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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΥΛΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ φαρμακοβιομηχανία

αποτελεί αναπτυξιακό

πυλώνα με προστιθέμενη

αξία στην εθνική
οικονομία στην υγεία και
την κοινωνία απασχολώ
νταε 1 1 000 εργαζομένους
εκ των οποίων 800 επιστή
μονεε υψηλήε εξειδίκευ
ons ενώ επηρεάζει συνολικά

53.000 άμεσεε και έμ
μεσεε θέσειε εργασίαε Το
ελληνικό φάρμακο παράγεται

σε υπερσύγχρονα ερ
γοστάσια με τη χρήση τεχνο
λσγίαε αιχμήε και εξελιγμένων

συστημάτων ποιοτικού
ελέγχου και αποτελεί ένα
διεθνέε brand που εξάγεται
με επιτυχία σε πάνω από 85
χώρεε

Η φαρμακοβιομηχανία
μαε αποτελεί έναν μεταποιητικό

κλάδο τηε ελληνικήε
οικονομίαε που χαρακτηρίζεται

από ισχυρή αναπτυξιακή

δυναμική και αξιοσημείωτη

εξαγωγική δραστηριότητα

ΓΓ αυτό αξίζει
να μάθουμε την ιστορία του
παραγωγικού αυτού κλάδου

που αρχίζει ουσιαστικά
από τη δεκαετία του 50
Πριν από σχεδόν 70

χρόνια λοιπόν μικρά φαρμακεία

αναπτύσσουν παραγωγική

δραστηριότητα
εφαρμόζονταε βασικέε με
θόδουε παραγωγήε και

μετατρέπονται

σταδιακά σε
φαρμακευτικά εργαστήρια
Στη συνέχεια τα εργαστήρια

αυτά εγκαθίστανται σε
μεγαλύτερουε χώρουε και
η παραγωγή οργανώνεται
σύμφωνα με τα πρότυπα και
τα δεδομένα τηε φαρμακευτικήε

επιστήμηε τηε εποχήε
Τα εργαστήρια αυτά θα αποτελέσουν

τη βάση για τα σημερινά

μεγάλα εργοστάσια
Η ανάπτυξη τηε ελληνικήε

φαρμακοβιομηχανί
as τη δεκαετία του 80 σπάει

τα στεγανά τηε εγχώρι
as αγοράε και ψάχνει νέ
εε αγορέε στο εξωτερικό
Εκτοτε ο κλάδοε θα ακολουθήσει

πορεία που χαρακτηρίζεται

από σημαντική

εξωστρέφεια με αποτέλεσμα

τα ελληνικά φάρμακα
να κυκλοφορούν με αξιώ
σειε oris πιο ανταγωνιστικά

αγορέε ms υφηλίου Το
διαβατήριο για το άνοιγμα

των αγορών είναι η ποιότητα

των ελληνικών φαρμάκων

τα οποία παράγονται
σύμφωνα με xis αυστηρό
τερεε ευρωπαία προδι
αγραφέε Είναι χαρακτηριστικό

το γεγονόε ότι το ελληνικό

φάρμακο ελέγχεται
με πλήρη επιτυχία και εγκρίνεται

από δεκάδεε οργανι
σμούε φαρμάκων σε όλο
τον κόσμο

Ενέτει2019
Σήμερα οι ελληνικέε φαρ
μακοβιομηχανίεε διαθέτουν
28 υπερσύγχρανεε μονάδεε
παραγωγήε εξοπλισμένεε
με τεχνολογίεε αιχμήε και
εξελιγμένα συστήματα ποιοτικού

ελέγχου και ειδικεύονται

στην ανάπτυξη και την
παραγωγή επώνυμων γε
νόσημων φαρμάκων αλλά
και προϊόντων φαρμακευ
τικήε καινοτομίαε με υψηλή

προστιθέμενη αξία
Στα ελληνικά εργοστάσια
απασχολούνται 1 1 000

εργαζόμενοι εκ των οποίων

800 είναι επιστήμονεε
υψηλήε εξειδίκευσηε ενώ
εκτιμάται ότι ο κλάδοε τηε
φαρμακευτικήε παραγωγήε

επηρεάζει είτε άμεσα
είτε έμμεσα συνολικά

53.000 θέσειε εργασίαε
Σύμφωνα επίσηε με

τον Σύνδεσμο Ελλήνων
Εξαγωγέων το φάρμακο
αποτελεί το δεύτερο εξαγώγιμο

προϊόν τηε ελληνι
κήε οικονομίαε που εξάγεται

σε πάνω από 85 χώρεε
και στιε πέντε ηπείρουε
ενώ πρόσφατα εισήλθε
στην εξαιρετικά ανταγωνιστική

φαρμακευτική αγορά
των ΗΠΑ επιστεγάζονταε
μια πολύχρονη επιτυχημένη

πορεία εξωστρέφειαε
και διεθνούε παρουσίαε

Στην εγχώρια αγορά το
ελληνικό φάρμακο αποτελεί

μια ολοκληρωμένη λύση

για την υγεία την κοινωνία

και τον Ελληνα ασθενή
Είναι σημαντικό να τονιστεί
ότι η ελληνική παραγωγή
φαρμάκου μπορεί να καλύψει

τουλάχιστον το 60
των φαρμακευτικών αναγκών

του πληθυσμού στην
πρωτοβάθμια φροντίδα

ένα δεδομένο με στρατηγική

σημασία Εκτόε από
τη διασφάλιση τηε ποιότη
ταε τηε ασφάλειαε και τηε
αποτελεσματικότητάε τουε
τα ελληνικά φάρμακα αποτελούν

ταυτόχρονα μια οικονομικά

προσιτή λύση για
τουε Ελληνεε ασθενείε οι
οποίοι στα χρόνια τηε κρί
σηε υπέστησαν μεγάλεε
εισοδηματικέε πιέσειε Τα
ελληνικά φάρμακα έχουν
τη δυνατότητα να δημιουργούν

σημαντική εξοικονόμηση
στο σύστημα υγείαε

καθώε υποκαθιστούν ακριβότερα

φάρμακα με ισοδύναμο

θεραπευτικό τρόπο
Αποτελούν με άλλα λόγια
ένα κύριο συστατικό εξυ
γίανσηε και ευρωστίαε για
το Ελληνικό Σύστημα Υγείαε

δημιουργώνταε χώρο
για τιε πραγματικά καινοτό
μεεθεραπείεε

0 κλάδοε τηε φαρμακο
βιομηχανίαε έχει διαχρονική

συνεισφορά στην εθνική
οικονομία μέσω τηε απα
σχόλησηε τηε αξιοποίησηε
του επιστημονικού δυναμικού

τηε χώραε των επενδύσεων

στην έρευνα τηε
ανάπτυξηε και τηε παραγω¬

γήε των εξαγωγών και των
ασφαλιστικών και φορολογικών

εισφορών Σύμφωνα
με το ΙΟΒΕ η συνολική επί

δραση του κλάδου στο ΑΕΠ
τηε χώραε υπολογίζεται σε
2,8 δισ ευρώ κάθε χρόνο
ενώ κάθε φορά που δαπανάται

1 ευρώ σε ελληνικό
φάρμακο το ΑΕΠ ενισχύεται

κατά 3.4 ευρώ

Επενδΰσειβ και
προοπτικέ
Η επενδυτική δραστηριότητα

των ελληνικών εταιριών

υπήρξε πάντοτε ισχυρή

ακόμα και σε περιόδουε
οικονομικήε αβεβαιότηταε
Την περίοδο 2004-2013
οι ελληνικέε φαρμακοβι
ομηχανίεε πραγματοποίησαν

επενδύσειε περί τα
800.000.000 ευρώ σε πάγια

και έρευνα ενώ κάθε
χρόνο διαθέτουν περισσότερα

από 30.000.000 ευρώ
σε ερευνητικά προγράμματα

που υλοποιούνται σε
συνεργασία με πανεπιστήμια

και άλλουε ερευνητι
κούε φορείε Εκτιμάται ότι
μέσα στην επόμενη πενταετία

και υπό τιε κατάλλη
λεε προϋποθέσειε η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία
θα μπορούσε να προχωρήσει

σε παραγωγικέε επενδύσειε

ύψουε 300.000.000
ευρώ να τονώσει τον εξαγωγικό

προσανατολισμό
τηε και να δημιουργήσει
τουλάχιστον 2.000 νέεε θέσειε

εργασίαε
Ωστόσο η δυνατότητα

επενδύσεων τηε ελληνικήε
φαρμακοβιομηχανίαε συνδέεται

με ένα νέο επενδυτικό
πλαίσιο με ισχυρά οικονομικά

και φορολογικά κίνητρα

Η αυτονομία που διαθέτει

η Ελληνική Πολιτεία

στη λήψη των αποφάσεων
μετά και το τέλοε των Μνημονίων

αποτελεί μια χρυσή

ευκαιρία για βαθιέε αλ
λαγέε και μεταρρυθμίσειε
στον φαρμακευτικό κλάδο
ιδιαίτερα στιε ευαίσθη
τεε περιοχέε τηε κατανά
λωσηε τηε αποζημίωσηε
και τηε συνταγογράφησηε

Η Πανελλήνια Ενωση
Φαρμακοβιομηχανίαε εκ
προσωπώνταε τιε ελληνικέε

εταιρίεε φαρμάκου έχει
καταθέσει συγκεκριμένεε
προτάσειε που διαμορφώνουν

μια ολοκληρωμένη
πολιτική φαρμάκου η οποία

επιτυγχάνει ένα τριπλό σύστημα

στόχων την προστασία
τηε δημόσιαε υγείαε με

ασφαλή και ποιοτικά φάρμακα

τη συγκράτηση τηε
φαρμακευτικήε δαπάνηε
προε όφελοε των ασθενών

αλλά και την ανάπτυξη
τηε ελληνικήε φαρμακοβιομηχανίαε

μεό.τιθετικόαυτό
συνεπάγεταιγια την ελληνική

οικονομία και κοινωνία
Ωε οργανισμόε αναπόσπαστα

συνδεδεμένοε με
την ελληνική κοινωνία η
ελληνική φαρμακοβιομηχανία

έχει πλήρη επίγνωση
των σοβαρών προβλημάτων

που αντιμετωπίζουν οι
ασθενέστερεε ομάδεε των
συνανθρώπων μαε Γι αυτό

στο πλαίσιο τηε Εταιρι
κήε Κοινωνικήε Ευθύνηε
καλύπτει βασικέε ανά
γκεε ευάλωτων κοινωνικών

ομάδων μέσα από ένα
πλέγμα στοχευμένων δράσεων

Ενδεικτικά η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία
διαθέτει μακροχρόνιεε

συνεργασίεε με την Αρχιεπισκοπή

Αθηνών και την
Ενωση Κοινωφελών Ιδρυμάτων

Μαζί για το Παιδί
ενώ το 201 9 άρχισε 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
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