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κόντρα Τι επιδιώκει ο Π Κουρουμηλης Τι απαντά η αγορά Ποια η συνεισφορά της στην οικονομία

Σε διαφορετικό μήκοςκύματος
κυβέρνηση φαρμακοβιομηχανία
Του Γιώργου Σακκά
gsakka5@naftemporiki.gr

Το
στοίχημα της επάρκειας σε

φάρμακα και της κάλυψης
των ασθενών της χώρας με

παράλληλη διατήρηση της δημόσιας

δαπάνης σε λογικά επίπεδη

ήτοι κοντά στα 2,5 δισ ευ
ρώ αλλά και την τόνωση της εθνικής

οικονομίας μέσα από ης επενδύσεις

των φαρμακευτικών εταιρειών

ελληνικών και πολυεθνικών

προσπαθεί να κερδίσει n νέα
ηγεσία του υπουργείου Υγείας
Αν και ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί

η στρατηγική που θέλει να
ακολουθήσει ο νέος υπουργός
Παναγιώτης Κουρουμπλης από
τις πρώτες κιόλας δημόσιες δηλώσεις

του έκανε σαφές ότι σι πολυεθνικές

εταιρείες του κλάδου
θα πρέπει να στηρίξουν επίσης
την προσηάθεια αυτή με κτίριο
άξονα τις επενδύσεις σε κλινικές
έρευνες από τις οποίες μάλιστα
επιθυμεί να διευκολύνει την εισροή

εκατοντάδων εκατομμυ ρίων
ευρώ στην Ελλάδη

Την ίδια στιγμή ο υπουργός
διατύπωσε επιθετική κριτική προς
τις πολυεθνικές φαρμακευτικές
εταιρείες σημειώνοντας ότι τα
προηγούμενα χρόνια αυτές εξασφάλιζαν

υπερκέρδη τα σποία
όμως δεν επέστρεφαν στην ελληνική

οικονομία αλλά το κεφάλαιο

αυτό εξαγόταν στις μητρικές

Οιθέσοςτου ΣΦΙΕΕ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του
ΣΦΕΕ Κωνσταντίνο Φρουζή ο

οποίος μιλάει στη Ν σχολιάζοντας

τις θέσεις του υπουργού
λίγες ημέρες μετά τη ουνόντηση
που είχε μαζί του τα πραγματικά

οικονομικά στοιχεία των εταιρειών

αποδεικνύουν μια εντελώς
διαφορετική εικόνα Αναφέρει δε
ότι οι φαρμακευτικές όλα αυτά
τα χρόνια της κρίσης έχουν επί
της ουσίας επιστρέψει στο κράτος

πάνω από 3 δια ευρώ
Η φορμακευτική αγορά παγκοσμίως

αλλά και στην Ελλάδη
όντως γνώρισε σημαντική ανάπτυξη

μετά το 2000 οπότε και ση
ματοδητείται το λανσάρισμα σημαντικών

νέων καινοτόμων θεραπειών

που συνέβαλαν στη βελτίωση

της ποιότητας ζωής των
ασθενών αλλά κυρίως στην αύξηση

του προσδοκώμενου επιβίωσης

τους Μάλιστα με τον έναν
ή τον άλλον τρόπο επέστρεψαν
στην κοινωνία και το κράτος πολύ

περισσότερα από ό,τι εισέ¬

πραξαν την εξαετία της μεγάλης
ανάπτυξης 2004-2009»μ αναφέρει

ο κ Φρουζής
Οι φαρμακευτικές εταιρείες

έχουν σημαντική εισφορά στην
απασχόληση και στις επενδύσεις
Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία
ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής
βιομηχανίας φαρμάκου δραστηριοποιείται

εκτελώντας πολυετή
και σημαντικά συμβόλαια συνεργασίας

με πολυεθνικές Υπάρχουν

ελληνικές βιομηχανίες που
η παραγωγή ουσκευασία και διακίνηση

φαρμάκων για λογαριασμό
των πολυεθνικών αποτελεί

από το 20 έως και το 50 του
ουνόλου των φαρμάκων που οι
πολυεθνικές διακινούν στη χώρα

Ειδικότερα οι δέκα μεγαλύτερες

φαρμακευτικές εταιρείες
θυγατρικές πολυεθνικών οι οποίες

και καλύπτουν πάνω από το
41 του ουνολικού τζίραυ φαρμάκων

ή το 59 του τζίρου των

εισαγωγικών έχουν μακροχρόνιες
συνεργασίες με την ελληνική

βιομηχανία παράγοντας σε ελληνικές

μονάδες το 20 των διακινούμενων

προϊόντων τους εξασφαλίζοντας

θέσεις εργασίας αλλά

και παραγωγή n οποία εξάγεται
Κι αυτή είναι μάλιστα μια διαδικασία

η οποία ουνεχίζεται και
τονώνεται και κατά γενική ομολογία

δεν διευκολύνεται από το γενικό

κλίμα στην οικονομία τα τελευταία

6-7 χρόνια τουλάχιστον
αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η
μεγαλύτερη βιομηχανία φαρμάκου

στη χώρα είναι η πολυεθνική

Boehringer οι εξαγωγές της
οποίας ανέρχονται στα 150 εκατ
ευρώ ενώ και το σύνολο του τζίρου

της αφορά παραγωγή φαρμάκων

της μητρικής πολυεθνικής
Η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική

φορμακοβιομηχανία Βια
νέξ παράγει και ουσκευάζέι για λο¬

γαριασμό ξένων εταιρειών όπως
n MSD και n Lilly με τη ουγκε
κριμένη παραγωγή να αποτελεί
ένα σημαντικό ποσοστό των ου
νολικών πωλησεων άνω του 30
ενώ και n Φαμάρ του ομίλου Μαρινόπουλου

δραστηριοποιείται
κυρίως στην παραγωγή για πολυεθνικές

φαρμάκων και καλλυντικών

με τα φάρμακα να αποτελούν

ισχυρή δραστηριότητα

Η απασχόληση
Μελετώντας τα στοιχεία κερδοφορίας

των 20 πιο κερδοφόρων
φαρμακευτικών εταιρειών στη
χώρα μας βλέπει κανείς ότι οι 12
από τις 20 είναι θυγατρικές πολυεθνικών

τα δε κέρδη τους είναι

το 75%-80 του ουνόλου
γεγονός

λογικό εξαιτίας του καταμερισμού

της αγοράς από ελληνικές

και πολυεθνικές εταιρείες
Επίσης από πλευράς απασχόλησης

η άμεση έμμεση και προ
καλούμενη αυτών φτάνει τις
135.000 θέσεις εργασίας νούμερο

το οποίο επηρεάζεται από τις
ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες

Η δε ουνεισφορά της βιομηχανίας

μας στο ΑΕΠ της χώρας
αγγίζει το 4 σημειώνει ο κ
Φραυζής Την ίδια στιγμή σημειώνει

ότι οι φ(ΐρμακευτικές είναι και
ο μοναδικός επιχειρηματικός κλάδος

μαζί με τους προμηθευτές ια
τροτεχνολογικών υλικών που ου
νέβαλε και στη μείωση του ελληνικού

χρέους αναλαμβάνοντας
μια τεράσηα ζημιά PSI την οποία
κάλυψαν οι επιχειρήσεις με ίδια
κεφάλαια SID.-9277005J
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