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Η ελλθνικι φαρμακοβιομθχανία

• 27 υπερςφγχρονα εργοςτάςια

• 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), 

– Συνολικζσ επενδφςεισ €800 εκατ. τθν τελευταία δεκαετία.

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

– Στακερά ςτθν 1θ τριάδα των εξαγωγϊν τθσ χϊρασ (2013, €800 εκατ.)

• Ανάπτυξθ και κατοχφρωςθ τεχνογνωςίασ 

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



Η ςθμαςία τθσ ευρωπαϊκισ 
φαρμακοβιομθχανίασ

Οι επενδφςεισ ςε δραςτθριότθτεσ R&D αποτελοφν ςθμαντικό  μοχλό 
ανάπτυξθσ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ.

Δαπάνεσ R&D ωσ ποςοςτό των κακαρϊν πωλιςεων (2012)

Πηγή : EFPIA: Pharmaceutical industry in figures (2013)



Η ςθμαςία τθσ ευρωπαϊκισ 
φαρμακοβιομθχανίασ

Η απαςχόλθςθ ςτον φαρμακευτικό κλάδο παράγει τθ μεγαλφτερθ 
προςτικζμενθ αξία μεταξφ των υπόλοιπων κλάδων τθσ οικονομίασ

Προςτικζμενθ αξία /ανά ευρϊ/εργαηόμενο Τηίροσ ανά εργαηόμενο (1.000 €)

Πηγή : EFPIA: Pharmaceutical industry in figures (2013)



Η ςθμαςία τθσ φαρμακοβιομθχανίασ 
ςτθν Ελλάδα

• Η δαπάνθ για τα φάρμακα τθσ Ελλθνικισ Φαρμακοβιομθχανίασ
είναι θ μοναδικι που ςυνεπάγεται τθ δθμιουργία προςτικζμενθσ
αξίασ για τθν ελλθνικι οικονομία.

• Συμβολι ςτα Δθμόςια Ζςοδα μζςω φορολογίασ, παραβόλων και
ειςφορϊν.

• Για κάκε 1 € ςε ελλθνικό φάρμακο, το ΑΕΠ ενιςχφεται κατά 3,42 €.
• Συνολικι επίδραςθ ςτθν απαςχόλθςθ : 53.100 κζςεισ εργαςίασ.
• Δυνατότθτα δθμιουργίασ 2.000 κζςεων εργαςίασ τθν επόμενθ

5ετία
• Βελτίωςθ του εμπορικοφ ιςοηυγίου φαρμάκων (-2 δις.€).
• Δυνατότθτα κάλυψθσ του 70% των αναγκϊν ςε φάρμακα.

Νο1 αναδυόμενοσ αςτζρασ τθσ οικονομίασ, 
ζνασ από τουσ 9 πυλϊνεσ τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ 2020.



Ελλθνικι Φαρμακοβιομθχανία
Ευκαιρίεσ

• Θετικζσ προοπτικζσ 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).

• Δυνατότθτεσ εξαγωγϊν υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ανάπτυξθσ 
ζρευνασ και τθσ ζγκαιρθσ ειςαγωγισ νζων γενοςιμων ςτθν 
αγορά.

• Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν, π.χ. θλεκτρονικά μθτρϊα, 
ςυμψθφιςμοί υποχρεϊςεων / απαιτιςεων.

• Διαφοροποίθςθ / εξειδίκευςθ ςε τομείσ όπου υπάρχουν 
πλεονεκτιματα

• Αναμενόμενθ λιξθ πατεντϊν για φάρμακα που ςιμερα 
ςθμειϊνουν υψθλζσ πωλιςεισ.



Ελλθνικι Φαρμακοβιομθχανία
Απειλζσ

• Μείωςθ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ για τθ φαρμακευτικι 
δαπάνθ.

• Δραματικι μείωςθ του μεγζκουσ τθσ φαρμακευτικισ αγοράσ.
• Κακυςτεριςεισ ςτθν εξόφλθςθ οφειλϊν από το Δθμόςιο, και 

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.

• Συχνζσ αλλαγζσ ςτουσ κανόνεσ  τιμολόγθςθσ και 
αςφαλιςτικισ αποηθμίωςθσ, 

• Προβλιματα ΕΟΦ (κακυςτεριςεισ - διαδικαςίεσ)
• Διαμόρφωςθ επιπζδου τιμϊν ςε οριακά βιϊςιμο επίπεδο



Πλαίςιο φαρμακευτικισ πολιτικισ

• Προχπολογιςμόσ φαρμακευτικι δαπάνθσ ςε ρεαλιςτικά επίπεδα.  
• Κανονικότθτα – προβλεψιμότθτα των χρθματικϊν ροϊν.
• Σφγχρονο ςφςτθμα Τιμολόγθςθσ & Αποηθμίωςθσ
• Διαρκρωτικά μζτρα

• Ζλεγχοσ ςυνταγογράφθςθσ 
• Θεραπευτικά πρωτόκολλα οδθγίεσ ςυνταγογράφθςθσ, 
• Ατομικοί προχπολογιςμοί ςυνταγογράφθςθσ για τουσ ιατροφσ 
• Registries για τισ ακριβζσ κεραπείεσ 
• Αξιολόγθςθ κόςτουσ/οφζλουσ των νζων ακριβϊν κεραπειϊν

• Πολιτικι επωνφμων γενοςιμων
• Επενδφςεισ
• Εξαγωγικόσ «οδικόσ χάρτθσ»
• Εκνικό πλαίςιο ερευνθτικισ πολιτικισ



Ελλάδα 2020 και φαρμακοβιομθχανία

Στόχοι
• 40% μερίδιο αγοράσ ςε επϊνυμα ελλθνικά φάρμακα
• Διπλαςιαςμόσ των εξαγωγϊν – Δθμιουργία κόμβου εξαγωγϊν
• Αφξθςθ κατά 30% των κζςεων εργαςίασ.
• Διπλαςιαςμόσ των επενδφςεων
• Τουλάχιςτον 10% του κφκλου εργαςιϊν ςε R&D – Δθμιουργία R&D 

cluster.
• Συνεργαςίεσ με Πανεπιςτιμια

Στρατθγικι
• Πολιτικι επϊνυμων γενοςιμων
• Τεχνολογικι διαφοροποίθςθ
• Συνεργαςίεσ και ςυνζργειεσ με εταιρείεσ και φορείσ.
• Εξωςτρζφεια με επικζντρωςθ ςε Ε.Ε., Μ. Ανατολι, Αςία, Αφρικι.



Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ


