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Οι φαρμακοβιομηχανίες στην Ισπανία διέθεσαν 601 εκ. ευρώ στον ιατρικό τομέα,  

το 2019 

 

Από το 2015, όλες οι φαρμακευτικές εταιρίες που βρίσκονται στην Ισπανία, είναι υποχρεωμένες 

να δημοσιοποιούν, ετησίως, τα ποσά που δόθηκαν στον ιατρικό τομέα, προκειμένου να υπάρχει 

διαφάνεια μεταξύ της σχέσης φαρμακευτικών εταιριών και ιατρών.  

Το 2019, ο φαρμακευτικός τομέας της Ισπανίας πλήρωσε 601 εκ. ευρώ στον ιατρικό τομέα, τα 

οποία κατευθύνθηκαν σε Έρευνα και Ανάπτυξη, ταξίδια σε συνέδρια, προσφορά υπηρεσιών και 

δωρεές. Το συγκεκριμένο συνολικό ποσό είναι σχεδόν όμοιο με το ποσό που δόθηκε το 2018, 

το οποίο έφθανε τα 597 εκ. ευρώ.  

Αναλυτικότερα, τα 483 εκ. ευρώ προορίστηκαν για δράσεις συσχετισμένες με την έρευνα. 

Συγκεκριμένα, 115 εκ. ευρώ δόθηκαν σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας για την συμμετοχή 

τους σε επιστημονικά συνέδρια. Το ποσό αυτό είναι μειωμένο κατά 2,54% σε σύγκριση με το 

2018. Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στο ποσό που δόθηκε σε οργανισμούς του τομέα, 

καθώς ξεπέρασαν τα 109 εκ. ευρώ, ήτοι 10,66% περισσότερα από ότι το 2018.  

Το μεγαλύτερο ποσό των κεφαλαίων, δόθηκε σε ενέργειες Έρευνας και Ανάπτυξης του τομέα. 

Για τον σκοπό αυτό, διατέθηκαν 259 εκ. ευρώ, το ίδιο ποσό το οποίο είχε διατεθεί και το 2018. 

Παράλληλα, 84 εκ. ευρώ δόθηκαν για την προσφορά υπηρεσιών από επαγγελματίες του τομέα, 

με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής, τη σύνταξη ερευνών κοκε. Με τον τρόπο αυτό, οι 

φαρμακοβιομηχανίες συλλέγουν απαραίτητα δεδομένα, τα οποία υποδεικνύουν τα φάρμακα που 

έχει ανάγκη η αγορά καθώς και τη δημιουργία νέων, ανάλογα με τις ανάγκες. Τέλος, 34 εκ. ευρώ 

δόθηκαν από τον κλάδο σε δωρεές, ποσό κατά 9,33% μικρότερο σε σύγκριση με το 2018. 

Οι φαρμακοβιομηχανίες στην Ισπανία αποτελούν, μαζί με την αυτοκινητοβιομηχανία, τον κλάδο 

στον οποίο προορίζονται τα περισσότερα κεφάλαια για Έρευνα και Ανάπτυξη. Στη χώρα 

λειτουργούν συνολικά 141 εταιρίες, από τις οποίες, οι 45 είναι ισπανικές. Για το 2019, οι 

εξαγωγές του κλάδου ξεπέρασαν τα 12,1 δις ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση της τάξεως 

του 13,2%, τοποθετώντας τα φάρμακα στην 5η θέση των ισπανικών εξαγωγών.  
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