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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ CPHI WORLDWIDE 

 ICSE, InnoPack, P-MEC και FDF 

 

MAΔΡΙΤΗ, 9-11.10.2018  

 

Γενικά  

 

Η ισπανική φαρμακοβιομηχανία καταλαμβάνει την η τέταρτη καλύτερη θέση στον κόσμο 

βάσει της ποιότητας των φαρμάκων της και της επιστημονικής γνώσης των επαγγελματιών 

της, σύμφωνα με τα στοιχεία της CPhI, του οργανισμού που διοργανώνει τη μεγαλύτερη 

διεθνή κλαδική έκθεση. Η ετήσια έκθεση CPhI Worldwide, μαζί με τις εκθέσεις ICSE, 

InnoPack, P-MEC και FDF, για το 2018, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Μαδρίτη από 9 

έως 11 Οκτωβρίου τ.έ. και αποτελεί την 29η έκδοση της έκθεσης.  

Η Ισπανία βρίσκεται στην τέταρτη θέση, μαζί με τη Γαλλία και την Ιταλία, ενώ τις πρώτες 

θέσεις καταλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και η Ιαπωνία. Σε χαμηλότερες 

θέσεις από αυτή της Ισπανίας, βρίσκεται η Ινδία και η Κίνα. 

Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι η βιομηχανία βελτιώθηκε γρήγορα από άποψη καινοτομίας, 

αυξάνοντας τον τελευταίο χρόνο κατά 16% την ικανότητά της να αναπτύσσει καινοτόμες 

μεθόδους παρασκευής και νέα φάρμακα. 

H Μαδρίτη φιλοξένησε από την Τρίτη 9 έως την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου την CPhI Worldwide, 

τη μεγαλύτερη φαρμακευτική έκθεση στον κόσμο, η οποία συγκέντρωσε στην Ifema 

περισσότερες από 2.500 εταιρείες και 45.000 επαγγελματίες από 153 χώρες, συμβάλλοντας 

έτσι στην ανάπτυξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας της χώρας. Το υψηλό κόστος 

συμμετοχής (κατά μέσο όρο 70.000 ευρώ, ανά συμμετέχουσα εταιρεία) αναδεικνύει και το 

υψηλό επίπεδο της έκθεσης, όπως και το μέγεθος των συμμετεχουσών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της παραγωγής, ανάπτυξης, συσκευασίας και 

προώθησης φαρμάκων. 

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η εκδήλωση διοχέτευσε περισσότερα από 330 εκ. ευρώ στην 

οικονομία της Μαδρίτης και πυροδότησε τα ξενοδοχεία της πόλης, καθώς το 80% των 

συμμετεχόντων ήταν ξένοι. Σημειώνεται ότι μόνο από την Κίνα και την Ινδία ήρθαν 

περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες. Η Ifema, επίσημος διοργανωτής εκθέσεων Μαδρίτης, 

έθεσε στη διάθεση της εκδήλωσης το σύνολο των εγκαταστάσεών της, πέραν των εφήμερων 
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περίπτερων που κατασκευάστηκαν ειδικά για την περίσταση, καταλαμβάνοντας συνολικά 

περισσότερα από 225.000 τ.μ. 

Είναι η πέμπτη φορά που η Μαδρίτη φιλοξένησε την συγκεκριμένη έκθεση, η οποία 

επικεντρώθηκε φέτος, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή ενεργών συστατικών, σε νέες μορφές 

τελικής παρουσίασης, συσκευασίες και μηχανήματα σε όλα τα τμήματα της αλυσίδας 

εφοδιασμού ενώ προσέφερε, επιπλέον, περισσότερα από 100 σεμινάρια δωρεάν σε όσους 

συμμετείχαν στην έκθεση. Η τελευταία φορά που η διοργάνωση έλαβε χώρα στην Μαδρίτη 

ήταν το 2015, συγκεντρώνοντας 36.368 άτομα ενώ την επόμενη χρονιά θα διεξαχθεί στην 

Φρανκφούρτη. Συνήθως, διεξάγεται εναλλακτικά στη Γερμανία και στην Ισπανία. 

Η μεγάλη καινοτομία για την έκθεση αυτού του έτους ήταν η οργάνωση του bioLive, ενός νέου 

τμήματος αφιερωμένου στην επεξεργασία και την παρασκευή βιοφαρμακευτικών προϊόντων. 

Αυτό το παράλληλο γεγονός συνέδεσε τη βιοτεχνολογία με τα μεγάλα εργαστήρια και τους 

παρόχους υπηρεσιών της αλυσίδας ολόκληρης της βιομηχανίας. 

Η ελληνική συμμετοχή 

Η διεθνής κλαδική έκθεση φαρμάκου διεξήχθη με την ισχυρή ελληνική συμμετοχή και 

παρουσία τριάντα ελληνικών εταιρειών/εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που 

δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της παραγωγής, ανάπτυξης, συσκευασίας και 

προώθησης φαρμάκων. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εταιρείες που εντόπισε το Γραφείο μας, 

μέσω του φορέα διοργάνωσης IFEMA, ήταν οι εξής:  

ANFARM, ARGO S.A., COOPER PHARMACEUTICALS S.A., DEMO S.A., ELPEN 

PHARMACEUTICAL CO, FREZYDERM S.A., GALENICA S.A., GAP S.A., GENERHARM 

S.A., GEROLYMATOS INTERNATIONAL S.A., HELP S.A., IASIS PHARMA S.A., 

LABOCHEM S.A., LABOSERVE S.A., LAMDA LABORATORIES S.A., PAPERPACK, 

RONTIS, PHARMATHEN, BIOSEUTICA, PHARMA-DATA S.A., PHARMANEL S.A., 

PHARMAZAC, PharOS Ltd, QACS Laboratories, RAFARM S.A., SIMVIS S.A., SYMETAL 

S.A., UNI-PHARMA S.A., VIANEX S.A. και VIOSER S.A. 

Ακόμη, ο κ. Θεόδωρος Τρύφων εκπροσώπησε την ΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση 

Φαρμακοβιομηχανίας, με έδρα την Αθήνα), στην έκθεση, με τη θεσμική του ιδιότητα, ως 

Πρόεδρος του φορέα.  

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης παρακολούθησε συστηματικά τις εγγραφές των ελληνικών 

επιχειρήσεων στη διεθνή έκθεση ήδη προ διμήνου, πραγματοποίησε κύκλο επαφών με όλες 

τις εταιρείες ενόψει της συμμετοχής τους στην έκθεση και τους απέστειλε συνοπτική έρευνα 

αγοράς για τις φαρμακοβιομηχανίες στην Ισπανία καθώς και επικαιροποιημένο κατάλογο 

διερμηνέων.  
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Ακόμη, το Γραφείο μας επισκέφθηκε την έκθεση στο σύνολό της και ήρθε σε επαφή με όλες 

τις συμμετέχουσες ελληνικές εταιρείες, τα στελέχη τους και τον εκπρόσωπο του ΠΕΦ, 

κατέγραψε τις απόψεις και τις ανάγκες τους και τους ενημέρωσε ενδελεχώς για την 

κατάσταση της οικονομίας της φιλοξενούσας χώρας και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς. Εν 

κατακλείδι, τους παρότρυνε να συνεχίσουν την προσπάθεια εδραίωσης στην ισπανική αγορά, 

δεδομένης της ανόδου που καταγράφουν σχεδόν όλοι οι δείκτες της ισπανικής οικονομίας. Οι 

ίδιες οι εταιρείες επιβεβαίωσαν ότι παρά την καλή θέση που απολαμβάνει η Ισπανία στον 

κλάδο του φαρμάκου, υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών και οι 

περισσότερες ήδη έχουν ορισμένες ικανοποιητικές συμπράξεις. Όλα τα ελληνικά περίπτερα 

παρουσίασαν υψηλή επισκεψιμότητα και ήδη από την πρώτη ημέρα κατέγραφαν σημαντικό 

αριθμό επιχειρηματικών συναντήσεων. 

Ενόψει των ανωτέρω, και με δεδομένο το υπολογίσιμο μέγεθος της ισπανικής αγοράς, 

εξακολουθούμε να θεωρούμε σκόπιμη τη συνεχή στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για 

την είσοδό τους στην εδώ αγορά, καθώς και ο τομέας του φαρμάκου προσφέρεται για την 

αύξηση των εξαγωγών μας στη φιλοξενούσα χώρα και κατ’ επέκταση στις αγορές της 

Λατινικής Αμερικής.  

Συνεπώς, το Γραφείο ΟΕΥ προγραμματίζει αναλυτική έρευνα αγοράς για τις 

φαρμακοβιομηχανίες στην Ισπανία, εξετάζει την πιθανότητα διεξαγωγής στοχευμένης 

ημερίδας για τον κλάδο του φαρμάκου σε συνεργασία με τους ελληνικούς και ισπανικούς 

αρμόδιους θεσμικούς/κλαδικούς φορείς και, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, θα στηρίξει τις 

ελληνικές εταιρείες που επιθυμούν με επεκταθούν είτε εξαγωγικά είτε διά της λειτουργίας 

υποκαταστημάτων τους εδώ.       

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 


