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Φαίη ΚοσμοηούπΌυ Γενική Διευθύντρια ΠΕΦ

To clawback αγκάθι οτην ανάπτυξη
ins sfifinviKns φαρμακοΒιομηχανίαΞ

Να εφαρμοστεί το νέο
πϋαίσιο οχραιηγικών

επενδύσεων τ:ης
ποϋιτείας που
θα τΌνώσει την

αναπτυξιακή προοπτική
τ;ης εϋιΐηνικής

φαρμακοβιομηχανίας

Το
ελληνικό φάρμακο εξάγεται σε πάνω από

85 χώρες και είναι το δεύτερο εξαγώγιμο
προϊόν της ελληνικής οικονομίας Ωστόσο

το μέτρο του clawback που έχει επιβληθεί
στις ελληνικές εταιρίες δυσχεραίνει τη βιωσιμό
τητά τους και εμποδίζει επενδύσεις ύψους 300
εκατ ευρώ για την επόμενη πενταετία Η πρόταση

της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας είναι
να εξαλειφθεί καθώς είναι ένα άδικο μέτρο για
τα γενόσημα και τα παλαιά καταξιωμένα και οικονομικώς

προσιτά φάρμακα Η Γενική Διευθύντρια

της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας
ΠΕΦ Φαίη Κοσμοηούλου μιλά για την

ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο μιας φαρμακευτικής

πολιτικής που θα οδηγεί οτην αύξηση
των μεριδίων των γενόσημων και των παλαιών

καταξιωμένων φαρμάκων στο σύστημα

Πώς επιδρά αρνητικάτοdawbackστη βιωσιμότητα

των ελληνικώνφαρμακοβιομηχανιών
To clawback είναι η επιστροφή που δίνει η

φαρμακοβιομηχανία για τις υπερβάσεις στον
προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης
Οι επιστροφές clawback δυστυχώς επιβαρύνουν

άδικα και δυσανάλογα τα φάρμακα
των ελληνικών εταιρειών Και αυτό γιατί στην
πραγματικότητα την υπέρβαση της δαπάνης
προκαλούντα νεότερα και ακριβότερα φάρμακα

της αγοράς και όχι τα οικονομικώς προσιτά

φάρμακα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
Οι επιστροφές μαζί με την άμεση και

έμμεση φορολόγηση που έχουν κληθεί να
πληρώνουν οι ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις

αγγίζουν το 70 Αυτό το φορτίο
φρενάρει την επενδυτική δραστηριότητα πολλών

εταιρειών βάζει σε δοκιμασία επιβίωσης
αρκετά φάρμακά τους και εντέλει στερεί την
υγιή και βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική ενός

κλάδου η οποία θα είχε πολλαπλά οφέλη
οτην οικονομία και οτην κοινωνία Χωρίς

τον μεγάλο βραχνά του clawback η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία θα μπορούσε να σχεδιάσει

και να υλοποιήσει την επόμενη πενταετία

επενδύσεις ύψους 300 εκατ ευρώ με έντονο

εξαγωγικό προσανατολισμό
Ποια είναι η πρόταση της ΠΕΦ για το

clawback

Η πρόταση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
είναι να εξαλειφθεί το clawback για τα

γενόσημα

τα παλαιά καταξιωμένα και τα οικονομικώς

προσιτά φάρμακα καθώς είναι ένα
άδικο μέτρο Τα φάρμακα αυτά δημιουργούν
μόνο εξοικονομήσεις στο σύστημα όσο

χρησιμοποιούνται

γι αυτό και πουθενά αλλού στα

ευρωπαϊκά συστήματα υγείας δεν υπόκεινται
σε clawback Διαφορετικά θα μπορούσε τουλάχιστον

να επιμεριστεί δίκαια Η Πανελλήνια

Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας που εκπροσωπεί

τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες έχει

προτείνει τον επιμερισμό της φαρμακευτικής
δαπάνης σε 3 ξεχωριστούς υπο-προϋπολογι
σμούς έναν για τα ακριβά φάρμακα που διατίθενται

από τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ έναν
για τα φάρμακα με προστασία πατέντου και
έναν για τα γενόσημα και τα φάρμακα που
δεν καλύπτονται από πατέντο Κάθε προϋπολογισμός

θα έχει το δικό του clawback και έτσι

ο καθένας θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις
του Με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει

το άδικο φαινόμενο να επιβαρύνονται τα
ελληνικά φάρμακα με υπερβάσεις που

προκαλούν

νεότερες και ακριβότερες θεραπείες

Ποια είναι τα άλλα αγκάθια εκτός του
clawback που εμποδίζουν την ανάπτυξη και
τις επενδύσεις σας

Ασφαλώς δεν είναι μόνο το clawback που

φρενάρει την παραγωγική ανάπτυξη του κλάδου

Οι συνεχείς μειώσεις τιμών στα παλαιότερα

φάρμακα και στα γενόσημα η απουσία
κινήτρων για τη χρήση τους σε όλη την αλυσίδα

και γενικότερα το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον

έχουν συντελέσει μέχρι τώρα στην
αναστολή αρκετών επενδυτικών πλάνων των
ελληνικών εταιρειών Συγχρόνως όμως είναι
ξεκάθαρο ότι η διαχρονική απουσία

μεταρρυθμίσεων

στους τομείς της αποζημίωσης και

της συνταγογράφησης συνιστά μία φαρμακευτική

πολιτική που δεν ευνοεί την αύξηση
των μεριδίων των γενόσημων και των παλαιών

καταξιωμένων φαρμάκων στο σύστημα
Γι αυτό και τα φάρμακα των ελληνικών εταιρειών

διατηρούν χαμηλά ποσοστά διείσδυσης

στην εγχώρια φαρμακευτική αγορά γεγονός

που δεν συμβάλλει θετικά ούτε σε νέες
επενδυτικές κινήσεις ούτε οτην αναπτυξιακή
πορεία του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίαςβ Παρ όλα αυτά η ελληνική φαρμακοβιομη¬

χανία επενδύει και εξάγει
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας
κλάδος μεταποίησης με ισχυρή παραγωγική
βάση που παρουσίασε αξιοσημείωτη εξαγωγική

δραστηριότητα όλα αυτά τα χρόνια της
κρίσης Διαθέτει 28 εργοστάσια απασχολεί
1 1 000 εργαζομένους και 800 επιστήμονες
υψηλής εξειδίκευσης και επηρεάζει συνολικά

53.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας

Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες ειδικεύονται

οτην ανάπτυξη γενοσήμων φαρμάκων
και προϊόντων φαρμακευτικής καινοτομίας

Πραγματοποιούν κάθε χρόνο επενδύσεις

30 εκατ ευρώ σε Ερευνα και Ανάπτυξη
ποσό που αντιστοιχεί σε 80 ερευνητικά προγράμματα

που υλοποιούνται σε συνεργασία
με τα πανεπιστήμια και άλλους ερευνητικούς

φορείς

Να σταματήσει το άδικο
φαινόμενο να επιβαρύνονται
τα ειρηνικά φάρμακα με
υπερβάσες tis οποίε δεν

προκαήούν

Το ελληνικό φάρμακο είναι το δεύτερο εξαγώγιμο

προϊόν της ελληνικής οικονομίας μετά

τα πετρελαιοειδή Εξάγεται σε πάνω από
85 χώρες διεθνώς ενώ πρόσφατα εισήλθε
οτην πλέον ανταγωνιστική φαρμακευτική αγορά

των Η Π Α σημειώνοντας μια επιτυχημένη

εξωστρεφή πορεία που καθόρισε το ελληνικό

φάρμακο ως ένα διεθνές και ποιοτικό
brand name

β Ποιο είναι το αναπτυξιακό αποτύπωμα
της φαρμακοβιομηχανίας στην ελληνική οικονομία

Η ελληνική παραγωγή φαρμάκου τονώνει την
εθνική οικονομία όσο λίγοι μεταποιητικοί κλάδοι

Συμβάλλει κάθε χρόνο αισθητά στο ΑΕΠ

της χώρας κατά 2,8 δισ ευρώ μέσω της ενίσχυσης

της απασχόλησης των επενδύσεων
σε R&D τμήματα και την καινοτομία των εξαγωγών

των φορολογικών και ασφαλιστικών

εισφορών προς το κράτος και γενικότερα
μέσω της παραγωγής προστιθέμενης αξίας

που μένει και επανεηενδύεται οτην Ελλάδα

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ για κάθε
1 ευρώ που δαπανάται σε ελληνικά φάρμακα

το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 3,42
ευρώ Στη μεταμνημονιακή εποχή η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία μπορεί να συμβάλει
οτην ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας

Βασική προϋπόθεση όμως είναι να ε

φαρμοστείτο νέο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων

της πολιτείας που θα τονώσει μεταξύ
άλλων την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής

φαρμακοβιομηχανίας και θα θέσει τις
βάσεις μιας βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας

στην ελληνική οικονομία
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