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Η επόμενη ημέρα
για την ελληνική

φαρμακοβιομηχανία
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ct
Ο

Û

Τ Θεόδωρος Τρύφων Αντιπρόεδρος Συνδιευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ELPEN Πρόεδρος
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας

Στο
πλαίσιο της τοποθέ

τησής του στο πρόσφατο
συνέδριο του Economist
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας

Θεόδωρος Τρύφων επεσήμανε

μεταξύ άλλων τα εξής
Μετά από μία δεκαετία μοναδικής

συρρίκνωσης του ΑΕΠ σημαντικής
αποβιομηχάνισης και αύξησης της
ανεργίας βρισκόμαστε μπροστά σε
ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Πρέπει να επιλέξουμε βιώσιμη ανάπτυξη

χωρίς αποκλεισμούς ή ανακύκλωση

της οικονομικής συρρίκνωσης
και της επενδυτικής καχεξίας

Επενδύσεις νέες θέσεις εργασίας
ενίσχυση της απασχόλησης ή αποβιομηχάνιση

ανεργία και brain-drain
Ολοκλήρωση των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων ή επιστροφή στις
παθογένειες που διαλύουν την επιχειρηματικότητα

και καθηλώνουν την
οικονομία

Είναι ξεκάθαρο ότι η επιστροφή
στην ανάπτυξη απαιτείτην υλοποίηση
κάθετων κλαδικών πολιτικών σε τομείς

της οικονομίας που εμφανίζουν
συγκριτικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες

και κυρίως στους κλάδους χης
βιομηχανίας που παράγουν διεθνώς
ανταγωνιστικά προϊόντα τεχνολογικής

αιχμής
Η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα

τέτοιου παραγωγικού κλάδου
με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτική

Οι λόγοι είναι οι εξής
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Υπάρχει ισχυρή
εγκατεστημένη βάση ανάπτυξης

και παραγωγής φαρμάκων

28 εργοστάσια με χρήση τεχνολογίας
αιχμής και παραγωγή σύμφωνα με τα πιο
αυστηρά ευρωπαϊκά standards ποιότητας

ασφάλειας
53.000 θέσεις εργασίας άμεσα και

έμμεσα
Δυνατότητα κάλυψης του 60 των

αναγκών στην πρωτοβάθμια φροντίδα
50 στη νοσοκομειακή

Διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα
εξαγωγές σε 85 χώρες το φάρμακο 2ο
πιο εξαγώγιμο προϊόν της οικονομίας

Επενδύσεις σε R&D και παραγωγή
Δυνατότητα παραγωγικών επενδύσεων
300 εκατ € σε τρία χρόνια

Συνεργασίες με πανεπιστήμια ερευνητικά

κέντρα με στόχο την ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων

Ανάπτυξη παραγωγή φυτικών
προϊόντων αξιοποίηση της ελληνικής
χλωρίδας

Υπάρχει ευνοϊκό κανονιστικό
περιβάλλον και σημαντικές
ευκαιρίες στη διεθνή αγορά

Τα ελληνικά φάρμακα διαθέτουν ευρωπαϊκή

σφραγίδα και ταυτότητα
Η πρόσφατη συμφωνία ελεύθερου

εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και EE διευκολύνει τις
ευρωπαϊκές εξαγωγές φαρμάκων στις ΗΠΑ

Η διάταξη SPC Waiver που ψηφίστηκε
πρόσφατα από την EE επιτρέπει στις

ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες γενο
σήμων να διεισδύουν έως και 5 χρόνια
γρηγορότερα στις αγορές εκτός EE

Παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για
ποιοτικά και ασφαλή φάρμακα στις νέες
αναδυόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής

και της Ασίας
Αναμένεται η λήξη πατεντών και άρα

η δυνατότητα ανάπτυξης γενοσήμων για
μια σειρά φαρμάκων που σήμερα πραγματοποιούν

σημαντικές πωλήσεις
Υπάρχουν niche υπο-αγορές για

εξειδικευμένες θεραπείες με σημαντικά
περιθώρια διείσδυσης ειδικά για τις

μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες

Δυνατότητα προσέλκυσης νέων
επενδύσεων λόγω του άριστου επιστημονικού

δυναμικού και του ανταγωνιστικού
κόστους ανάπτυξης/παραγωγής

Η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσης
μπορεί να αναδειχθεί σε κόμβο logistics
για αγορές της Μ Ανατολής της Β Αφρικής

και της Ασίας

Αντιμέτωπη με τις σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες
η ελληνική φαρμακοβιομηχανία δραστηριοποιείται με εξωστρέφεια

επενδύοντας σεΈρευνα και Ανάπτυξη με στόχο την
καινοτομία σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση

και στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού Παράλληλα

αναπτύσσει ερευνητικές και εμπορικές συνεργασίες
συμμετέχοντας σε διεθνή δίκτυα και αλυσίδες αξίας Τελικός
σκοπός είναι η συσσώρευση η κατοχύρωση και η εμπορική
αξιοποίηση τεχνογνωσίας γεγονός που αποτελεί το πρώτο
βήμα για τη σταδιακή μετατροπή των ελληνικών παραγωγικών

φαρμακοβιομηχανιών σε κόμβους διαχείρισης φαρμακευτικής

τεχνολογίας

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟ ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

α Μείωση
υπερφορολόγη
σης όπου η άμεση
φορολογία και οι
έμμεσες επιβαρύνσεις

rebate και
clawback φθάνουν
στο 70 της αξίας
του παραγόμενου
προϊόντος μιας
φαρμακοβιομηχανίας

Αυτό δεν
συμβαίνει πουθενά
στον σύγχρονο
κόσμο

β Δυνατότητα
συμψηφισμού
του clawback
με παραγωγικές
επενδύσεις και
δαπάνες έρευνας
και ανάπτυξης

γ Αύξηση σε
ρεαλιστικά
επίπεδα του
ολοφάνερα

ανεπαρκούς
ορίου της
δημόσιας φαρμα¬

κευτικής δαπάνης
και της φαρμακευτικής

δαπάνης
των νοσοκομείων

δ Υπεραποσβέ
σεις δαπανών
Έρευνας και
Ανάπτυξης

Τα παραπάνω θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μια τριετή
συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του Κράτους της φαρμακοβιομηχανίας

και όλων των φορέων που σχετίζονται με το φάρμακο
Στόχος είναι η εξασφάλιση ενός σταθερού και προβλέψιμου
περιβάλλοντος φαρμακευτικής πολιτικής με σαφείς κανόνες
το οποίο θα επιτρέψει τον βιώσιμο προγραμματισμό των επιχειρήσεων

και το ξεδίπλωμα της αναπτυξιακής τους δυναμικής
προς όφελος των ασθενών της ελληνικής κοινωνίας και της
εθνικής οικονομίας
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