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Η φαρμακοβιομηχανία
επενδύει το 8-10% του
συνολικού κύκλου
εργασιών στην
ανάπτυξη θεραπειών.

τερα στην Ευρώπη.
Σταθερή επιδίωξη για την ELPEN αποτελεί και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των φαρμάκων της, τα οποία αναπτύσσουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα
εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη, 30 σκευάσματά της ταξιδεύουν σε 17 ευρωπαϊκές χώρες και 40 παγκοσμίως, εισπράττοντας διεθνή αναγνώριση, και μάλιστα από συστήματα υγείας με ιδιαίτερα αυστηρές και αδιάβλητες διαδικασίες αδειοδότησης. Στο
πλαίσιο, επίσης, του προγράμματος ανάπτυξης και επενδύσεών της στο εξωτερικό, η ELPEN διατηρεί από το 2012 τη θυγατρική εταιρεία ELPEN Pharma GmbH
στη Γερμανία, όπου αναγνωρίζεται ήδη ως
φερέγγυος πάροχος φαρμακευτικών θεραπειών.
σχυρό είναι, όμως, το αποτύπωμα
της ELPEN και στον τομέα της
απασχόλησης, με το προσωπικό
της να ξεπερνά σήμερα τα 1.000 άτομα σε
επίπεδο ομίλου. Η εταιρεία αντιστάθηκε
σθεναρά στο ρεύμα των μαζικών απολύσεων που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια
στον φαρμακευτικό κλάδο, πετυχαίνοντας
αύξηση του προσωπικού της κατά τη
διάρκεια της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό,
ενίσχυσε τις ερευνητικές και διοικητικές
της δομές με επιστήμονες και στελέχη
υψηλής εξειδίκευσης, συμβάλλοντας
ενεργά στον περιορισμό του δραματικού
brain drain που επικρατεί στη χώρα μας.
Εν μέσω ασφυκτικών συνθηκών για το
φαρμακευτικό επιχειρείν, η
ELPEN, που σήμερα
διοικείται από τους Κωνσταντίνο Πενταφράγκα και
Θεόδωρο Τρύφων, αναπτύσσει τη στρατηγική της
για το μέλλον, ενισχύοντας
την παραγωγική της
δυναμικότητα με σημαντικές νέες επενδύσεις.
Συγχρόνως, προωθεί
διεθνείς συνεργασίες με
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες του εξωτερικού,
στις οποίες παρατηρείται
στροφή της μεσαίας τάξης
στο ποιοτικό ευρωπαϊκό
Θεόδωρος
φάρμακο έναντι αυτού που
Τρύφων
παράγεται σε χώρες
χαμηλού κόστους.
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Σε καινοτομία και αναδυόμενες
αγορές επενδύει η ELPEN
Τα φαρμακα που παραγει ταξιδευουν σε περισσοτερες απο 40 χωρες
σε ολο τον κοσμο

ρεις παραγωγικές μονάδες σε πλήρη δραστηριότητα, περισσότεροι από
1.000 εργαζόμενοι κι ένα
από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη
είναι η απάντηση της ELPEN στην κρίση
και τις φωνές αποβιομηχάνισης και αποεπένδυσης που την ακολουθούν μέχρι σήμερα.
Η ιστορία της ξεκινά το 1965 σε έναν
χώρο μόλις 15 τ.μ., τα οποία αποδείχθηκαν αρκετά για να χωρέσουν το όραμα του
ιδρυτή της ELPEN, του φαρμακοποιού
Δημήτρη Πενταφράγκα, για τη δημιουργία
μιας ευρωπαϊκής βιομηχανίας φαρμάκων
υψηλών προδιαγραφών. Τα 53 χρόνια που
μεσολάβησαν ξεπέρασαν κάθε προσδοκία,
με την εταιρεία να αναγνωρίζεται σήμερα
στην εσωτερική αγορά, αλλά και διεθνώς,
για την ποιότητα των φαρμάκων της, αλλά
και την υγιή επιχειρηματική της πορεία.
Η διαρκής έρευνα για καινοτόμες θερα-
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πείες αποτελεί τομέα προτεραιότητας για
την ELPEN. Παρά το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών, η
εταιρεία συνεχίζει μέχρι σήμερα να επενδύει ετησίως το 8% με 10% του συνολικού
κύκλου εργασιών της για την ανάπτυξη
νέων και πιο αποτελεσματικών φαρμάκων,
που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των
ασθενών και τη συμμόρφωσή τους στις θεραπείες.

Η φαρμακοβιομηχανία
επενδύει το 8-10%
του κύκλου εργασιών
στην ανάπτυξη νέων και
πιο αποτελεσματικών
θεραπειών

Στο πλαίσιο αυτό, επικεντρώνεται στην
έρευνα για θεραπείες αυξητικής καινοτομίας, οι οποίες μέσω εναλλακτικών φαρμακοτεχνικών μορφών και συνδυασμών
φαρμάκων δημιουργούν οφέλη για τους
ασθενείς και τα συστήματα υγείας.
Το 1996 η εταιρεία προχώρησε στην
ίδρυση του Ερευνητικού & Πειραματικού
της Κέντρου (ΕΠΚ), με στόχο την έμπρακτη στήριξη της ερευνητικής κοινότητας
και την ενίσχυση της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Σήμερα, 22 χρόνια μετά,
το ΕΠΚ της ELPEN έχει πραγματοποιήσει 350 ερευνητικά προγράμματα, 900 εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενώ 130 είναι οι
υποτροφίες που έχει προσφέρει σε Έλληνες επιστήμονες. Η αποφασιστική συμβολή του στη δημιουργία επιστημονικής γνώσης έχει οδηγήσει στη σημερινή ανάδειξή του ως το μεγαλύτερο ιδιωτικό εργαστήριο Πειραματικής-Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς επίσης κι ένα από τα μεγαλύ-

Θ. Τρύφων: Μονόδρομος η επένδυση
στην επόμενη μέρα για την ελληνική
φαρμακοβιομηχανία
«Μονοδρομο» χαρακτηριζει ο αντιπρόεδρος δ.σ. της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ELPEN και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ),
κ. Θεόδωρος Τρύφων, την επένδυση στην επόμενη μέρα για τη χώρα, επισημαίνοντας:
«Το ρεύμα αποβιομηχάνισης επηρέασε σημαντικά τον κλάδο του φαρμάκου, μειώνοντας τον αριθμό των παραγωγικών μονάδων γενόσημων φαρμάκων που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη από 750 σε 350. Το γεγονός, δε, ότι οι 27 εξ αυτών
είναι ελληνικές έχει ασφαλώς τη σημασία του, επισημαίνοντας έναν βιομηχανικό πυλώνα της χώρας μας με ιστορία πολλών δεκαετιών, αλλά πρωτίστως σημαντικό αποτύπωμα στην εθνική οικονομία, την ελληνική κοινωνία, την απασχόληση, την επιστημονική έρευνα και τις εξαγωγές. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία υφίσταται
τα τελευταία δέκα χρόνια ένα είδος “τιμωρίας” για την επιμονή της να μένει Ελλάδα. Κι
αυτό γιατί, αντί να τυγχάνει της αναγκαίας στήριξης από την Πολιτεία, δέχεται άμεση κι
έμμεση φορολόγηση που φτάνει το 70% του τζίρου της».
Ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας;
Η υπάρχουσα κατάσταση είναι πέρα για πέρα ασφυκτική για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομική κρίση και την απουσία χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά πρωτίστως με την αποκλειστική εφαρμογή οριζόντιων πολιτικών και ασύμμετρων επιβαρύνσεων που επιβάλλονται επί δικαίων και αδίκων. Ενδεικτικό της στρέβλωσης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι το ποσοστό της άμεσης και
έμμεσης φορολόγησης που επιβάλλεται σήμερα σε μια εταιρεία του κλάδου φτάνει έως
και το 70% του τζίρου της, έναντι 35% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Το υπάρχον πλαίσιο «τιμωρεί», δηλαδή, κατά βάση τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην παραγωγή, την έρευνα και την απασχόληση στη χώρα μας.
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Με ποιον τρόπο θα μπορέσει να αρθεί το στρεβλό πλαίσιο που περιγράφετε για
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο;
Η λύση θα έρθει μέσα από κλαδικές πολιτικές, που θα θεσπίσουν συγκεκριμένα κριτήρια για κάποιους βιομηχανικούς κλάδους της οικονομίας. Βασικό συστατικό είναι
να αναγνωρίζεται η εγχώρια προστιθέμενη αξία με συμψηφισμούς επενδύσεων με το
clawback. Εκτός, όμως, από το κράτος, απαραίτητη είναι και η ύπαρξη της κατάλληλης
επιχειρηματικής κουλτούρας για την ανάληψη ρίσκου από τους επιχειρηματίες.
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Πού πιστεύετε ότι πρέπει να επικεντρωθεί μια ελληνική φαρμακοβιομηχανία για να διασφαλίσει τη μελλοντική της βιωσιμότητα κι ανάπτυξη;
Το μείγμα στρατηγικής είναι συγκεκριμένο και αφορά τη διαφοροποίηση των προϊόντων, τις συνεργασίες με ξένες εταιρείες, τη στόχευση σε αναδυόμενες αγορές του εξωτερικού και την αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας για τα
φυτικά συμπληρώματα διατροφής. Ήδη πολλές παραδοσιακές φαρμακοβιομηχανίες έχουν καταφέρει, παρά τις εξαντλητικές επιβαρύνσεις που υφίστανται, να εξελιχθούν σε κόμβους φαρμακευτικής τεχνολογίας, αξιοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία. Η ELPEN, για παράδειγμα, στην προσπάθειά της
να αντισταθμίσει τις απώλειες των προηγούμενων ετών από
την υψηλή φορολόγηση, ξεκίνησε συνεργασία με μεγάλη κινεζική εταιρεία, με στόχο την προώθηση φαρμάκου της για το
αναπνευστικό σύστημα. Το συγκεκριμένο αποτελεί ένα από
τα πρώτα ευρωπαϊκά φάρμακα που εγκρίνονται από την Κίνα.
Προχωρήσαμε, λοιπόν, στην κίνηση αυτή λαμβάνοντας υπ’
όψιν το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει για ευρωπαϊκό
ποιοτικό φάρμακο από τη μεσαία τάξη αναπτυσσόμενων χωρών, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία.
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