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Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης

Εκτίμηση της συμβολής στην οικονομία και στην 
απασχόληση από την δραστηριότητα του 
κλάδου φαρμάκου
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Κλάδος φαρμάκου

Παραγωγή 
φαρμάκου και 

φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

Δραστηριότητα 
της εγχώριας 
βιομηχανίας 
παραγωγής 
φαρμάκων 

Κλάδος 21 με βάση 
τη στατιστική 

ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ-
08

Χονδρικό εμπόριο 
φαρμάκων και 

φαρμακευτικών 
σκευασμάτων

Φαρμακαποθήκες
Φαρμακευτικές 

εταιρίες

Κλάδος 46.46 με 
βάση τη στατιστική 

ταξινόμηση 
ΣΤΑΚΟΔ-08

Σκοπός της μελέτης Αντικείμενο της μελέτης



Η εκτίμηση της συνολικής συνεισφοράς μιας δραστηριότητας λαμβάνει υπόψη τις 
αλληλεπιδράσεις σε μια οικονομία

Συνολική επίδραση

Προστιθέμενη αξία, απασχόληση, φορολογικά έσοδα

Άμεση επίδραση
Οικονομική δραστηριότητα 

επιχειρήσεων στους κλάδους:

- Παραγωγή φαρμακευτικών 
προϊόντων και σκευασμάτων 

- Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών 
προϊόντων*

Κλάδος 
φαρμάκου

Προκαλούμενη
Η επίδραση από την

κατανάλωση των νοικοκυριών 
που προέρχεται από τους μισθούς των 

εργαζομένων

Έμμεση
Η επίδραση σε συνδεδεμένους κλάδους

Υπόδειγμα 
εισροών-εκροών

Βασικές παραδοχές του υποδείγματος 
εισροών-εκροών

 Σταθερή τεχνολογία παραγωγής

 Η παραγωγή του τελικού προϊόντος κάθε 
κλάδου απαιτεί εισροές και εργασία σε 
σταθερές αναλογίες

 Σταθερές τιμές και καταναλωτικές 
προτιμήσεις

 Απεριόριστη παραγωγική δυνατότητα 
κλάδων

 Εκτίμηση οικονομικής  επίδρασης με βάση 
κύκλο εργασιών και απασχόληση κλάδου

3(*) Κλάδος 21 και κλάδος 46.46 αντίστοιχα με βάση τη στατιστική ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ-08  



Η συνολική συμβολή του κλάδου του φαρμάκου σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε περίπου €6,9 
δισεκ. (3,7% του ΑΕΠ) το 2018 
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Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ

Για κάθε ευρώ προστιθέμενης αξίας των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του φαρμάκου 
δημιουργούνται άλλα 3,1 ευρώ ΑΕΠ στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας



Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε 136 χιλ. θέσεις εργασίας (ή
3,6% της συνολικής απασχόλησης)
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Κάθε θέση εργασίας στον 
κλάδο του φαρμάκου 
υποστηρίζει άλλες 3 θέσεις 
απασχόλησης συνολικά στην 
οικονομία

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ



Η επίδραση στα φορολογικά έσοδα από τη δραστηριότητα του κλάδου φαρμάκου 
ξεπερνά το 1,9 δισεκ. 

6Σημείωση: Έσοδα από φόρους επί της παραγωγής (ΦΠΑ στα προϊόντα και ΕΦΚ ) και εργοδοτικές εισφορές
Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ



Σημαντικές οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην οικονομία από τη λειτουργία του 
κλάδου φαρμάκου

Αύξηση κατά ένα ευρώ του ακαθάριστου προϊόντος 
στον κλάδο φαρμάκου οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ της 

ελληνικής οικονομίας κατά 4,1 ευρώ

€4,1
συνολική 
επίδραση 
στο ΑΕΠ

€1,9 
έμμεση 

επίδραση 
στο ΑΕΠ

€1
ΑΕΠ στον 

κλάδο

Σε κάθε εργαζόμενο στον κλάδο φαρμάκου 
αντιστοιχεί συνολική συνεισφορά στην απασχόληση 

ίση με  4 θέσεις απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο

4,2 θέσεις 
εργασίας 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

2,0 θέσεις 
εργασίας 

ΕΜΜΕΣΑ

1ΘΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
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Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ

Πολλαπλασιαστές στο ΑΕΠ από τη δραστηριότητα 
παραγωγής & εμπορίας φαρμάκων

Πολλαπλασιαστές στην απασχόληση από τη 
δραστηριότητα παραγωγής & εμπορίας φαρμάκων

Μερικός πολλαπλασιαστής: Εκφράζει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που προκύπτει (στο ΑΕΠ, την απασχόληση κλπ.) λόγω των έμμεσων επιδράσεων
Συνολικός πολλαπλασιαστής: Εκφράζει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το συνδυασμό έμμεσων και προκαλούμενων επιδράσεων

Μερικός 
πολλαπλασιαστής

Συνολικός
πολλαπλασιαστής



Σε ακίνητη περιουσία, εμπόριο, υπηρεσίες εστίασης-διαμονής η μεγαλύτερη συνολική 
επίδραση σε όρους ΑΠΑ
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Κλάδοι με τη μεγαλύτερη συνολική επίδραση σε όρους ΑΠΑ από τη δραστηριότητα του 
κλάδου φαρμάκου
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Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ



Στους κλάδους της εστίασης και του εμπορίου η μεγαλύτερη συνολική συνεισφορά στην 
απασχόληση από τον κλάδο φαρμάκου
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Κλάδοι με μεγαλύτερη συνολική επίδραση σε όρους απασχόλησης από τη δραστηριότητα 
του κλάδου φαρμάκου
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Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ


