http://acctcounsellor.com/index.php
https://acctcounsellor.com/index.php
http://www.healthcarecan.ca/?home
https://www.healthcarecan.ca/?home
http://www.contactcanada.com/guides/pharma/
https://www.contactcanada.com/database/freesearch.php?portal=0a2
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Πηγές 

 https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?productType=NAICS&lang=eng  

 https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/eng/h_hn01703.html 

 https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/eng/hn01768.html  

 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-

enforcement/importation-exportation/commercial-use-health-products-

guidance/document.html#sec6 

 https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/drug-

products/applications-submissions/guidance-documents/regulatory-requirements-drug-

identification-numbers/document/pub-eng.pdf 

 www5.statcan.gc.ca 

 https://legacy.trade.gov/topmarkets/pdf/Pharmaceuticals_Canada.pdf  

 https://2016.export.gov/industry/health/faqs/eg_main_088116.asp 

 www.tariffinder.ca 

 trade.ec.europa.eu 

 https://www.theglobeandmail.com/ 

 www.cbc.ca 

 https://pharmaboardroom.com/facts/canada-pharma-data-snapshot-2020/ 

 https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-

acc/ceta-aecg/business-entreprise/sectors-secteurs/PE-EPP.aspx?lang=eng 

 https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1744-8603-10-30 

 https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/267cfb99/made-in-canada-

the-challenges-of-increasing-domestic-production-of-pharmaceuticals 

 

 

 

 

https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?productType=NAICS&lang=eng
https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/eng/h_hn01703.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/eng/hn01768.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/commercial-use-health-products-guidance/document.html#sec6
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/commercial-use-health-products-guidance/document.html#sec6
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/commercial-use-health-products-guidance/document.html#sec6
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/drug-products/applications-submissions/guidance-documents/regulatory-requirements-drug-identification-numbers/document/pub-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/drug-products/applications-submissions/guidance-documents/regulatory-requirements-drug-identification-numbers/document/pub-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/drug-products/applications-submissions/guidance-documents/regulatory-requirements-drug-identification-numbers/document/pub-eng.pdf
https://legacy.trade.gov/topmarkets/pdf/Pharmaceuticals_Canada.pdf
https://2016.export.gov/industry/health/faqs/eg_main_088116.asp
http://www.tariffinder.ca/
https://www.theglobeandmail.com/
https://pharmaboardroom.com/facts/canada-pharma-data-snapshot-2020/
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/business-entreprise/sectors-secteurs/PE-EPP.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/business-entreprise/sectors-secteurs/PE-EPP.aspx?lang=eng
https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1744-8603-10-30
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/267cfb99/made-in-canada-the-challenges-of-increasing-domestic-production-of-pharmaceuticals
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/267cfb99/made-in-canada-the-challenges-of-increasing-domestic-production-of-pharmaceuticals

