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MàpKOS OAAavôézos

Ελληνική
φαρμακοβιομηχανία
με το βλέμμα οτην
επόμενη μέρα

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
διαθέτει 28 υπερσύγχρονα

εργοστάσια εφοδιασμένα

με τα πιο εξελιγμένα
συστήματα ποιοτικού ελέγχου

απασχολεί 1 1.000
εργαζομένους

και 800 επιστήμονες υψηλής
ειδίκευσης ενώ επηρεάζει συνολικά άμεσα

και έμμεσα 53.000 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 σημαντικής

προστιθέμενης αξίας η οποία αποτιμάται

στα 2,8 δισ ευρώ ετησίως
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 έρευνα και ανάπτυξη σε
συστήματα διασφάλισης της ποιότητας
και σε τεχνολογίες αιχμής αλλά και στο
ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό της
σε μια περίοδο μάλιστα που το brain drain
βρίσκεται σε έξαρση

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με
το ΙΟΒΕ για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται
σε ελληνικό φάρμακο το ΑΕΠ της χώρας
ενισχύεται κατά 3,42 ευρώ Ο πολλαπλασιαστής

αυτός της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

είναι υψηλότερος από αντίστοιχους

σε παραδοσιακά αναπτυξιακούς
κλάδους της οικονομίας όπως η ναυτιλία
και ο τουρισμός Τα ελληνικά φάρμακα
είναι από τα πλέον 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

Οι τεράστιες αλλαγές στο πλαίσιο των

προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής
κατά την τελευταία δεκαετία μεταμόρφωσαν

τη φυσιογνωμία και τον τρόπο
λειτουργίας της φαρμακευτικής αγοράς Η
βίαιη περιστολή της δημόσιας φαρμακευτικής

δαπάνης οι δραστικές μειώσεις των
τιμών των φαρμάκων οι υπερβολικές υποχρεωτικές

εκπτώσεις rebate και επιστροφές
clawback η δυσβάστακτη φορολογική

επιβάρυνση των επιχειρήσεων διαμόρφωσαν
ένα τοξικό επιχειρηματικό περιβάλλον

ιδιαίτερα για τις ελληνικές φαρμακευτικές
επιχειρήσεις Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο
για φέτος εκτιμάται ότι ο συνδυασμός του
rebate του clawback και της φορολόγησης
των επιχειρήσεων αναμένεται να φθάσει
σχεδόν στο 70 του τζίρου των ελληνικών
φαρμακοβιομηχανιών

Αντιμέτωπες με την τεράστια αυτή πί

Σημαντική είναι
η ανάγκη της

ενσωμάτωσης
αναπτυξιακού
προσήμου στο

πλαίσιο της
ευρύτερης

φαρμακευτικής
πολιτικής

με στόχο την
προώθηση των

επενδύσεων

εση οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες
επέδειξαν εξαιρετικά αντανακλαστικά και
ικανότητα προσαρμογής εντείνοντας τις
προσπάθειές τους αναζητώντας διέξοδο
στις αγορές του εξωτερικού προχωρώντας
σε συνεργασίες αξιοποιώντας διεθνή ερευνητικά

δίκτυα και πηγές χρηματοδότησης
επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη εξωστρέφεια

ενώ παράλληλα και σε αντίθεση με
την επικρατούσα τάση διατήρησαν στο
ακέραιο τις θέσεις εργασίας επενδύοντας
έμπρακτα οτην ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού τους

Παρ όλα αυτά αποτελεί γενική παραδοχή
ότι η πολιτική που σήμερα εφαρμόζεται

στο φάρμακο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια

στη δημιουργία μιας νέας γενιάς ελληνικών

προβληματικών επιχειρήσεων Με
το βλέμμα στην επόμενη μέρα η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία διεκδικεί ένα δίκαιο
και ρεαλιστικό σύστημα φαρμακευτικής
πολιτικής ακολουθώντας το παράδειγμα
των άλλων ευρωπαϊκών χωρών Στο πλαίσιο

αυτό η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
καταθέτει σταθερά τα τελευταία χρόνια σειρά

προτάσεων στο πλαίσιο του δημόσιου
διαλόγου προσβλέποντας στον σχεδιασμό
και στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης
και συνεκτικής εθνικής πολιτικής φαρμάκου

που θα αξιοποιεί τη θετική συμβολή
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας τόσο
στο σύστημα υγείας όσο και στην εθνική οικονομία

Οι προτάσεις αυτές συνοψίζονται
επιγραμματικά στα εξής βασικά σημεία
α Αναπροσαρμογή του δημόσιου προϋπολογισμού

για τη φαρμακευτική δαπάνη σε
ρεαλιστικά επίπεδα Η υποχρηματοδότηση
αποτελεί την υποκείμενη αιτία σημανπκών
στρεβλώσεων που σήμερα πλήττουν τη
φαρμακευτική αγορά μεταφέροντας ένα
τεράστιο φορτίο στους ασθενείς και στις
επιχειρήσεις
β Δικαιότερη κατανομή του clawback στη

βάση της επιβάρυνσης όσων προκαλούν
την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης
και δυνατότητα συμψηφισμού του με ερευνητικές

και παραγωγικές δαπάνες μέτρο
που μπορεί να μετατρέψει το clawback
σε μηχανισμό προσέλκυσης επενδύσεων
γ Απλό δίκαιο και ρεαλιστικό σύστημα

τιμολόγησης με στόχο τη διασφάλιση της
βιωσιμότητας των παλαιότερων οικονομικών

φαρμάκων προκειμένου να συνεχίσουν
να παράγουν εξοικονομήσεις

Επίσης σημανπκή είναι η ανάγκη της ενσωμάτωσης

αναπτυξιακού προσήμου 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 προτάσεων 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
η διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού με
άλλες χώρες φορολογικού πλαισίου Αυτός
είναι ο δρόμος που οφείλουμε να ακολουθήσουμε

ο δρόμος της σταθερότητας και
της ανάπτυξης αξιοποιώντας τη σημανπκή
δυναμική και τις ευκαιρίες της ελληνικής
παραγωγικής φαρμακοβιομηχανίας

Ο κ Μάρκος Ολλανδέζος είναι
επιστημονικός διευθυντής της ΠΕΦ

της έρευνας και
της ανάπτυξης

καινοτόμων
προϊόντων
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