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ΣΥΝΕΣΗ KAI ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η επόμενη μέρα για
το ελληνικό Φάρμακο
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έοα οίο αντίξοο περιβάλλον στο οποίο κινείται η ελληνική
Οικονομία με Tis μνημονιακέε πολιτικέε η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

προσπάθησε να προσαρμοστεί στα δύσκολα
δεδομένα ins περισιολήδ ins φαρμακευτικήε öanävns των συνεχών

μειώσειων τιμών και ins επιβολή υποχρεωτικών επιστροφών
rebate-clawback που δυσανάλογα επιβαρύνεται

Η μεταμνημονιακή εποχή βρίσκει τον κλάδο ins ελληνική φαρμα
κοβιομηχανίαε να συγκρατεί την παραγωγική ms δυναμική και Tis ελ
ληνικέ5 επιχειρήσει να διατηρούν üs θέσεβ εργασία5 μέσα από μία
προσπάθεια évrovns εξωστρεφές και 6i£0voùs napouoias tous

Οι ελληνικέ5 φαρμακοβιομηχανία ειδικεύονται στην ανάπτυξη
και παραγωγή γενόοημων φαρμάκων και προϊόντων φαρμακοτε
xvims καινοτομίαε Η επενδυτική δραστηριόιητά tous oious rapEis
τη5'Ερευνα5 και Ανάπτυξπε σε συστήματα noiômras σε ανθρώπινο
δυναμικό και vées ιεχνολογίεε είναι συνεχή5 και χαρακτηρίζει όλο
τον κλάδο συνολικά στην προσπάθειά του να αποτελέσει ένα διε
Ovés κέντρο φαρμακευτική5 καινοτομίαε

Άλλωστε διαθέτει ένα σημαντικό παραγωγικό οπλοστάσιο 28
εργοστασίων

με τη χρήση τεχνολογία5 aixgns και εξελιγμένων συστημάτων

ποιοτικού ελέγχου απασχολεί 1 1 000 εργαζόμενουε και
800 επισιπμονεε υψηλή5 ειδίκευση5 ενώ η δραστηριότητα ms ελ
λπνική5 φαρμακοβιομηχανίαε επηρεάζει πάνω από 50.000 θέσεΰ
εργασία5 Συνιστά δηλαδή έναν φορέα παραγωγή5 προστιθέμενη5
αξία5 στην Οικονομία και την Κοινωνία με ôpous απασχόλησα συνεχών

επενδύσεων και ευεργετικήε επίδραση5 στο ΑΕΠ ms xuipas
Ωστόσο η επόμενη μέρα για το ελληνικό Φάρμακο θα πρέπει να

σχεδιαστεί με σύνεση και αποφασιστικότητα ώστε να ισχυροποιηθεί
η παρουσία του στην ελληνική και παγκόσμια αγορά και να
πολλαπλασιαστούν τα οφέλη του στην εθνική Οικονομία Η

Πανελλήνια'Ενωση ΦαρμακοΒιομηχανία5 έχει δημοσίου
αναφερθεί στην ανάγκη διαμόρφωσα gias φαρμακευτική
πολιτική5 που θα έχει σαν επίκεντρο tis noioTiKés αποτελε
σμαιικέε και npooiTés Θεραπείε5 καθώ5 και Tis anapanms
διαρθρωτικέε αλλαγέ5 otous τομεί5 ms τιμολόγπση5 ms
αποζημίωσηε και ϋ^συνταγογράφησα

Παράλληλα η πολιτική και οικονομική αυτονομία που
εξασφαλίζει η éÇoôos από τα Μνημόνια θα πρέπει να αξιοποιηθεί

npos όφελθ5 των μεγάλων παραγωγικών δυνάμεων
ms xcijpas ειδικά αυτών με χαρακτηριστικά εξωστρέ

φεια5 ανθρώπινου δυναμικού και επενδύσεων στην'Ερευ
να και Ανάπτυξη

ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι μία παραγωγική δύναμη
καθακ παραμένει και για το 20 1 8 η δεύτερη εξαγωγική δύ

I ναμη ms xdjpas napouoiàzovras αύξηση otis εξαγωγέ5 τόσο
σε αξίεε όσο και σε ποσότητε5 σε σχέση με το 20 1 7 ενώ πραγματοποιεί

κάθε χρόνο 30 εκατ ευρώ επενδύσει στα τμήματα'Ερευναε
και Ανάπτυξα που αντιστοιχούν σε 80 ερευνητικά προγράμματα

Βάσει των παραπάνω αποτελεί μονόδρομο για την τελική έξοδο
από την ύφεση η προώθηση και υλοποίηση μίαε ôéopns αναπτυξιακών

πολιτικών με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση ms Θετική5 συμβο
λή ms φαρμακοβιομηχανία5 στην Οικονομία και την Κοινωνία

Ένα σύγχρονο πλαίσιο οικονομικών και φορολογικών κινήτρων
που θα ξεκλειδώνει τα επενδυτικά σχέδια των ελληνικών επιχειρήσεων

και θα δημιουργεί tis συνθήκεΞ πράγματι και βιώσιμα πα

ραγωγικήε avaouYKpömons ms εθνικπΒ oiKovopias Είναι η ώρα
για την επόμενη μέρα για το ελληνικό Φάρμακο
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