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ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΥΓΕΙΑ

Μοχλός ανάπτυξης το φάρμακο
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΦ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΛΕΤΗ

Ημεταμνημονιακή

περίοδος για τη
χώρα μας βρίσκει την εθνική οικονομία

με χαμηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης και χωρίς ικανοποιητικές

απαντήσεις στα προβλήματα

της ανεργίας και των επενδύσεων

Την ίδια ώρα καίριοι κλάδοι της
οικονομίας ατμομηχανές ανάπτυξης λειτουργούν

χωρίς ένα επιτελικό αναπτυξιακό
σχέδιο

Η φαρμακοβιομηχανία ένας κλάδος με
αποδεδειγμένα χαρακτηριστικά εξωστρέφειας

με υψηλό βαθμό καινοτομίας σε όλα
τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας με
ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης
και ειδίκευσης χρειάζεται άμεσα να τεθεί
κάτω από μια δέσμη αναπτυξιακών πολιτικών

Αυτό θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση

των σημαντικών δυνατοτήτων της
καί θα οδηγήσει στη μεγιστοποίηση της θετικής

της συμβολής στην εθνική οικονομία
Το ελληνικό φάρμακο αποτελεί ένα διεθνώς
εμπορεύσιμο προϊόν που σήμερα εξάγεται
σε πάνω από 85 χώρες Αυτό είναι αποτέλεσμα

της συνεχούς επενδυτικής δραστηριότητας
των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών

σε Ερευνα και Ανάπτυξη σε εξελιγμένα συστήματα

ποιότητας και τεχνολογίες αιχμής
αλλά και στο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό

σε μια περίοδο μάλιστα που το brain
drain βρίσκεται σε έξαρση
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαθέτει

28 υπερσύγχρονα εργοστάσια εφοδιασμένα

με τα πιο εξελιγμένα συστήματα
ποιοτικού ελέγχου και απασχολεί 11.000
εργαζομένους και 800 επιστήμονες υψηλής

ειδίκευσης ενώ επηρεάζει συνολικά
53.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας

Παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον
αλλά και τις μονοδιάστατες πολιτικές που
εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα

του φαρμάκου η ελληνική παραγωγή
φαρμάκου διατήρησε τις θέσεις εργασίας
της συνέχισε τις παραγωγικές επενδύσεις
της και εξακολουθεί να συμβάλλει στο ΑΕΠ
της χώρας μέσω της δημιουργίας προστιθέμενης

αξίας
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με το
ΙΟΒΕ για κάθε ευρώ που δαπανάται σε ελληνικό

φάρμακο το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται
κατά 3,42 ευρώ Ο πολλαπλασιαστής

αυτός της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
είναι υψηλότερος από αυτούς σε αντίστοιχους

σε παραδοσιακά αναπτυξιακούς κλάδους

όπως η ναυτιλία και ο τουρισμός Τα
ελληνικά φάρμακα είναι από τα πιο εξαγώγιμα

προϊόντα της ελληνικής οικονομίας
ενώ σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου

Συνδέσμου Εξαγωγέων ο κλάδος
βρίσκεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στη
δεύτερη θέση των εξαγωγών μετά τα πετρελαιοειδή

Ωστόσο η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
στη μεταμνημονιακή εποχή χρειάζεται μια
νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα επιτρέψει

τη μεγαλύτερη διείσδυση των ελληνικών

φαρμάκων στην εγχώρια και διεθνή
φαρμακευτική αγορά Η Πανελλήνια Ενωση

Φαρμακοβιομηχανίας εκπροσωπώντας
τον εγχώριο παραγωγικό ιστό έχει προτείνει

στους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας
την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης κλαδικής

πολιτικής για το φάρμακο με συγκεκριμένα

κίνητρα και φοροαπαλλαγές προ

Η διευθέτηση θεμάτων
που σήμερα της

στερούν πολύτιμο
οξυγόνο θα δώσει
την απαραίτητη ώθηση

για νέες επενδύσεις
που με τη σειρά

τους θα φέρουν και
νέες καλά αμειβόμενες

θέσεις εργασίας

κειμένου να αξιοποιηθούν οι αναπτυξιακές
ευκαιρίες και να ξεκλειδώσουν σημαντικές
επενδύσεις στον χώρο
Είναι δεδομένο ότι η υψηλή φορολόγηση
αλλά και τα υπέρογκα clawbacks επιβαρύνουν

άδικα και δυσανάλογα τις ελληνικές
φαρμακοβιομηχανίες Η διευθέτηση των
θεμάτων αυτών που σήμερα στερούν πολύτιμο

οξυγόνο από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία

θα δώσει την απαραίτητη ώθηση

για νέες επενδύσεις που με τη σειρά
τους θα φέρουν και νέες καλά αμειβόμενες

θέσεις εργασίας
Επίσης σημαντική είναι η ανάγκη της ενσωμάτωσης

αναπτυξιακών πολιτικών στο
πλαίσιο της ευρύτερης φαρμακευτικής πολιτικής

με στόχο την προώθηση των επενδύσεων

της έρευνας και της ανάπτυξης
καινοτόμων προϊόντων που μπορούν να
διεκδικήσουν με αξιώσεις μερίδια στη διεθνή

φαρμακευτική αγορά Στη δέσμη αυτή
των μέτρων εντάσσονται η δημιουργία ενός
σύγχρονου πλαισίου για την εμπορική αξιοποίηση

των αποτελεσμάτων της έρευνας η
υιοθέτηση κινήτρων για επενδύσεις σε

δραστηριότητες

R&D η προσέλκυση επιστημονικού

δυναμικού που σήμερα είτε υποαπασχολείται

είτε προσφέρει τις υπηρεσίες του
στις οικονομίες άλλων χωρών και η δια¬

μόρφωση ενός ανταγωνιστικού φορολογικού
πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων

Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να
ακολουθήσουμε ο δρόμος που ήδη ακολουθούν

όλα τα κράτη που διαθέτουν
φαρμακοβιομηχανία

Η πολυπλοκότητα των
θεμάτων και οι συναρμοδιότητες πολλών
υπουργείων ως προς την αξιοποίηση της
αναπτυξιακής διάστασης της παραγωγικής
φαρμακοβιομηχανίας καθιστούν αναγκαία
τη θεσμοθέτηση Γενικής Γραμματείας Φαρμάκου

με συντονιστικό ρόλο ενσωματώνοντας

τους αναπτυξιακούς στόχους σε μια
βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική με έμφαση

στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στους
ευαίσθητους τομείς της συνταγογράφησης
της χρήσης και της αποζημίωσης των φαρμάκων

Επειτα από μία οκταετία επώδυνων αλλαγών

είναι ξεκάθαρη η ανάγκη για στήριξη

της προσπάθειας της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας

ώστε επιτέλους να
γυρίσουμε σελίδα και να απαλλαγούμε
οριστικά από τις στρεβλώσεις που άφησαν

πίσω τους οι προηγούμενες δεκαετίες
και τα Μνημόνια

•Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας
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