
 
 
 
 

Βέρνη, 24 Σεπτεμβρίου 2021 
 
ΘΕΜΑ: "SWISS BIOTECH DAY 2021" (Βασιλεία, 7.9.2021) – Πρώτη συμμετοχή του Hellenic 

BioCluster (Hbio) με εκθεσιακό περίπτερο 
 

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 έλαβε χώρα, στη Βασιλεία, η εν θέματι κορυφαία ετήσια 
εκδήλωση της Ελβετικής Ένωσης Βιοτεχνολογίας, η οποία συγκεντρώνει το σύνολο του 
κλάδου, με έντονα στοιχεία δικτύωσης (networking, partnering) και απονομή ετήσιων 
βραβείων αριστείας σε διακριθέντα μέλη.  

 Συμμετείχαν περισσότεροι από 850 επισκέπτες από 25 χώρες και άνω των 40 εκθετών, 
με επίσημη συμμετοχή της Κίνας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ελλάδας. 
Πέραν της ολομέλειας του συνεδριακού μέρους το πρωί, στις απογευματινές παράπλευρες 
εκδηλώσεις συγκροτήθηκαν 8 θεματικά πάνελ και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 
παρουσιάσεις καινοτόμων biotech start-ups και εταιρειών βιοτεχνολογίας μεσαίου μεγέθους, 
ενώπιον επενδυτών και χρηματοδοτών. Επιπλέον, έλαβαν χώρα 823 προγραμματισμένες “one-
to-one partnering” Β2Β συναντήσεις. Λόγω πανδημίας, δεν μπόρεσαν αρκετοί προσκεκλημένοι 
να ταξιδέψουν μέχρι τη Βασιλεία, με μεγαλύτερη απώλεια την σχεδιαζόμενη συμμετοχή της 
πολιτείας της Νότιας Καρολίνα (ΗΠΑ), με επίτιμο προσκεκλημένο τον Κυβερνήτη της.  

A. Η πρώτη ελληνική συμμετοχή του Hellenic BioCluster (Hbio), οποία έλαβε χώρα 

συνεπεία αναληφθείσας πρωτοβουλίας του Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βέρνης, εκπροσωπήθηκε από 
την Πρόεδρο κα Ιωάννα Κούκλη, Phd, και την ομάδα των συνεργατών της, ενώ συμμετείχαν, 
επιπλέον, δύο μέλη του Hbio, η Pharmassist και η εξειδικευμένη νομική εταιρεία 
“Michalopoulou & Associates“. Το Hbio άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, 
πραγματοποιώντας περισσότερες από 25 προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις, μέσω του 
“one-to-one partnering” σύστημα της έκθεσης και πάνω από 80 συναντήσεις στο εκθεσιακό 
περίπτερο. Κεντρικά σημεία συζήτησης με τους παρευρισκόμενους CROs και VCs1 ήταν η 
δυνατότητα πραγματοποίησης innovation scouting και η διερεύνηση πιθανών χρηματοδοτικών 
σχημάτων. Επιπλέον, προώθησε τη συμμετοχή και συνεργασία με εν δυνάμει ομιλητές και 
χορηγούς στο Hbio Forum, τη δική του αντίστοιχη ετήσια εκδήλωση στην Αθήνα. 

 Η συμμετοχή του Hbio στην επόμενη Swiss Biotech Day (Βασιλεία, 3.5.2022) αποτελεί 
πλέον λογική συνέπεια, ενώ σκέψεις αναφύονται για την υπογραφή ενός MoU με την Ελβετική 
Ένωση Βιοτεχνολογίας και την πραγματοποίηση στην Ελβετία προπαρασκευαστικής 
επιχειρηματικής εκδήλωσης προβολής των μελών του Hbio.  

 Η Κίνα συμμετείχε για δεύτερη φορά δυναμικά με δική της παράπλευρη εκδήλωση, 
οποία είχε αθρόα συμμετοχή από κοινό, κυρίως, κινεζικής προέλευσης. Παρουσιάστηκε το 
κινεζικό οικοσύστημα καινοτομίας στη βιοτεχνολογία και στις επιστήμες ζωής, με τη συνδρομή 
του China Economics and Finance Center (CEFC), το οποίο εδρεύει στο Πανεπιστήμιο της 
Λωζάννης (επισυνάπτεται το πρόγραμμα). Το Ηνωμένο Βασίλειο (UK Department for 
International Trade at the British Embassy in Bern) παρέθεσε απογευματινή δεξίωση από 
κοινού με την Switzerland Global Enterprise, την ομοσπονδιακή υπηρεσία εξωστρέφειας της 
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Ελβετίας. Η κύρια ομιλία κατά τη δεξίωση επικεντρώθηκε στις ευκαιρίες ακαδημαϊκών-
βιομηχανικών συνεργασιών σε καινοτομίες που αφορούν Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας για 
την Τρίτη ηλικία και την Υγιή Μακροβιότητα (“AgeTech and Healthy Longevity Innovation 
Landscape”). Η προσέλευση ήταν πενιχρή, όμως αυτό δεν φάνηκε να απασχολεί ιδιαίτερα τους 
ιθύνοντες, καθώς τα κίνητρα της βρετανικής συμμετοχής και παρουσίας στην Ελβετία, εν 
καιρώ Brexit, δεν ήταν μόνο επιχειρηματικά. 

B.  Στο συνεδριακό μέρος, η Ελβετική Ένωση Βιοτεχνολογίας παρουσίασε τις επιδόσεις 
και τα επιτεύγματα του κλάδου της προηγούμενης χρονιάς. Το 2020 ήταν η καλύτερη χρονιά 
για την ελβετική βιοτεχνολογία σχετικά με χρηματοδοτικές δραστηριότητες (financing), 
συγκεντρώνοντας κεφάλαια συνολικού ύψους 3,4 δισ. CHF και δημιουργώντας έσοδα 
4,5 δισ. CHF. Οι δαπάνες R&D του κλάδου αυξήθηκαν κατά 10% και ο αριθμός των 
εργαζομένων σε αυτόν κατά 8%, ενώ το ρεκόρ εγκρίσεων της αμερικανικής FDA και της 
ευρωπαϊκής EMA, προλειαίνει το έδαφος για τις ακόμα μεγαλύτερες μελλοντικές επιδόσεις 
του κλάδου. 

 Οι ελβετικές εξαγωγές βιοεπιστημών (life sciences), συμπεριλαμβανομένης της 
ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας, ανήλθαν το 2020 σε 99,1 δισ.CHF, αντιπροσωπεύοντας το 
44% των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Ο τομέας έχει αυξηθεί 4,5 φορές, κατ’απόλυτο 
αριθμό, από το 2000, όταν οι βιοεπιστήμες αντιπροσώπευαν το 17% των συνολικών 
εξαγωγών, γεγονός που καθιστά τον τομέα αυτό τον ισχυρότερο μοχλό ανάπτυξης των 
ελβετικών εξαγωγών. 

 Στο πάνελ με θέμα “Covid quo vadis?”, όλοι οι μετέχοντες συμφώνησαν πως έχουμε 
εισέλθει σε μαραθώνιο, με μεγαλύτερη πρόκληση την ανάγκη εύρεσης ισορροπίας μεταξύ της 
πρόληψης μιας ευρείας φλεγμονώδους αντίδρασης στον πληθυσμό και της υπερβολικής 
χορήγησης φαρμάκων. Αυτό απαιτεί συνεργασίες και συμμαχίες. Πρέπει να περάσει στην 
αντίληψη του κοινού ότι πλέον θα μιλάμε για το «κοινό Covid», όπως για το «κοινό 
κρυολόγημα». Η παροχή κινήτρων για περισσότερα τεστ κρίνεται αναγκαία. Επιτακτική είναι η 
ανάγκη για την καλλιέργεια περαιτέρω εμπιστοσύνης στους ιατρικούς θεσμούς, το οποίο, με 
τη σειρά του, επιβάλλει προσεκτικούς χειρισμούς για την αποφυγή στρατηγικών σφαλμάτων 
και επικοινωνιακών αποτυχιών.  

Τέλος, δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής κανενός, πως υφίσταται ανάγκη λύσεων 
και για τις ομάδες πληθυσμού που δεν αντιδρούν ή δεν επιδέχονται τα εμβόλια (λήπτες 
μοσχευμάτων, αλλεργίες κτλ.). Σε ερώτηση του κοινού περί της ανοσίας αγέλης, η απάντηση 
που δόθηκε ήταν πως η επίτευξή της εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού και την ειδική 
δυναμική που εξελίσσεται μεταξύ του ξενιστή και του ιού (συχνότητα μεταλλάξεων 
συναρτήσει των περιθωρίων που αφήνονται από τον πληθυσμό να συμβεί αυτό). 

Στο πάνελ, με θέμα την παραγωγή καινοτόμων βιοθεραπευτικών σκευασμάτων στην 
Ελβετία, ο κεντρικός εισηγητής, κ. Patrick Aebischer, επιχειρηματίας και πρώην πρύτανης του 
Πολυτεχνείου της Λωζάννης (EPFL), υπογράμμισε, επανειλημμένως, πως υπάρχει πια η ανάγκη 
για «πλήρως ολοκληρωμένες τεχνολογίες» (“fully integrated technologies”). Η τεχνολογία 
mRNA έχει αποδείξει πλέον την αποτελεσματικότητά της, με χαμηλό κόστος ανάπτυξης και 
παραγωγής, θετικό προφίλ ρίσκου-οφέλους, υψηλή ταχύτητα προσαρμογής στην περίπτωση 
μεταλλάξεων και καταλληλότητα και για άλλες ιογενείς ασθένειες. Οι προκλήσεις, αντίθετα, 
αφορούν στη δυσκολία πρόσβασης σε πρώτες ύλες, σε κατάλληλες υποδομές και σε 
εξοπλισμό (βλ. «πλήρως ολοκληρωμένες»), στην τεχνογνωσία και R&D, στην προστασία της 
διανοητικής ιδιοκτησίας (IP licensing) και στη διασφάλιση της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
(“cold chain logistics”) από την παραγωγή μέχρι τη χρήση του σκευάσματος, για να μην 
εμφανιστεί αστάθεια στο mRNA. 



Η πρόσβαση όλων των χωρών στα εμβόλια, συνέχισε, ο κ. Aebischer, αποτελεί 
κεντρικότατο ζήτημα, το οποίο δεν είναι μόνο επιστημονικό και τεχνολογικό, αλλά πρωτίστως 
πολιτικό, καθώς οι φαρμακοβιομηχανίες προτιμούν τις πλούσιες αναπτυγμένες αγορές. 
Άλλωστε έχει αναδυθεί πλέον σε πρωταγωνιστικό ρόλο η έννοια του “Sale to Governments”. 
Όλα αυτά οδηγούν στην ανάγκη για ένα πιλοτικό δημόσιο-ιδιωτικό ΣΔΙΤ σχέδιο που θα 
καλύψει τα αρχικά στάδια του νέου αυτού παραγωγικού μοντέλου. Σε αυτόν τον «Νέο 
Κόσμο» συνδυάζονται οι CDMOs2, η παραγωγή και η τεχνολογία, με την Ελβετία να προσφέρει 
τις ιδανικές συνθήκες, αλλά με τις πιο αργές και άκαμπτες φαρμακοβιομηχανίες να μένουν 
μακριά. 

Από τους λοιπούς συμμετέχοντες στο πάνελ, οποίοι επαίνεσαν ομοίως τις άριστες 
συνθήκες που προσφέρει η Ελβετία, ξεχώρισαν οι τοποθετήσεις των κ.κ. Alber Bähnz, 
Chairman της Lonza και Κωνσταντίνου Ματεντζόγλου, CEO της Celonic. Αμφότερες εταιρείες 
CDMOs, έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη, έγκριση, μαζική παραγωγή και 
διανομή του εμβολίου της Moderna. Στις τοποθετήσεις τους ανέφεραν πως το μυστικό της 
επιτυχίας αυτής της συνεργασίας-συμμαχίας ήταν σαφώς η συμπληρωματικότητα μεταξύ 
τους, η καθαρότητα του στόχου που έπρεπε να επιτευχθεί, η ύπαρξη ικανής ομάδας με ισχυρό 
κίνητρο και η στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ειδικά σε finance και logistics. Έντονη είναι η 
ανάγκη παραγωγής επαρκών ποσοτήτων εμβολίων σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο από 
κυβερνήσεις, αλλά και από μεγάλους ιδιώτες παραγωγούς π.χ. στην Ν.Α. Ασία. Τέλος, 
απέδωσαν τις σημαντικές τελευταίες επιτυχίες κατά του Covid στο επίτευγμα της Πολιτείας να 
«απο-κινδυνοποιήσει» (derisking) τις προσπάθειες των συναφών Innovators και CDMOs. 

Γ.  Επισυνάπτεται το συνολικό πρόγραμμα, καθώς και το πρόγραμμα της κινεζικής 
παράπλευρης εκδήλωσης. Σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Swiss Biotech Day3 
μπορεί να ανευρεθεί μπορεί να ανευρεθεί επιπλέον και κατάλογος εκθετών και χορηγών. Η 
παρουσίαση της Swiss Biotech Association, με απολογισμό του ελβετικού τομέα της 
βιοτεχνολογίας για το έτος 2020 και τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις του τομέα αναρτάται 
ξεχωριστά, λόγω μεγάλου μεγέθους του αρχείου (24ΜΒ).  
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