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Medicamentele inovatoare și
vaccinurile sunt unele dintre
cele mai puternice instrumente
pentru a ajuta oamenii din 
întreaga Europă să ducă vieți
mai lungi, mai sănătoase, mai
prospere și mai productive.

SUNTEM ARPIM.
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ 
A PRODUCĂTORILOR 
INTERNAȚIONALI 
DE MEDICAMENTE 
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PANDEMIA COVID-19 

a evidențiat necesitatea unor sisteme de sănătate reziliente pentru a face față

presiunii neașteptate a nevoilor de îngrijire

ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI 

va exercita presiuni asupra cheltuielilor pentru asistență medicală în viitor -

persoanele în vârstă necesită îngrijiri mai costisitoare

RĂSPÂNDIREA BOLILOR CRONICE

va impacta serviciile de sănătate - bolile cronice vor fi mai frecvente și sunt cel

mai costisitor de tratat

SCĂDEREA POPULAȚIEI ACTIVE 

va impacta sustenabilitatea fiscală pe termen lung; se preconizează că populația

activă va scădea cu 28% în România între anii 2018 și 2050, acest lucru ar

reduce veniturile anuale din impozite cu aprox.1,4 mld. EUR până în 2050

Sistemele de sănătate necesită investiții suplimentare pentru a face față provocărilor 
prezente si viitoare și pentru a fi sustenabile financiar pe termen mediu și lung

Cheltuielile de sănătate pe cap de locuitor, în funcție de vârstă, ca proporție

din PIB pe cap de locuitor %, 2016

Sursa: Comisia Europeană – The 2018 Ageing Report

Cheltuielile pe cap de 

locuitor pentru cei sub 

50 de ani, reprezintă

sub 5% din PIB pe cap 

de locuitor …

..dar 10%-15% pe cap 

de locuitor pentru cei 

de 75-95 de ani

UE15 – bărbați

UE15 – femei

Noi state membre 
– bărbați

Vârsta (ani)

Noi state membre –
femei

Surse: Rezultate de sănătate și cheltuieli în Europa Centrală și de Est – raport

PwC
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INOVAȚIA SALVEAZĂ VIEȚI

IMPACT UMAN 
(ani de viață câștigați, calitatea vieții)

IMPACT LA NIVELUL SOCIETĂȚII 
(oamenii râmân activi, spitalizarea este redusă)

IMPACT ECONOMIC 
(contribuții majore la PIB, investiții)

Industria farmaceutică inovatoare: 

DATORITĂ INOVAȚIEI ÎN MEDICINĂ:

Variola devenit prima boală eradicată la nivel mondial

Infecțiile cu virusul HIV nu mai sunt condamnări la moarte

Hepatita C a devenit o boală vindecabilă

73% DIN CREȘTEREA 
SPERANȚEI DE VIAȚĂ

73% din cei doi ani de
creștere a speranței de viață, 

înregistrată între 2000 și 2009.

20 DE MILIOANE DE VIEȚI 
SALVATE GLOBAL

Datorită vaccinurilor, în perioada 
2001-2020. Vaccinurile au prevenit 

500 de milioane de îmbolnăviri. 

1,2 MILIOANE DE ANI DE 
VIAȚĂ SALVAȚI 

Datorită tratamentelor inovatoare 
doar în  cancerul de sân. 

Dacă inactivitatea cauzată de 
boală și dizabilitate ar fi redusă cu 

10%, veniturile suplimentare ar
reprezenta pentru România aprox. 

2,8 MILIARDE EUR 

*https://www.efpia.eu/more-than-medicine/improving-health/
**How prioritizing health can be a prescription for Romania’s prosperity – McKinsey & Company



Non-Amgen

IMPACTUL ECONOMIC  total al sectorului medicamentelor 
inovatoare în România 

Contribuția sectorului 
medicamentelor inovatoare se 

ridică la

peste 1 miliard euro, 

plățile specifice sectorului având un
aport semnificativ, de peste 0,6-0,7 

miliarde euro.

Surse: ARPIM, analiză PwC



În perioada 2019-2020, producătorii de medicamente inovatoare
au realizat  investiții de peste 67 milioane euro

Investiții efectuate de companiile farmaceutice inovative 

în România
2019, 2020, milioane euro

Cercetare și dezvoltare (R&D)

2019: 17,0 (51,2%)

2020: 16,4 (47,4%)

Mijloace fixe

2019: 1,4 (4,2%)

2020: 2,3 (6,7%)

Programe de educație

medicală și inițiative 

cu impact social 

2019: 14,8 (44,6%)

2020: 15,9 (45,9%)

33,1
milioane euro

în 2019

34,7
milioane euro

în 2020

Surse: Chestionar PwC (date colectate de la membrii ARPIM în perioada octombrie 2021- aprilie 2022), analiza PwC

PwC

30

7%

46%

47%

4%

45%
51%

Notă: Nu toți membrii au furnizat informații cu privire la invesțiile realizate, precum  cercetarea și  dezvoltarea, programele de educație medicală și  

sprijin pentru pacienți  precum și alte tipuri de investiții (de exemplu, în mijloace fixe, inițiative cu impact  social). Ca atare, atunci când aceste rezultate 

sunt prezentate, ele sunt prezentate  numai pentru subgrupul de membri participanți care au transmis astfel de informații.
Notă: Valoarea R&D (inclusiv studiile clinice) prezentată nu reprezintă valoarea totală a pieței de studii clinice din România.

Pe lângă contribuția directă și
indirectă la economia României, 
companiile din cadrul sectorului

medicamentelor inovatoare
realizează investiții în activități

de cercetare, acțiuni de 
educație medicală, de 
prevenție și informare.
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PwC  

Strategy&

Creșterea cheltuielilor pentru sănătate va îmbunătăți rezultatele, va 

spori performanța economică și va îmbunătăți sustenabilitatea fiscală

• Rezultate mai bune de sănătate sporesc performanța economică și fiscală

• Terapiile inovatoare au îmbunătățit rezultatele de sănătate, au redus costurile pentru
sistemul de sănătate și au oferit beneficii economice

• Terapiile în curs de dezvoltare au potențialul de a oferi și mai multe beneficii în viitor -
peste 7.000 de medicamente în dezvoltare

Accesul la terapii inovatoare are un impact pozitiv social și economic

Stimularea cercetării-dezvoltarii industriei farmaceutice inovatoare

efect pozitiv pentru sănătatea și bugetul unei țări

• Industria farmaceutică inovatoare, cel mai dinamic sector de Cercetare și Dezvoltare 
din Europa

• Studiile clinice aduc beneficii pentru pacienți, investigatori și pentru întregul sistem
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CUM EVALUĂM ȘI VALORIFICĂM INOVAȚIA ?

• Reducerea etapizată a timpului de așteptare
• Îmbunătățirea termenelor, coerenței și fluxului rambursării
• Asigurarea unor politici coerente și sustenabile

• Implementarea unor proiecte pilot privind traseul clinic al 
pacienților

• Digitalizarea sistemului de sănătate
• Publicarea transparentă a unui set de date relevant

• Recunoașterea industriei farmaceutice ca un partener strategic 
(parteneriate)

• Stimularea investițiilor (studii clinice, programe de suport pentru
pacienți, cercetare&dezvoltare, etc)

• Abordare proactivă a estimării bugetare (prin procesul de 
horizon scanning) și bugetare multianuală

• Ajustarea predictibilă și anuală a bugetului de medicamente
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WE ARE ARPIMARPIM.

27 de companii 

Membră  

Inovația în medicină 
salvează vieți, dacă 
pacienții au acces la 
ea. 


