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Η ελλθνικι φαρμακοβιομθχανία

• 27 υπερςφγχρονα εργοςτάςια – τεχνολογία αιχμισ

• Απαςχόλθςθ
– 11.000 εργαηόμενοι - 800 ςε τμιματα R&D – 60% το κλάδου.

• Επενδφςεισ
– R&D €30 εκατ./ζτοσ ςε 80 ερευνθτικά προγράμματα 

– Ανάπτυξθ καινοτομιϊν μικρισ κλίμακασ -incremental innovation), 

– υνολικζσ επενδφςεισ €800 εκατ. τθν τελευταία δεκαετία.

• Εξαγωγζσ
– 85 χϊρεσ- ζλεγχοι και εγκρίςεισ από δεκάδεσ οργανιςμοφσ φαρμάκου.

– τακερά ςτθν 1θ τριάδα των εξαγωγϊν τθσ χϊρασ 

• Ανάπτυξθ και κατοχφρωςθ τεχνογνωςίασ
– Περιςςότερα από 100 Διεκνι διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ (EPO & USPTO).

• υνεργαςίεσ με ερευνθτικοφσ φορείσ από τθν Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 





Η αναπτυξιακι δυναμικι τθσ ελλθνικισ 
φαρμακοβιομθχανίασ

•Η μεγαλφτερθ μζςθ ετιςια αφξθςθ Ακακάριςτθσ Π.Α. ςε ςχζςθ με τουσ
υπόλοιπουσ κλάδουσ τθσ εγχϊριασ Μεταποίθςθσ (2000-2010).

•Η μεγαλφτερθ αφξθςθ παραγωγισ ςτθν εγχϊρια Μεταποίθςθ (2000-2011).

•10% τθσ ςυνολικισ μεταποιθτικισ παραγωγισ (2010) : 3ο υψθλότερο ποςοςτό
(1θ:λοβενία, 2θ: Δανία).

Παραγωγι ςτο πλαίςιο τθσ Ε.Ε.

• Άμεςθ απαςχόλθςθ: 10.800 κζςεισ εργαςίασ.

• Εμμζςωσ ςε ςυναφείσ κλάδουσ : 13.000

• Προκαλοφμενθ απαςχόλθςθ : 29.000

• υνολικι επίδραςθ ςτθν απαςχόλθςθ : 53.100 κζςεισ εργαςίασ

Απαςχόλθςθ

• Εξαγωγζσ : 4ο μερίδιο ςτο ςφνολο των εξαγωγϊν τθσ ελλθνικισ Μεταποίθςθσ.

Ανταγωνιςτικότθτα



Για κάκε € 1.000 που δαπανϊνται ςε φάρμακα
που παράγονται ςτθν Ελλάδα, 

το ΑΕΠ ενιςχφεται κατά € 3.420.

Η αναπτυξιακι δυναμικι τθσ ελλθνικισ 
φαρμακοβιομθχανίασ



Εμπορικό ιςοηφγιο φαρμάκων, 2005-2011
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Εμπορικό ιςοηφγιο φαρμάκων ςτθν ΕΕ (2011)
(εκατ. €)
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Η Ελλάδα εμφανίηει το 3ο μεγαλφτερο
ζλλειμμα ςτο εμπορικό ιςοηφγιο για
φάρμακα μεταξφ των χωρϊν τθσ ΕΕ πίςω
από τθν Πολωνία και τθν Ιταλία*.

*Note: Population of Greece 11 mil; Poland 37 mil; Italy 60mil.

Source : EFPIA key figures 2013



Δεδομζνα από 74 χώρεσ (Ευρώπθ :30 / Β. Αμερικι : 2/ Αυςτραλαςία :15 / άλλεσ χώρεσ : 27 
Πθγι: McKinsey & Co 2012

Παγκόςμια Αγορά Γενοςιμων Φαρμάκων



Ελλθνικι φαρμακοβιομθχανία

Γενόςθμα ι Πρωτότυπα 

Ειςαγόμενα ι Παραγόμενα 

Καίρια ερωτιματα 
Πωσ διαςφαλίηεται θ κάλυψθ των αναγκϊν των πολιτϊν;
Πωσ διαςφαλίηεται θ ποιότθτα – αςφάλεια- αποτελεςματικότθτα;
Θζλουμε να αναπτφξουμε τθν εγχϊρια παραγωγι;
Ποιό  είναι το  αναμενόμενο όφελοσ και ποιό το  οικονομικό-πολιτικό-

κοινωνικό διακφβευμα κάκε επιλογισ; 



Ελλθνικι Φαρμακοβιομθχανία
Ευκαιρίεσ

• Προοπτικι ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ των γενοςιμων ςτθν 
Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.

• Επίταςθ του δθμογραφικοφ προβλιματοσ.

• Εξορκολογιςμόσ του ςυςτιματοσ (e-ςυνταγογράφθςθ / 
περιοριςμόσ τθσ προκλθτισ ηιτθςθσ / ζλεγχοσ τθσ 
υποκατάςταςθσ).

• Εξαγωγικόσ προςανατολιςμόσ

• Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν, (θλεκτρονικά μθτρϊα, 

ςυμψθφιςμοί υποχρεϊςεων / απαιτιςεων.

• Διαφοροποίθςθ / εξειδίκευςθ ςε τομείσ όπου εντοπίηονται 
πλεονεκτιματα

• Αναμενόμενθ λιξθ πατεντϊν.



Ελλθνικι Φαρμακοβιομθχανία
Απειλζσ

• Μείωςθ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ

• Δραματικι μείωςθ του μεγζκουσ τθσ φαρμακευτικισ αγοράσ.

• Κακυςτεριςεισ ςτθν εξόφλθςθ οφειλϊν από το Δθμόςιο-
δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθ ρευςτότθτα.

• Όξυνςθ του ανταγωνιςμοφ, ςυμπίεςθ των περικωρίων κζρδουσ 
και ολιγοπωλιακι ςυγκζντρωςθ τθσ αγοράσ.

• Ζλλειψθ ςτακεροφ πλαιςίου φαρμακευτικισ πολιτικισ, 

κακυςτεριςεισ / αγκυλϊςεισ ςτθ λιψθ και εφαρμογι 
αποφάςεων.

• υχνζσ αλλαγζσ ςτουσ κανόνεσ τιμολόγθςθσ και αποηθμίωςθσ, 

• Προβλιματα ΕΟΦ (κακυςτεριςεισ - διαδικαςίεσ)

• Διαμόρφωςθ επιπζδου τιμϊν ςε οριακά βιϊςιμο επίπεδο



Ελλθνικι Φαρμακοβιομθχανία
Αδφνατα ςθμεία

• Διαμόρφωςθ γενικότερων αρνθτικϊν αντιλιψεων και 
ςτάςεων για τα γενόςθμα φάρμακα ςε ιατροφσ και αςκενείσ. 

• Χαμθλόσ βακμόσ κακετοποίθςθσ των ελλθνικϊν 
φαρμακοβιομθχανιϊν.

• Ζλλειψθ κουλτοφρασ ςυνεργαςιϊν.

• Χρθματοοικονομικά προβλιματα και ζλλειψθ ρευςτότθτασ.

• Αντίξοο περιβάλλον για επενδφςεισ R&D.

• Προβλιματα λειτουργίασ του ΕΟΦ λόγω υποςτελζχωςθσ.



Ελλθνικι Φαρμακοβιομθχανία
Δυνατά ςθμεία

• Ανεπτυγμζνο - εδραιωμζνο δίκτυο διανομισ. 

• Καλι γνϊςθ των ιδιαιτεροτιτων τθσ εγχϊριασ αγοράσ.

• Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα των ελλθνικϊν 
φαρμακοβιομθχανιϊν ςτισ ςυνεχείσ αλλαγζσ.

• θμαντικό περικϊριο υποκατάςταςθσ ειςαγομζνων 
φαρμάκων από εγχωρίωσ παραγόμενα.

• Υπαρξθ ικανοφ αρικμοφ εταιριϊν με αξιόλογεσ παραγωγικζσ 
και εξαγωγικζσ δυνατότθτεσ.

• Τψθλοφ επιπζδου επιςτθμονικό δυναμικό.

• Εξωςτρζφεια και ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ παρουςίασ των 
ελλθνικϊν φαρμακοβιομθχανιϊν.

• Επενδφςεισ ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.

• Ευρφ δίκτυο ςυνεργαςιϊν.



τρατθγικι ανάπτυξθσ

• Ενίςχυςθ τθσ παρουςίασ ςτισ διεκνείσ αγορζσ

• Ανάπτυξθ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ – άνοιγμα νζων 
αγορϊν

• Αναηιτθςθ ςυνεργειϊν ςτθν εγχϊρια αγορά. 

• Αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων παραγωγικϊν δυνατοτιτων

Εξωςτρζφεια

• Επζνδυςθ ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ

• Επζνδυςθ ςε ζρευνα και καινοτομία

Επενδφςεισ



τρατθγικι ανάπτυξθσ

• Παραγωγι δραςτικϊν ουςιϊν.

• Επαναςχεδιαςμόσ υφιςτάμενων φαρμακοκεραπειϊν (νζεσ 
ενδείξεισ ). 

• Ανάπτυξθ καινοτόμων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν. 

Εξειδίκευςθ

• Μεταξφ ελλθνικϊν Φαρμακοβιομθχανιϊν

• Με φαρμακοβιομθχανίεσ του εξωτερικοφ 

• Με Πανεπιςτιμια/ ερευνθτικά ινςτιτοφτα εντόσ και εκτόσ 
Ελλάδοσ

υνεργαςίεσ



Προχποκζςεισ

• Χρθματοδότθςθ και κλειςτοί προχπολογιςμοί.

• Κανονικότθτα ςτισ πλθρωμζσ προμθκευτϊν        

• Κακολικι θλεκτρονικι διαχείριςθ κλάδου υγείασ

• Αναλφςεισ δεδομζνων & ζλεγχοι παντοφ

• τακερό, ρεαλιςτικό πλαίςιο φαρμακευτικισ πολιτικισ: 
o Σιρθςθ των χρόνων αδειοδοτιςεων
o Απλό, διαφανζσ πλαίςιο τιμολόγθςθσ – αποηθμίωςθσ
o Ρεαλιςτικό ςφςτθμα επιςτροφϊν με βάςθ τθν προςτικζμενθ αξία

• Κίνθτρα για ανάπτυξθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ και τθν 
προςζλκυςθ επενδφςεων

• Πλαίςιο διαςφνδεςθσ ερευνθτικϊν φορζων -βιομθχανίασ

• Ενίςχυςθ του ΕΟΦ και ανάλθψθ του αναπτυξιακοφ του 
ρόλου



ασ ευχαριςτϊ 


