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Τα ισπανικά εργαστήρια ζητούν περισσότερη στήριξη από το δημόσιο τομέα 

για να αναπτυχθούν στο εξωτερικό 

 

Τα φαρμακευτικά εργαστήρια στην Ισπανία βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία, ωστόσο 

θεωρούν ότι χρειάζονται την υποστήριξη των δημόσιων διοικήσεων των αυτόνομων 

κοινοτήτων για να επιτύχουν. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τους εξουσιοδοτημένους διευθύνοντες 

συμβούλους των εργαστηρίων που ανήκουν στην ισπανική ένωση εργοδοτών 

φαρμακοβιομηχανιών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του XVIII Συνεδρίου Φαρμακευτικής 

Βιομηχανίας, την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 που έλαβε χώρα στο Santander. 

 

Ο διευθύνων σύμβουλος του φαρμακευτικού εργαστηρίου Reig Jofre, δήλωσε ότι μετά από 

πολλά χρόνια συγκέντρωσης όλων των προσπαθειών που αφορούν πολιτικές τιμών και 

κόστους, έχει έρθει η στιγμή για την ισπανική κυβέρνηση να στοιχηματίσει στην ανάπτυξη 

μιας σταθερής φαρμακευτικής βιομηχανίας τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις διεθνείς.  

Δεδομένου του εν λόγω αιτήματος του κλάδου για δημόσια στήριξη, ο δ/νων σύμβουλος 

επεσήμανε τη δέσμευση της ισπανικής φαρμακοβιομηχανίας για έρευνα και ανάπτυξη στην 

Ισπανία, λαμβάνοντας υπόψη και τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις, ύψους 1,147 δις ευρώ 

κατά το 2017 που δημιούργησαν 40.000 άμεσες και 200.000 έμμεσες θέσεις εργασίας. Τόνισε 

ακόμη ότι στοχεύει στη δημιουργία μίας βιομηχανίας, η οποία θα έχει την ικανότητα να 

δεσμεύεται για επενδύσεις υπέρ του βιομηχανικού ιστού της χώρας καθώς και συνεργασίες 

στην έρευνα και την ανάπτυξη, χωρίς να ξεχνά την εφαρμοσμένη καινοτομία. Πρόκειται για 

μία ισχυρή βιομηχανία που δεσμεύεται για τη δημιουργία ειδικευμένης απασχόλησης και την 

αύξηση των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων και, τελικά, συνδράμει σημαντικά στην 

αύξηση του εθνικού ΑΕΠ. 

Ο κ. Martín Sellés, πρόεδρος της βελγικής φαρμακευτικής εταιρείας Janssen στην Ισπανία, η 

οποία είναι θυγατρική της αμερικανικής Johnson & Johnson, δήλωσε ότι οι προοπτικές στην 

Ισπανία είναι ευνοϊκές, αφού είναι μια χώρα που έχει ήδη πολλά ερευνητικά κέντρα και έχει 

γίνει παγκόσμια δύναμη πρώτης τάξης στον τομέα της κλινικής έρευνας. Παρόλα αυτά, 

επέκρινε τα εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα εργαστήρια που ειδικεύονται στον 

τομέα της έρευνας και ανάπτυξης των καινοτόμων φαρμάκων. Υποστήριξε ότι μόνο 1 στις 

10.000 ενώσεις που συνθέτει η εταιρεία φθάνει στα χέρια των γιατρών και των ασθενών, 

καθώς οι διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες και κυμαίνονται μεταξύ 8 και 12 έτη ενώ το 

κόστος είναι περίπου 2,4 δις ευρώ.   

 


