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Συμβολή στην Οικονομία – Ευκαιρίες Ανάπτυξης

Θεόδωρος Τρύφων
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας
Αντιπρόεδρος ΔΣ Ομίλου ΕΛΠΕΝ

Η ιδιαίτερη φύση του φαρμάκου

Βιομηχανικό προϊόν
υψηλής τεχνολογίας

Κοινωνικό Αγαθό
Πρώτης Ανάγκης

Ο φαρμακευτικός κλάδος
2ος παγκοσμίως σε δαπάνες R&D

Το φάρμακο
κλάδος
προτεραιότητας
για όλες τις
κυβερνήσεις

Η χημική βιομηχανία
1ος κλάδος σε θέσεις εργασίας

Προστασία Δημόσιας Υγείας

Ανάπτυξη

Ποιότητα / Ασφάλεια / Πρόσβαση

Προσέλκυση επενδύσεων
Ανάπτυξη τεχνογνωσίας

Βιωσιμότητα συστημάτων υγείας
Έλεγχος του κόστους
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Παγκόσμια Φαρμακευτική Δαπάνη 2009-2023
(πωλήσεις συνταγογραφούμενων)

Πηγή : Evaluate, May 2017
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Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία

Εξαγωγές σε
85 χώρες

2,8 δις €
συνεισφορά στο
ΑΕΠ

~11.000 άμεσες
θέσεις εργασίας

53.000 έμμεσες
θέσεις εργασίας

• 27 σύγχρονες άρτιες μονάδες παραγωγής – Πλήρης συμμόρφωση με GMP- χρήση
τεχνολογίας αιχμής.
• 800 επιστήμονες σε Ε&Α
• Επενδύσεις 800 εκατ. € την τελευταία δεκαετία - 90% της συνολικής επένδυσης
• Φάρμακα ως #2 εξαγώγιμο προϊόν στην Ελληνική Οικονομία (2018).
• 30 εκατ. € /έτος - ~80 ερευνητικά προγράμματα
• +100 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε ισχύ

ΙΟΒΕ
Το οικονομικό αποτύπωμα της φαρμακευτικής παραγωγής

Συνολική επίδραση ΑΕΠ : 3,4 - 3,8 δις €

ΑΕΠ

60% δυνητικό
μερίδιο αγοράς
με εγχωρίως
παραγόμενα
ποιοτικά οικονομικά
φάρμακα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

+ 2.000 - 2.500 θέσεις εργασίας
Συνολική επίδραση στην απασχόληση
13.000 -15.000 θέσεις

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

Αύξηση παραγωγικότητας
Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων
Ανάπτυξη Know-How

Έλεγχος δαπάνης λόγω της χρήσης
οικονομικότερων, θεραπευτικά ισοδύναμων,
φαρμάκων.

• Ένας από τους 9 πυλώνες της Στρατηγικής Ανάπτυξης έως 2020 (ΚΕΠΕ, 2013)
• Επιλέξιμός τομέας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (ΓΓΒ-Planet, 2016)
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Ευκαιρίες ανάπτυξης και περιοχές ενδιαφέροντος

Ανάπτυξη γενοσήμων
φαρμάκων
Νέες θεραπευτικές
κατηγορίες

Ανάπτυξη φαρμάκων
Προστιθέμενης Αξίας
Ερευνητικές συνεργασίες με
Πανεπιστήμια / άλλους φορείς

Ελληνική
Φαρμακοβιομηχανία

Συνεργασίες με
πολυεθνικές
εταιρείες

Βιοτεχνολογία
Βιοομοειδή

Ανάπτυξη
Φυτικών
προϊόντων
Γεωγραφική επέκταση και
εδραίωση

Ευκαιρίες ανάπτυξης : Φάρμακα Προστιθέμενης Αξίας

Στενότητα πόρων

Αυξανόμενο κόστος νέων φαρμάκων
Υποχρησιμοποίηση οικονομικών φαρμάκων

Βελτιωμένη ασφάλεια /αποτελεσματικότητα /ανοχή
Βελτιωμένη εμπειρία του ασθενή από τη θεραπεία

Οι μελλοντικές προκλήσεις
Σχεδιασμός και ανάπτυξη φαρμάκων
•
•
•
•

Νέες θεραπείες για χρόνιες ή/και σπάνιες νόσους
Φάρμακα Προστιθέμενης Αξίας ( υβριδικά, συνδυασμοί δραστικών, super generics)
Έξυπνα συστήματα - υλικά για στοχευμένη χορήγηση
Repositioning / repurposing γνωστών μορίων σε νέες ενδείξεις ή/και νέους υποπληθυσμούς
π.χ. Sildenafil, thalidomide, loratadine

Φυτικά Προϊόντα
• Απομόνωση / ταυτοποίηση των δραστικών συστατικών βοτάνων / ιαμάτων και
αναβάθμιση σε ασφαλή - αποτελεσματικά φάρμακα
• Συμπληρώματα διατροφής με medical claim

Φαρμακοκινητική / φαρμακοδυναμική και φαρμακολογία συστημάτων
• Μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των φαρμάκων στο ανθρώπινο σώμα
ώστε να επιλέγονται τα κατάλληλα δοσολογικά σχήματα.

Οι μελλοντικές προκλήσεις
Μεταφραστική Έρευνα
• Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πάγκου εργαστηρίου και κλίνης νοσηλείας

Προσωποποιημένες Θεραπείες
• Tailor –made φάρμακα ανάλογα με τα γενετικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενή

Βιοτεχνολογία
• Πρωτεΐνες, νουκλεϊνικά οξέα, βλαστοκύτταρα
• Βιοομοειδή

Αναλυτικές επιστήμες
• Συστήματα ελέγχου ποιότητας
• Διασφάλιση καθαρότητας των φαρμακευτικών προϊόντων

Φαρμακοεπαγρύπνηση, Φαρμακοοικονομία
• Βελτίωση της σχέσης κινδύνου/οφέλους και κόστους/οφέλους των φαρμάκων

Ο ρόλος του Πανεπιστημίου

Ad-hoc συνεργασίες
• Διεξαγωγή κλινικών μελετών –μελετών βιοισοδυναμίας
• Μελέτες σκοπιμότητας - feasibility studies
• Ad hoc συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη product
portfolio
• Screening για την ανίχνευση υποψήφιων μορίων
• Kατάρτιση short list μορίων με συγκεκριμένη θεραπευτική στόχευση

Διαρκείς συνεργασίες
•
•
•
•
•
•
•

Σταθερή σύνδεση με τις πηγές παραγωγής γνώσης
Ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις
Forecasting και εντοπισμός μελλοντικών πεδίων ενδιαφέροντος
Διερεύνηση νέων ενδείξεων
Τεχνογνωσία σε θέματα formulation
Product positioning
Συν-εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας – scale up - παραγωγή

Στρατηγική ανάπτυξης

Εξωστρέφεια

• Ενίσχυση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές
• Άνοιγμα νέων αγορών
• Αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων

Επενδύσεις

• Έρευνα και καινοτομία
• Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
• Εκπαίδευση κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

Εξειδίκευση

• Παραγωγή γενοσήμων και φαρμάκων
προστιθέμενης αξίας
• Καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής
• Συμπληρωματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες

Συνεργασίες

• Μεταξύ ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών
• Με φαρμακοβιομηχανίες του εξωτερικού
• Με ερευνητικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδος
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Συνοψίζοντας…
Δεδομένα
• Σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία από την ανάπτυξη της ελληνικής παραγωγής φαρμάκων
• Αύξηση ερευνητικών προγραμμάτων και project
• Συνεργασία ελληνικών και ξένων φαρμακευτικών εταιρειών και προσέλκυση επενδύσεων σε παραγωγή
έρευνα και κλινικές μελέτες.
• Ύπαρξη κρίσιμης μάζας ερευνητών

Ζητούμενο
• Πλαίσιο συνεργασίας για την στοχευμένη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου και της
βιομηχανίας

Προϋποθέσεις
• Συμμετοχή επιστημόνων από την Ιατρική, Φαρμακευτική, Χημεία, Επιστήμες Υλικών, Υπολογιστικές
Επιστήμες
• Σαφές, απλό κανονιστικό πλαίσιο
• Λειτουργικό πλαίσιο χρηματοδότησης της έρευνας από τη Βιομηχανία
• Κατοχύρωση δικαιωμάτων στο αποτέλεσμα της έρευνας για αμφότερες τις πλευρές.
• Ειδικό φορολογικό πλαίσιο για δαπάνες Ε&Α (patent box)
• Παροχή κινήτρων για την απασχόληση ειδικού επιστημονικού προσωπικού

Αποτέλεσμα
• Παραγωγή νέας τεχνογνωσίας
• Προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία, ιδιαίτερα στην περίπτωση
δημιουργίας κάποιου νέου προϊόντος.

Ευχαριστώ

Ισραήλ
Start –up Nation
Παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα και την καινοτομία μέσω στοχοθετημένων
πολιτικών και εθνικής στρατηγικής

Πηγή : Deloitte 2018

Οριζόντια φορολογικά κίνητρα – Patent Box

Πηγή : Deloitte 2018

Βέλγιο
Συμφωνία για την ανάπτυξη κλινικών μελετών

Πηγή : Deloitte 2018

