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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

                                                                

        Λονδίνο, 11 Οκτωβρίου 2016 

 

Εκτίμηση επιπτώσεων BREXIT σε βρετανική φαρμακοβιομηχανία 

Το 2013, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων 

και παρασκευασμάτων ανήλθε σε £13,34 δισ., αντιπροσωπεύοντας περίπου το 0,8% του 

συνόλου της οικονομίας (ή 9% του κλάδου μεταποίησης). 

Η κατασκευή φαρμακευτικών προϊόντων είχε τις καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με 

οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προϊόντων στον τομέα της μεταποίησης – παραγωγής μέχρι 

και την οικονομική ύφεση του 2008/9, καταγράφοντας μέση αύξηση 4,4% ετησίως κατά 

την περίοδο 1991 - 2009. Ωστόσο, η παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων μειώθηκε 

κατά 25,9% μεταξύ των ετών 2009 - 2013. Στη φαρμακευτική βιομηχανία απασχολούνται 

73.000 άτομα με 23.000 εξ αυτών στην έρευνα και ανάπτυξη. Οι δε δαπάνες των 

βρετανικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη ανήλθαν το 2013 στα 

£4,1 δισ.  

Το 2015, οι εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθαν σε £23,5 δισ και οι 

αντίστοιχες εισαγωγές ήταν £22,1 δισ, καταγράφοντας πλεόνασμα 1,4 δισ.. Το Ηνωμένο 

Βασίλειο αντιπροσωπεύει περίπου το 4% των παγκόσμιων εξαγωγών σε χημικά και 

φαρμακευτικά προϊόντα, και η φαρμακοβιομηχανία (μαζί με τα χημικά προϊόντα) αποτελεί 

το μεγαλύτερο εξαγωγικό κλάδο του Ηνωμένου Βασίλειου. 

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Βρετανικών Βιομηχανιών (CBI), το 54% του μεριδίου 

των εξαγωγών στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου εξάγεται 

στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο φαρμακευτικός τομέας του Ηνωμένου Βασιλείου έχει σημαντικές 

εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα τεθούν σε κίνδυνο εάν το 

Ηνωμένο Βασίλειο απολέσει την πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Ωστόσο ακόμα και αν το ΗΒ 

επιλέξει να συναλλάσσεται με τους κανονισμούς του ΠΟΕ, είναι πιθανόν πως οι δασμοί στα 

φαρμακευτικά προϊόντα θα είναι χαμηλοί - 90% των χωρών εφαρμόζουν δασμολογική 

επιβάρυνση λιγότερο από 10% στα φαρμακευτικά προϊόντα  

Παρ 'όλα αυτά, το Brexit συνεπάγεται σημαντικές συνέπειες για τον τομέα, κυρίως σε 

σχέση με τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων, την πρόσβαση των ασθενών σε νέα 

φάρμακα, καθώς και τη χρηματοδότηση της έρευνας. 

Η άδεια κυκλοφορίας στην αγορά θα είναι ο τομέας της φαρμακευτικής βιομηχανίας 

που θα επηρεαστεί περισσότερο από την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

έχει σήμερα σημαντική επιρροή στην παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία μέσω του 

ρόλου της σε μια σειρά από όργανα της ΕΕ και των επιτροπών τους, ιδίως του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), του οποίου η έδρα βρίσκεται στο Λονδίνο. Η Ένωση 

Βρετανικών Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (ABPI) εκτιμά ότι η παρουσία της ΕΜΑ στο 

Λονδίνο προσέφερε τη δυνατότητα ισχυρής επιρροής του Βρετανικού Οργανισμού 



1A Holland Park, London W11 3TP, 

Τηλ. 00442077278860, Φαξ. 00442077279934, 

Email: ecocοm.london@mfa.gr Webpage: www.agora.mfa.gr/gb66 

Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) επί ευρωπαϊκών ρυθμιστικών ζητημάτων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο επιλέξει να συναλλάσσεται με την ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΟΧ 

(EEA), τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί με κεντρική διαδικασία από τον ΕΜΑ θα 

χρειάζονται επίσης πρόσθετη εθνική άδεια για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, αυτό το 

διπλό ρυθμιστικό βάρος μπορεί να χαλαρώσει με αυτοματοποιημένες διαδικασίες 

αδειοδότησης. Για παράδειγμα, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ισλανδία έχουν λάβει 

διοικητικά μέτρα για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας, και είναι πιθανό το Ηνωμένο 

Βασίλειο να ακολουθήσει την ίδια οδό. 

Υπό την ΕΖΕΣ (EFTA), το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναλάμβανε την αδειοδότηση των 

φαρμάκων και των κλινικών δοκιμών εξ ολοκλήρου και δεν θα είναι σε θέση να τα εγκρίνει 

σε εθνικό επίπεδο μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ή με διοικητικά μέτρα. 

Ωστόσο, ο MHRA θα μπορούσε να λειτουργήσει παράλληλα με την ΕΜΑ και να συνάψει 

κοινές συμφωνίες για την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. 

Στο πλαίσιο του ΠΟΕ, κάθε διμερής συμφωνία θα περιελάμβανε μόνο ένα σχετικά 

μικρό βαθμό ρυθμιστικής σύγκλισης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο MHRA θα ήταν 

ανεξάρτητος και αποκλειστικά υπεύθυνος για το ρυθμιστικό καθεστώς και την 

φαρμακευτική εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας. Αν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως το 

Διεθνές Συμβούλιο για την Εναρμόνιση των Τεχνικών Απαιτήσεων για τα Φαρμακευτικά 

Προϊόντα για Ανθρώπινη Χρήση (ICH), θα μείωνε τις απαιτήσεις για χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας, η επιλογή του ΠΟΕ θα είναι μακράν το πιο επαχθές σενάριο για τον MHRA. 

Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύει το 3% της παγκόσμιας βιοϊατρικής 

βιομηχανίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30%. Οι φαρμακευτικές 

εταιρείες είναι πιθανό να δώσουν προτεραιότητα για έκδοση φαρμάκων στην ΕΕ πριν από 

το Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας πρόσβαση σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων ανθρώπων, σε 

αντίθεση με 60 εκατομμύρια. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει το χρόνο αναμονής των 

ασθενών στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα φάρμακα.  

Οι κλινικές δοκιμές είναι επίσης πιθανό να επηρεαστούν. Μια προγραμματισμένη 

μεταρρύθμιση εισαγάγει μια ενιαία πύλη της ΕΕ για τις κλινικές δοκιμές το 2018, 

επιτρέποντας στη βιομηχανία να κάνει αίτηση σε κεντρικό επίπεδο και να λαμβάνει την 

έγκριση για τη διεξαγωγή δοκιμών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο 

εξαιρεθεί από τη μεταρρύθμιση, η αγορά των κλινικών δοκιμών του Ηνωμένου Βασίλειου 

θα πληγεί, καθώς η διεξαγωγή τους θα είναι περισσότερο δαπανηρή και πολύπλοκη, ιδίως 

αν η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει ήδη λάβει έγκριση σε επίπεδο ΕΕ. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει επίσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας τις 

περισσότερες επιχορηγήσεις από οποιαδήποτε άλλη χώρα και η έξοδος από την ΕΕ θα το 

καταστήσει μη επιλέξιμο για τη συντριπτική πλειοψηφία των χρηματοδοτήσεων. Οι 

Βρετανοί επιστήμονες θα χάσουν την πρόσβαση τους σε ευρωπαϊκές ερευνητικές 

εγκαταστάσεις, καθώς και ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα της ΕΕ 

θα βρεθεί σε κίνδυνο. Η βιομηχανία θα χάσει επίσης την πρόσβαση στο πρόγραμμα 

Ηorizon 2020, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 

στον κόσμο στις επιστήμες υγείας και ζωής. Σύμφωνα με το UK Centre for Health 
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Solutions , ο τομέας βρίσκεται σε κίνδυνο να χάσει την πρόσβαση του σε χρηματοδοτήσεις 

και επενδύσεις ύψους £8,5 δισ. τα επόμενα τέσσερα χρόνια.  

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, δεν θεωρείται πιθανό να αλλάξουν οι τιμές στα 

φαρμακευτικά προϊόντα. Το 2014, το σχέδιο για τον Κανονισμό των Φαρμακευτικών Τιμών 

(PPRS), είχε καθορίσει τις τιμές του Ηνωμένου Βασιλείου για τα φάρμακα μέχρι το τέλος 

του 2018. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρχει σχετική σταθερότητα των τιμών μέχρι το 

2018, αλλά δεν είναι σαφές τι θα συμβεί με τo νέo PPRS. Επιπρόσθετα, οι  βρετανικές 

φαρμακευτικές εταιρείες, όπως η GlaxoSmithKline και η AstraZeneca, θα μπορούσαν να 

επωφεληθούν από μια ώθηση στα κέρδη από τις εξαγωγές, λόγω της υποτιμημένης 

στερλίνας. Ο ίδιος παράγοντας όμως μπορεί να επηρεάσει, προς τα πάνω,  τις τιμές των 

εισαγόμενων φαρμάκων και δη των γενόσημων, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα, 

καλύπτοντας περίπου το 75% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης.  

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι προσεκτικό 

όσον αφορά την ενδεχόμενη απώλεια εμπιστοσύνης των επενδυτών, καθώς είναι ο κύριος 

ευρωπαϊκός επενδυτικός προορισμός κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (VC) στον 

κλάδο. Σύμφωνα με τον Βρετανικό Σύνδεσμο Βιοτεχνολογίας (BIA), ο τομέας της 

βιοτεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου συγκέντρωσε 924 εκ. λίρες μέσω αρχικών 

δημόσιων προσφορών και $2,4 δισ. σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών κατά την 

περίοδο 2005-15.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλοί υποστηρικτές της Εξόδου επισημαίνουν την επιτυχία της 

φαρμακευτικής βιομηχανίας της Ελβετίας ως απόδειξη ότι η ζωή έξω από την ΕΕ είναι 

συμβατή με ένα αναπτυσσόμενο τομέα των βιοεπιστημών, παραμένει αβέβαιο όμως κατά 

πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χορηγήσει παρόμοια προνόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 


