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Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας 
12–14 Απριλίου 2013 στο Μέγαρο ∆ιεθνές Συνεδριακό 

Κέντρο Αθηνών (MAICC) 
 

Συζήτηση για τις «Εξελίξεις στον Φαρµακευτικό χώρο: 
Τάσεις και προοπτικές επιχειρηµατικότητας & 

απασχόλησης» 
 
 
Φίλες και φίλοι καλησπέρα…  
 
 Χαίροµαι που για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά 
βρίσκοµαι ανάµεσά σας. Ανάµεσα σε ένα κοινό, εσάς, 
που επιδιώκετε αυτό που λέει και ο τίτλος του 
συνεδρίου, δηλαδή “Να τολµήσετε το όνειρο” και 
δίπλα σ’ ένα εξαιρετικό πάνελ. Απ’ ότι καλλίτερο  έχει 
η εφοδιαστική αλυσίδα στην χώρα µας:  
- Σύνδεσµος Φαρµακοποιών 
- Χ/Ο Φάρµακα 
- Βιοµηχανία (Ελληνική και Πολυεθνική) 

 
 
 
Πέρυσι µιλούσαµε εδώ για το πως θα γίνει η κρίση 
ευκαιρία. Φέτος αναζητάµε ένα µεγαλύτερο άλµα. Και 
είναι αισιόδοξο το µήνυµα που εκπέµπει αυτό το 
συνέδριο,  καθώς σαφέστατα υπάρχει στη δική σας 
ηλικιακή οµάδα η δυναµική να αφήσετε πίσω τα µη 
παραγωγικά στοιχεία της παθογένειας του 
παρελθόντος.  
Αυτά που έφεραν την Ελλάδα στη σηµερινή 
κατάσταση. 
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Ο δικός µας χώρος, το φάρµακο είναι από τους πλέον 
δυναµικούς και υποσχόµενους. Απόλυτα 
συνδεδεµένος µε την ανθρώπινη ζωή και το 
κοινωνικό ιστό /αλληλεγγύη, είναι ένας χώρος που 
αντιµετωπίζει  συνεχείς προκλήσεις. Στη δύσκολη 
αυτή περίοδο είναι σηµαντικό να αναδείξουµε την 
αξία των φαρµάκων στην ανθρώπινη ζωή, στην 
αξιοπρέπεια, στην µακροζωϊα καθώς και την 
συνεισφορά της βιοµηχανίας µας στην εθνική 
οικονοµία και στο ΑΕΠ.  
 
 
Μαζί µε τους συναδέλφους θα περιγράψουµε τα 
σηµαντικά στοιχεία του κλάδου του φαρµάκου, 
υπογραµµίζοντας ότι η υπεραξία του συγκεκριµένου 
αγαθού βρίσκεται στην αποτελεσµατικότητά του 
(µεγάλη προστιθέµενη αξία στη ζωή και την 
οικονοµιά), η οποία και τον κάνει έναν 
επιχειρηµατικό κλάδο που χρήζει ιδιαίτερης 
µεταχείρησης και προσοχής από την Πολιτεία. 
 
 
 
Εκατό και πλέον εταιρείες ασχολούνται µε την 
παραγωγή και εισαγωγή φαρµάκων στη χώρα ενώ η 
αλυσίδα διανοµής περιλαµβάνει περίπου 130 
ιδιωτικές φαρµακαποθήκες, 27 συνεταιρισµούς και 
11000 φαρµακεία. Ο φαρµακευτικός κλάδος σηµαίνει 
ανάπτυξη, εξαγωγές σε περισσότερες από 100 χώρες, 
επενδύσεις και έρευνα, 
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θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων και 
τεχνογνωσίας, και κάποια δις ευρώ έσοδα για το 
κράτος, τα ταµεία και την οικονοµία, άµεσα ή έµµεσα. 
 
 
Η άµεση απασχόληση στον κλάδο εκτιµάται σε 
περισσότερες από18.500 χιλιάδες θέσεις εργασίας 
ενώ  εµµέσως µε την παραγωγή και διακίνηση 
φαρµάκων καθώς και δραστηριοτήτες που σχετίζονται 
µε τη βιοµηχανία µας η απασχόληση (σύµφωνα µε 
έρευνα του ΙΟΒΕ) φτάνει 53.000 θέσεις εργασίας. 
 
 
 
Εκτιµάται  ακόµη ότι για την κατανάλωση 1.000 ευρώ 
φαρµάκων που παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ της 
χώρας ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ (πολλαπλασιαστής 
3,4). 
Οι επαγγελµατίες που ασχολούµαστε µε τον κλάδο 
του φαρµάκου, ανακαλύπτουµε συνεχώς κίνητρα για 
να είµαστε παραγωγικότεροι. Στη δουλειά µας 
υπάρχει η σιγουριά ότι υπάρχει ανταµοιβή. Είναι 
σοβαρός κλάδος µε σοβαρούς επιστήµονες και 
στελέχη.  
 
 
 
Εµπεριέχει λοιπόν η δουλειά µας αυτό που λέει το 
συνέδριο, που είναι “το τόλµηµα για το όνειρο”. Γιατί 
ακόµη και στο πρόσφατο παρελθόν το να προσφέρεις 
θεραπεία,  ακόµη και σε απλές ασθένειες, έδειχνε 
όνειρο. Και αποδεδειγµένα το τολµήσαµε και το 
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πετύχαµε. Αυξήσαµε το προσδόκιµο ζωής κατά 15 
χρόνια τα τελευταία 30 χρόνια.  
Και εδώ είναι αυτό που λέµε καινοτοµία. Γιατί η 
καινοτοµία είναι αυτή που µπορεί να αποτελέσει το 
µοχλό της αντιστροφής της πορείας από την ύφεση 
στην ανάπτυξη (αλλά και να σώσει ζωές). Γι’ αυτό και 
η βιοµηχανία µας έχει µεγάλη προστιθέµενη αξία σε 
προφίλ στελεχών, σε διαδικασίες, σε R&D, σε 
περιθώρια κέδρους γιατί όταν ανακαλύπτουµε 
καινοτόµες θεραπείες αξίζουµε ανταµοιβή. 
 
 
 
Άρρηκτα συνδεδεµένη µε την επιχειρηµατικότητα η 
φαρµακοβιοµηχανία, πρωτοστατεί στην προσπάθεια 
για ανάπτυξη. Και υπάρχουν πολλά παραδείγµατα που 
µπορούν να αναδειχθούν σε βασικές πηγές έµπνευσης 
για εσάς. Γι’ αυτό και καλώ στο βήµα .... 
 

  


