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Επιτάχυνση της πρόσβασης σε νέα φάρμακα από τις ισπανικές φαρμακο- 

βιομηχανίες με επίπτωση στις επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη 

 

Οι ισπανικές φαρμακοβιομηχανίες επιθυμούν να διατηρήσουν το επίπεδο των δαπανών τους 

στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων φαρμάκων, η οποία τα τελευταία έτη φθάνει το 20% των 

εσόδων τους. Για το λόγο αυτό, ζητούν από την κεντρική διοίκηση να επιταχύνει τις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες για την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα, δεδομένου ότι οι 

δαπάνες για την Έρευνα και Ανάπτυξη προέρχονται ακριβώς από τα έσοδα των 

φαρμακοβιομηχανιών από την πώληση των φαρμάκων τους. 

Πέραν των φαρμακοβιομηχανιών, τη συνέχιση των εν λόγω επενδύσεων επιθυμεί και η 

Κυβέρνηση, καθώς η Ισπανία θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην ανάπτυξη νέων 

φαρμάκων. Προς το παρόν, υπολογίζεται ότι η χώρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη, μετά τις Η.Π.Α. 

και την Κίνα, σε Έρευνα και Ανάπτυξη για τα φάρμακα, ενώ απορροφά μεγάλο αριθμό ξένων 

επενδύσεων. Επομένως, θεωρείται μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία να συνεχίσει η παρούσα 

τάση και να εδραιωθεί με αυτόν τον τρόπο ως μεγάλη δύναμη στον τομέα της υγείας γενικότερα. 

Σημαντικό σημείο, προκειμένου οι μητρικές εταιρίες να αποφασίσουν σε ποιες ακριβώς χώρες 

θα προσανατολίσουν τις επενδύσεις τους, είναι η δυνατότητα των νέων φαρμάκων που 

εισάγονται στην αγορά να παρέχονται με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στους ασθενείς της 

χώρας. Διαφορετικά, η απόσβεση της επένδυσης και η κερδοφορία θα αργήσουν πολύ να 

έρθουν. 

Σημειώνεται ότι ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας αναμένεται να αναπτυχθεί μεταξύ 2% και 3% 

για το 2019 στην Ισπανία, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Επιχειρήσεων του Φαρμακευτικού 

Τομέα, Farmaindustria. Παράλληλα, η Ένωση τονίζει ότι οι φαρμακοβιομηχανίες θα επιστρέψουν 

στο ισπανικό κράτος περί τα 150 εκ. ευρώ, εξαιτίας της συμφωνίας που έχουν πραγματοποιήσει 

από την επιστροφή της διαφοράς της ανάπτυξης του κλάδου, με την ανάπτυξη του ΑΕΠ. 
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