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Ενίσχυση της διεθνούς θέσεως της φαρμακοβιομηχανίας Bayer στην Ισπανία
Η εταιρεία Bayer, παγκόσμιος κολοσσός στον τομέα του φαρμάκου, ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει
στις εγκαταστάσεις της στην Ισπανία 59,5 εκ. ευρώ το τρέχον έτος, 60% περισσότερο από ότι το
2018, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την εταιρεία, η χώρα αποτελεί σημαντικό στρατηγικό
παραγωγό και εξαγωγέα, αφού, σύμφωνα με το γενικό διευθυντή Ισπανίας και Πορτογαλίας της
Bayer, η Ισπανία ξεχωρίζει για το αυξημένο επιστημονικό επίπεδο στον κλάδο της υγείας και της
διατροφής. Από τα κατά προσέγγιση 60 εκ. ευρώ που θα επενδύσει η εταιρεία, τα 37 θα αφορούν
την Έρευνα και Ανάπτυξη ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν για την ανακαίνιση των υποδομών τους.
Ακόμη, στο πλαίσιο της εορτής των 20 ετών της εταιρείας, ανακοινώθηκε το σχέδιο για την
επέκταση του εργοστασίου της Berlimed στην Alcalá de Hernandes της Ισπανίας. Η ολοκλήρωσή
του αναμένεται για το 2022 και στο σύνολό του φθάνει τα 35 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα εννέα
θα επενδυθούν άμεσα στην κατασκευή ενός νέου κτιριακού παραρτήματος για την παραγωγή των
προϊόντων της. Αναλυτικότερα, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, το οποίο δραστηριοποιείται εδώ
και μία εικοσαετία, οι εργαζόμενοι ξεπερνούν τους 400 ενώ η εταιρεία προγραμματίζει να
απασχολήσει 70 επιπλέον. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κέντρο παραγωγής, είναι το
μοναδικό της εν λόγω φαρμακοβιομηχανίας για την παραγωγή των αντιγριπικών, πολυβιταμινών,
γαστρεντερικών, δερματολογικών και ορισμένων συμπληρωμάτων διατροφής της Bayer, τα
οποία εξάγονται σε 80 χώρες. Στο συγκεκριμένο κέντρο, από το 2017, έχουν δημιουργηθεί
τέσσερεις ευρεσιτεχνίες φαρμάκων. Η Ισπανίδα υπηρεσιακή Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου
και Τουρισμού, κα. Reyes Maroto, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι ιδιαίτερα σημαντική για το εμπορικό
ισοζύγιο της Ισπανίας στα φάρμακα.
Τέλος, πέραν του εν λόγω εργοστασίου, ήδη το 2019 η εταιρεία θα επενδύσει έξι εκ. ευρώ στο
εργοστάσιο της La Felguera της Αστούριας, δύο εκ. ευρώ στη Quart de Poblet της Βαλένθια και
τα υπόλοιπα εννέα εκ. ευρώ θα μοιραστούν μεταξύ των κέντρων της φαρμακοβιομηχανίας στην
Αλμερία και τη Βαρκελώνη.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη
Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr

