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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  
 
 

Αλάπηπμε ησλ βηνεπηζηεκψλ (Life Sciences) ζηελ Οπγγαξία 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη βηνεπηζηήκεο έρνπλ αλαδεηρζεί, δηεζλψο, ζε ζεκαληηθφ κνριφ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαζψο πνιιέο ρψξεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε έλα νηθνλνκηθφ κνληέιν ην 

νπνίν ζα είλαη βαζηζκέλν ζηελ ηερλνγλσζία θαη ζα ζπλδπάδεη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ηελ 

πιεξνθνξηθή θαη ηελ ςεθηνπνίεζε. Ο θιάδνο ησλ βηνεπηζηεκψλ, αλήθεη ζήκεξα ζηνπο πην 

πξνεγκέλνπο ηερλνινγηθά θαη ραξαθηεξίδεηαη σο θιάδνο εληάζεσο ηερλνινγίαο κε 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηα άηνκα θαη ηηο 

θνηλσλίεο. χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ ηεο Οπγγαξίαο (ΖΗΡΑ), ν 

θιάδνο ησλ βηνεπηζηεκψλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ρψξαο, κε δξάζε πνπ μεπεξλάεη ηα 100 έηε, πνιιέο θαηλνηνκίεο, εμεηδηθεχζεηο θαη ζεκαληηθέο 

εμαγσγέο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, μέλσλ θαη νπγγξηθψλ θνξέσλ, 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη θαηλνηφκσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, έρεη νδεγήζεη ζηε ζχζθημε 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ επηζηήκεο θαη βηνκεραλίαο, κε ζεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηε ρψξα. ηελ 

Οπγγαξία, ν θιάδνο ησλ βηνεπηζηεκψλ, απνηειείηαη απφ δχν βαζηθνχο ηνκείο: α) Βηνηερλνινγία 

& Φαξκαθνβηνκεραλία θαη β) Ηαηξηθέο ζπζθεπέο. Οη δχν απηνί ηνκείο ζπκκεηέρνπλ κε 

ζεκαληηθφ θαη ζπλερψο απμαλφκελν πνζνζηφ ζηελ νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο.  

Πην αλαιπηηθά θαη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΖΗΡΑ, 8 απφ ηηο 10 κεγαιχηεξεο, παγθνζκίσο, 

εηαηξείεο βηνηερλνινγίαο θαη παξαγσγήο θαξκάθσλ δηαηεξνχλ κνλάδεο παξαγσγήο ή/θαη R&D 

(έξεπλαο θαη αλάπηπμεο) ζηελ Οπγγαξία. Σν 2017 νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη νη εηαηξείεο 

ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ ζηελ Οπγγαξία, απαζρνινχζαλ πεξηζζφηεξνπο απφ 48.000 ππαιιήινπο. Ζ 

θαξκαθνβηνκεραλία ηεο Οπγγαξίαο απνηεινχζε αλέθαζελ ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο, παξάγνληαο ην 6,8% ηεο ζπλνιηθήο βηνκεραληθήο αμίαο (ζηνηρεία 2017). Οη 

ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο κε κνλάδεο παξαγσγήο ζηελ Οπγγαξία (Richter, 

Teva, Egis θαη Sanofi-Aventis) «επζχλνληαη» γηα ην 85-90% ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο θαη 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θιάδνπ ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο. Δπίζεο, ην 40-45% ηνπ 

ζπλφινπ ηεο έξεπλαο & αλάπηπμεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ νπγγξηθή βηνκεραλία, πξνέξρεηαη 

απφ ηελ θαξκαθνβηνκεραλία. εκεηψλνπκε φηη ην 2017, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαπαλψλ ηεο 



νπγγξηθήο θαξκαθνβηνκεραλίαο γηα έξεπλα & αλάπηπμε, αλήιζε ζε 67 δηζ. HUF (€217 εθ.). 

ηνλ ηνκέα ησλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ ηεο Οπγγαξίαο, δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 150 

εμσζηξεθείο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ ην 90% ησλ πξντφλησλ ηνπο. Οη εηαηξείεο 

απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πξνζαξκνζηηθφηεηα, επειημία, θαηλνηνκία θαη ηζρπξή εμαγσγηθή 

δξάζε. 

ηελ Οπγγαξία, ε ζπλερήο αλάπηπμε ησλ βηνεπηζηεκψλ ππνζηεξίδεηαη απφ έλα δίθηπν 

αθαδεκατθψλ εξεπλεηψλ θαη επηζηεκνληθψλ ηδξπκάησλ. Σα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο 

«ηξνθνδνηνχλ» ηε βηνκεραλία κε άξηηα επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν 

ζπλδξάκεη θαηαιπηηθά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. Σν 2017 θνηηνχζαλ ζε ηκήκαηα 

βηνεπηζηεκψλ παλεπηζηεκίσλ ηεο Οπγγαξίαο πεξηζζφηεξνη απφ 24.300 ζπνπδαζηέο, ελψ ην ίδην 

έηνο απνθνίηεζαλ 3.700 άηνκα. πγρξφλσο, έλα κεγάινο αξηζκφο εξεπλεηηθψλ θέληξσλ 

δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο δηαξθνχο εμέιημεο θαη πξνφδνπ. Τπάξρνπλ 4 κεγάια θέληξα R&D ηα 

νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα κε παλεπηζηήκηα πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε ηαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο 

επηζηήκεο ζηηο πφιεηο Βνπδαπέζηε, Νηέκπξεηζελ, Εέγθελη θαη Πεθο. Ο ζπλδπαζκφο 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, θαηαξηηζκέλνπ θαη ρακεινχ θφζηνπο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη δξαζηήξησλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγεί έλα 

ειθπζηηθφ θαη επλντθφ γηα επελδχζεηο ζηνλ θιάδν ησλ βηνεπηζηεκψλ, πεξηβάιινλ.  

Ο ΖΗΡΑ, αθνινπζψληαο ην κνληέιν «one-stop-shop», παξέρεη δσξεάλ επαγγεικαηηθέο 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ βηνεπηζηεκψλ. Παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, είλαη αξσγφο ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ ρψξνπ, πξνζθέξεη εμαηνκηθεπκέλα παθέηα θηλήηξσλ, ελεκεξψλεη γηα ηε 

δπλαηφηεηα θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ θαη κεζνιαβεί ζηελ επηθνηλσλία ησλ εηαηξεηψλ κε δεκφζηεο 

ππεξεζίεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ ΖΗΡΑ, δηεζλνχο θήκεο εηαηξείεο έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ 

Οπγγαξία. Υαξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο θαθψλ επαθήο 

«CooperVision», ε νπνία πξνρψξεζε πξφζθαηα ζε επέλδπζε χςνπο €24 εθ. γηα επέθηαζε ησλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηεο ζηελ πφιε Gyal (23 ρικ. λνηηναλαηνιηθά ηεο Βνπδαπέζηεο). Ζ εηαηξεία 

ζπκθεξφλησλ ΖΠΑ, ζα ηδξχζεη λέν θέληξν δηαλνκήο δηπιαζηάδνληαο ηε ρσξεηηθφηεηα απφ 600 

εθαηνκκχξηα ζε 1,2 δηζεθαηνκκχξηα θαθνχο επαθήο εηεζίσο. Παξνκνίσο, ε Γεξκαληθή εηαηξεία 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο «B.Braun», κεηά ηελ πξφζθαηε επέθηαζή ηεο, απαζρνιεί ζηελ 

Οπγγαξία πεξηζζφηεξνπο απφ 2.000 ππαιιήινπο θαη ζχληνκα ζα δηπιαζηάζεη ηελ παξαγσγηθή 

ηεο ηθαλφηεηα ζε ηαηξηθέο ζπζθεπέο. Παξάιιεια, ε εηαηξεία έρεη ηδξχζεη θαη ιεηηνπξγεί θέληξν 

R&D γηα εμέιημε  εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Δπίζεο, θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο φπσο νη «Gedeon 

Richter» θαη ε «EGIS», ζπλερίδνπλ ηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ ηνπο 

δξάζεσλ ζηελ Οπγγαξία. Ζ πνιπεζληθή εηαηξεία παξαγσγήο θηεληαηξηθψλ εκβνιίσλ «CEVA-

phylaxia», έρεη πιήξσο εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη εμάγεη ην 95% ηεο παξαγσγήο ηεο. 

Πξφζθαηα αλαθνίλσζε λέα επέλδπζε θαη γηα δεχηεξν εξγνζηάζην παξαγσγήο εκβνιίσλ ζηελ 

Οπγγαξία. Σέινο, ε θαξκαθνβηνκεραλία «GSK» ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, επέλδπζε πεξίπνπ 

€55 εθ. ζηελ Οπγγαξία θαη δεκηνχξγεζε  110 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

εκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ βηνεπηζηεκψλ ζηελ Οπγγαξία. 

Βαζηθφο  ζηφρνο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 



εζληθήο νηθνλνκίαο. Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο έρεη κεησζεί ζην 9% (ν 

ρακειφηεξνο ζηελ Δ.Δ.), ζε κηα πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο πεξηζζφηεξσλ μέλσλ επελδχζεσλ.  

Παξάιιεια, ε Οπγγαξία πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα θηλήηξσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη ησλ επαλεπελδχζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ βηνεπηζηεκψλ. Οη επηρνξεγήζεηο θαη 

επηδνηήζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ πεξηθεξεηαθφ ή θαη εηδηθφ ραξαθηήξα. Σνλ Ηαλνπάξην 2017, 

ηέζεθε ζε ηζρχ λέν θαζεζηψο παξνρήο θηλήηξσλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ησλ κεγάισλ βηνεπηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ 

ζε νιφθιεξε ηελ Οπγγαξία. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο επηδνηήζεσλ είλαη ε 

πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ θέληξσλ R&D, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ήδε 

εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο R&D. Δπηπιένλ, ν Οξγαληζκφο Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ ηεο 

Οπγγαξίαο έρεη ζεζπίζεη έλα λέν θίλεηξν γηα ηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πξνβνχλ ζε 

επελδχζεηο εληάζεσο ηερλνινγίαο: Γηα ηελ επηρνξήγεζε ηεο επέλδπζεο, δελ ζα απαηηείηαη πιένλ 

ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αξθεί ε επηρείξεζε λα δεζκεπζεί γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηάο ηεο εληφο ηεζζάξσλ εηψλ. Ο ζηφρνο ηνπ θηλήηξνπ απηνχ, είλαη ε εθαξκνγή 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε δεκηνπξγία πνηνηηθφηεξσλ, ηερλνινγηθά πην πξνεγκέλσλ θαη 

θαηλνηφκσλ (άξα θαη αληαγσληζηηθφηεξσλ) πξντφλησλ. 

 

 


