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ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ ΣΗΝ
ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΣΑΙ ΗΜΔΡΑ ΣΟ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ:
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ: 1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΈΡΔΤΝΑ 2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ», 18.4.13
«Η ζεκεξηλή εθδήισζε δηνξγαλψλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ Φφξνπκ
ηνπ ΔΒΔΑ, κηαο νκάδαο πνπ ηδξχζεθε γηα λα ζπλεηζθέξεη ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηεο
εγρψξηαο αγνξάο, φζν θαη ζην δεκφζην δηάινγν γηα ζέκαηα πνιηηηθήο πγείαο θαη
θαξκάθνπ.
Σην επίθεληξν απηήο ηεο απνζηνιήο βξίζθεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη
ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε
ρψξα καο, ψζηε ε Διιάδα λα θαηαζηεί πξννξηζκφο επηινγήο γηα ηε δηεμαγσγή
θιηληθψλ εξεπλψλ θαη ηελ παξαγσγή θαξκάθσλ.
Πξφθεηηαη γηα έλα ζηφρν ηδηαίηεξα θηιφδνμν, αιιά κε θξίζηκε ζεκαζία ζηελ
πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο. Σηελ πξνζπάζεηα γηα
πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ, γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο, γηα ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο, ηεο
θαηλνηνκίαο, ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ν θιάδνο ηνπ θαξκάθνπ πιήηηεηαη έληνλα απφ
ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Όιεο ζρεδφλ νη εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ βξέζεθαλ
αληηκέησπεο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε χθεζε, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη
ε αζηάζεηα ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ωζηφζν, ν θαξκαθεπηηθφο θιάδνο έρεη δεκηνπξγήζεη ήδε κηα δπλακηθή, ε νπνία
κπνξεί λα αλαθηεζεί. Όια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ηφζν νη ειιεληθέο φζν θαη νη
δηεζλείο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, επέλδπζαλ ζε ζχγρξνλν
εμνπιηζκφ, ζε θαηλνηνκίεο, αιιά θαη ζε έλα αλζξψπηλν δπλακηθφ πςειήο θαηάξηηζεο.
Αμηνπνίεζαλ θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο, ελίζρπζαλ ηελ εμσζηξέθεηά ηνπο, αλέπηπμαλ
δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. Γεκηνχξγεζαλ έλα εμαηξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ηεο Διιάδαο ζην ράξηε ηεο παγθφζκηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο.
Σε απηέο ηηο βάζεηο κπνξεί ζήκεξα λα ζηεξηρζεί ε αλαγέλλεζε ηεο αγνξάο, κε αηρκή
ηελ θιηληθή έξεπλα θαη ηελ παξαγσγή θαξκάθσλ.
Τα δπλεηηθά νθέιε είλαη πνιχπιεπξα. Η θιηληθή έξεπλα, εθηφο απφ βαζηθφ κνριφ
επηζηεκνληθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ, είλαη θαη κηα ζεκαληηθή επέλδπζε. Μηα
επέλδπζε ε νπνία πξνζειθχεη θεθάιαηα, εηζάγεη εξεπλεηηθή ηερλνγλσζία θαη
δεκηνπξγεί πςειά ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο. Αλάινγεο πξννπηηθέο δεκηνπξγεί θαη
ε αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο θαξκάθσλ γηα ηε δηεζλή αγνξά, απφ κνλάδεο
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εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα. Πξννπηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, γηα ηε
βειηίσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο, γηα ηελ ηφλσζε ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ.
Δίλαη επνκέλσο πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ λα δηαζθαιίζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο, απαηηνχληαη άκεζα παξεκβάζεηο, κε ζηφρν ηελ
απνκάθξπλζε ησλ πθηζηάκελσλ εκπνδίσλ θαη αληηθηλήηξσλ. Δηδηθφηεξα:
-

Τελ αλαβάζκηζε ηνπ εγρψξηνπ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε έκθαζε ζηε
ζηαζεξφηεηα, ζηε ζαθήλεηα, ζηελ επηηάρπλζε θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ.
- Τε δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έξεπλα θαη
αλάπηπμε, κε βάζε δηεζλείο θαιέο πξαθηηθέο θαη πξφηππα.
- Τε δηαζθάιηζε ζηαζεξνχ θαη πξνβιέςηκνπ πεξηβάιινληνο ζην ρψξν ηνπ
θαξκάθνπ. Με απινχο, δηαθαλείο θαη ξεαιηζηηθνχο φξνπο.
- Η αλάδεημε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ, κε
αμηνπνίεζε επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πφξσλ.
- Η απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο απέλαληη ζηνπο
πξνκεζεπηέο ηνπ, απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ, παξάγνπλ θαη
θνξνινγνχληαη ζηε ρψξα, απέλαληη ζηνπο επελδπηέο πνπ θαινχληαη λα
εκπηζηεπζνχλ εδψ ηα θεθάιαηά ηνπο.
Σήκεξα, Πνιηηεία θαη επηρεηξήζεηο καδί, νθείινπκε λα δηακνξθψζνπκε ηηο ζπλζήθεο,
ψζηε λα γίλεη ην επφκελν βήκα. Με ζρέδην θαη φξακα απφ ηελ πιεπξά ηεο αγνξάο, κε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζσζηέο πνιηηηθέο απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο, ν
θαξκαθεπηηθφο θιάδνο κπνξεί λα πξσηαγσληζηήζεη ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.
Σηφρνο ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο, είλαη λα ζπκβάιεη αθξηβψο πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε. Μέζα απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη ηελ
αλάδεημε γφληκσλ ζπκπεξαζκάησλ».
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