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ΠΕΦ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΕΘΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΟΧΙΑ

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
στη σύγχρονη εποχή
Η σύγχρονη ελληνική φαρμακοβιομηχανία

αποτελεί αναπτυξιακό

πυλώνα της εθνικής
οικονομίας με σημαντική παραγωγική

δυναμική και εξαγωγική δραστηριότητα

ικανό να συμβάλει αποφασιστικά
στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας

κατά τη μεταμνημονιακή εποχή Τον
εγχώριο φαρμακοπαραγωγικό ιστό συνθέτουν

28 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής
με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής και

εξελιγμένων συστημάτων ποιοτικού ελέγχου
οι οποίες ειδικεύονται στην ανάπτυξη

και παραγωγή κυρίως γενόσημων φαρμάκων
και προϊόντων φαρμακοτεχνικής καινοτομίας

με υψηλή προστιθέμενη αξία
Η ιστορία της φαρμακοβιομηχανίας ως παραγωγικού

κλάδου στη χώρα μας ξεκινά
ουσιαστικά από τη δεκαετία του 50 όταν
μικρά φαρμακεία αναπτύσσουν παραγωγική

δραστηριότητα εφαρμόζοντας βασικές
μεθόδους παραγωγής ώστε να μετατραπούν
σταδιακά σε φαρμακευτικά εργαστήρια
Τη δεκαετία του 80 η φαρμακοβιομηχανία

διαμορφώνει μια εξωστρεφή πορεία η
οποία τη χαρακτηρίζει μέχρι και σήμερα
Είναι η εποχή που ξεκινούν οι εξαγωγές
ελληνικών φαρμάκων σε χώρες της Μέσης
Ανατολής και της Αφρικής και σιγά-σιγά το
ελληνικό φάρμακο εξαπλώνεται παντού
αποτελώντας κύρια θεραπευτική επιλογή
σε προηγμένα συστήματα υγείας Σύμφωνα

με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εξαγωγέων
το ελληνικό φάρμακο σήμερα εξάγεται σε
πάνω από 85 χώρες και στις 5 ηπείρους
αποτελώντας το δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν
της ελληνικής οικονομίας μετά τα πετρελαιοειδή

Πρόσφατα οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

επέκτειναν το βεληνεκές
των εξαγωγών τους και στις ΗΠΑ μια
εξαιρετικά ανταγωνιστική φαρμακευτική
αγορά επιβεβαιώνοντας έτσι τα εχέγγυα
της αξιοπιστίας και της ποιότητας που το
χαρακτηρίζουν

Οικονομικά προσπτό
το ελληνικό φάρμακο
Το κρίσιμο πλεονέκτημα του ελληνικού
φαρμάκου είναι ότι εκτός από την ποιότητα
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά
του αποτελεί ταυτόχρονα μια οικονομικά
προσιτή λύση για τους Ελληνες ασθενείς
οι οποίοι στα χρόνια της κρίσης υπέστησαν
μεγάλες εισοδηματικές πιέσεις Μάλιστα η
ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί με
την παραγωγή της να καλύψει το 60 των
φαρμακευτικών αναγκών του ελληνικού
πληθυσμού με ευεργετικές επιδράσεις τόσο
στο εισόδημα του Ελληνα ασθενούς όσο και

στη φαρμακευτική αγορά που εξαρτάται διαχρονικά

από ακριβές εισαγόμενες θεραπείες
Κι αυτό διότι τα ελληνικά φάρμακα μπορούν

να υποκαταστήσουν αυτές τις ακριβές
θεραπείες με ισοδύναμο θεραπευτικό τρόπο
δημιουργώντας σημαντικές εξοικονομήσεις
που μπορούν να εξυγιάνουν το ελληνικό
σύστημα υγείας και να του δώσουν τη δυνατότητα

ευχερέστερης πρόσβασης στις
πραγματικά καινοτόμες θεραπείες
Η συμβολή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

στην ελληνική οικονομία και κοινωνία
αναγνωρίζεται απ όλους ως ιδιαίτερα σημαντική

Η ελληνική παραγωγή φαρμάκου
τονώνει την εθνική οικονομία και το ΑΕΠ
μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης και
της αξιοποίησης του επιστημονικού δυνα¬

μικού της χώρας Συγκεκριμένα η ελληνική
παραγωγική φαρμακοβιομηχανία απασχολεί

11.000 εργαζόμενους και 800 επιστήμονες

υψηλής εξειδίκευσης ενώ επηρεάζει
άμεσα και έμμεσα συνολικά 53.000 θέσεις
εργασίας Επίσης οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

επιδρούν στην οικονομία της
χώρας μέσω των συνεχών επενδύσεων σε
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και
δημιουργίας νέων παραγωγικών μονάδων
Ειδικότερα κατά την περίοδο 2004-2013 οι
ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες πραγματοποίησαν

επενδύσεις περί τα 800 εκατ ευρώ
σε πάγια και έρευνα ενώ κάθε χρόνο διαθέτουν

πάνω από 30 εκατ ευρώ σε επενδυτικά
και ερευνητικά προγράμματα Εκτιμάται

ότι μέσα στην επόμενη πενταετία και υπό

τις κατάλληλες προϋποθέσεις η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία θα μπορούσε να προχωρήσει

σε παραγωγικές επενδύσεις ύψους
300 εκατ ευρώ να τονώσει τον εξαγωγικό
της προσανατολισμό και να δημιουργήσει
τουλάχιστον 2.000 νέες θέσεις εργασίας
Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι η
φαρμακοβιομηχανία ενισχύει σημαντικά τα
κρατικά ταμεία μέσω των φορολογικών και
ασφαλιστικών εισφορών
Ολα αυτά διαμορφώνουν την εικόνα ενός
κλάδου με μεγάλη προστιθέμενη αξία η
οποία μένει στη χώρα μοιράζεται στην οικονομία

και κοινωνία και επανεπενδύεται
προς όφελος όλων

Εμπροσθοβαρές
αναπτυξιακό πρόγραμμα
Η ΠΕΦ Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας

φορέας που εκπροσωπεί τις
ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες στο πλαίσιο

του δημόσιου διαλόγου έχει τονίσει την
ανάγκη υλοποίησης ενός εμπροσθοβαρούς
αναπτυξιακού προγράμματος με ουσιαστικά

κίνητρα για επενδύσεις ικανού να θέσει

σε αναπτυξιακή τροχιά τον κλάδο της
φαρμακοβιομηχανίας μεγιστοποιώντας το
πολλαπλό όφελος για την οικονομία και την
κοινωνία Παράλληλα όμως οι εκπρόσωποι
της εγχώριας παραγωγής έχουν καταθέσει

τις απόψεις τους για το πλαίσιο μιας
νέας φαρμακευτικής πολιτικής που στόχο
θα έχει τη συγκράτηση της φαρμακευτικής
δαπάνης και την πρόσβαση των ασθενών
σε κάθε απαραίτητη θεραπεία Είναι δεδομένο

ότι το ελληνικό φάρμακο μπορεί να
υπηρετήσει τους παραπάνω στόχους και
να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στο σύστημα
ιατροφαρμακευτικής φροντίδας
Τέλος ως οργανισμός αναπόσπαστα συνδεδεμένος

με την ελληνική κοινωνία η
ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει πλήρη
επίγνωση των σοβαρών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασθενέστερες
κοινωνικές ομάδες Γι αυτό στο πλαίσιο
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει
αναλάβει την κάλυψη βασικών αναγκών
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσα
από ένα πλέγμα στοχευμένων δράσεων Ενδεικτικά

η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
διαθέτει μακροχρόνιες συνεργασίες με την
Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την Ενωση Κοινωφελών

Ιδρυμάτων Μαζί για το Παιδί
ενώ το 2019 ξεκίνησε και η συνεργασία
με το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο και
την Πρωτοβουλία για το Παιδί στη Βόρεια
Ελλάδα με στόχο την κοινωνική προσφορά

και στήριξη στα παιδιά που έχουν ανά
νκη.Ο
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