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ύμφωνα και με τον
πρόεδρο του ΣΦΕΕ

Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων
Ελλάδος κ Πασχάλη

Αποστολίδη
τα σπασμένα της
κρίσης τα έχει πληρώσει

πρώτος ο κλάδος
της φαρμακοβιομηχανίας

ενώ τόνισε ότι
οι διαρκείς αλλαγές
πολιτικής δε συμβάλλουν

στη σταθερότητα
και την ανάπτυξη

Η χώρα βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια στη δίνη της ύφεσης
και των σκληρών μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας που
έχουν φέρει την κοινωνία και τις επιχειρήσεις στα όρια της
αντοχής τους Η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση

με το 2009 φτάνει στο 6ι και είναι στο 50 του μέσου ευρωπαϊκού

όρου Επιπλέον σήμερα ο κλάδος καλύπτει το 1/3
της δαπάνης μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών και των
εκπτώσεων rebates clawback Παράλληλα οι εταιρίες καλούνται

να διαχειριστούν και τις συσσωρευμένες ανείσπρα

κτες οφειλές από την Πολιτεία οι οποίες μόνο για το 2015 φτάνουν

περίπου το ι 2 δισ ευρώ χωρίς να συνυπολογίζουμε τις
νέες οφειλές για το 2θΐ6 Αυτή η κατάσταση εντείνει το κλίμα
ανασφάλειας και αβεβαιότητας τόσο για τις εταιρίες όσο και
για τους ασθενείς
Επί της ουσίας ζούμε έναν φαύλο κύκλο περικοπών των δαπανών

και συρρίκνωσης των εσόδων του κράτους και των επιχειρήσεων

Οι περικοπές καθίστανται αναπόφευκτες ακριβώς

γιατί διαρκώς μειώνονται τα έσοδα που παράγονται από
την οικονομική δραστηριότητα Η αιτία της μείωσης των εσόδων

οφείλεται στη μείωση των δαπανών Αυτός ο φαύλος κύκλος

πρέπει να σταματήσει άμεσα καθώς οι αγορές χρηματοδοτούν

ελλιπώς την οικονομική δραστηριότητα και μέσα στο
κλίμα της ύφεσης λίγοι μπορούν ή τολμούν να διακινδυνεύσουν

νέες επενδύσεις
Οι συνεχείς αλλαγές πολιτικής και οι αιφνιδιασμοί δεν συμβάλλουν

στην σταθερότητα και την ανάπτυξη Παράλληλα
οι διαρκείς περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη οδηγούν σε
όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και σε αδιέξοδο τον

φαρμακευτικό

κλάδο Μια φαρμακευτική δαπάνη κατώτερη των
2,3 δισ ευρώ οδηγεί σε συρρίκνωση του φαρμακευτικού κλάδου

που αναπόφευκτα στερεί από την αγορά σημαντικά φάρμακα

Η κατάσταση αυτή διαμορφώνει συνθήκες κοινωνικής
ανισότητας που επιτείνουν την οικονομική κρίση Την ίδια
στιγμή οι ανάγκες διευρύνονται καθώς σε αυτές προστίθενται

και οι χιλιάδες των προσφύγων που έχουν καταφθάσει
στη χώρα μας αλλά και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ανασφάλιστων

πολιτών
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Φάρμακο Ι R

Ο κλάδος επιβεβαίωσε έμπρακτα και ουσιαστικά
τον κοινωνικό του ρόλο διασφαλίζοντας την

απρόσκοπτη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών
στις θεραπείες που έχουν ανάγκη Αν και οι

φαρμακευτικές

εταιρίες επέδειξαν μεγάλη αντοχή
τόσο στις ασφυκτικές πιέσεις της παρατεταμένης
ύφεσης όσο και στα εξαιρετικά αντιαναπτυξιακά
μέτρα που επιβάρυναν ειδικά το Φάρμακο σήμερα

έχουν αγγίξει τα όρια τους Πιστεύουμε πως
η θετική εξέλιξη της αξιολόγησης είναι ένα σημαντικό

βήμα για την εξομάλυνση της κατάστασης
και τη σταδιακή αποπληρωμή των οφειλόμενων
που ανέρχονται στο 1,2 δισ ευρώ Η άμεση

πληρωμή των χρεών του Δημοσίου αποτελεί την
ελάχιστη υποχρέωση για να μην κινδυνεύσει περαιτέρω

η λειτουργία του εθνικού συστήματος
Υγείας και να μην υπάρξουν εκπτώσεις στα δικαιώματα

των Ελλήνων ασθενών
Σε ότι αφορά την πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες

θεραπείες/νέα φάρμακα μέσω των κλινικών

μελετών ο κ Αποστολίδης τονίζει ότι υπάρχουν

αγκυλωμένες αντιλήψεις και γραφειοκρατία
που αναστέλλουν τις προσπάθειες του κλάδου

Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως είμαστε πίσω συγκρινόμενοι

με την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και
πως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης τονίζει

ο κ Αποστολίδης
Παρά το γεγονός πως για το 2015 είχαμε αύξηση

των κλινικών μελετών που τέθηκαν προς έγκριση
κατά 20 αυτό δεν είναι αρκετό Οι δυνατότητες
της χώρας μας είναι πολύ μεγαλύτερες και ο

φαρμακευτικός

κλάδος ενώ προσπαθεί να τις αξιοποιήσει

βρίσκεται αντιμέτωπος με αγκυλωμένες
αντιλήψεις και γραφειοκρατία
Η ανάπτυξη της κλινικής έρευνας είναι κρίσιμης

σημασίας για τους ίδιους τους ασθενείς Η διενέργεια

περισσότερων κλινικών ερευνών στη
χώρα θα δώσει τη δυνατότητα στους ασθενείς για
άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες

πριν αυτές διατεθούν ευρύτερα Σε Ευρωπαϊκό

επίπεδο η διαχείριση ο έλεγχος και η
αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας
αποτελούν στόχο αλλά και ένα πεδίο διαρκούς
αναζήτησης και ενίσχυσης επιτυγχάνοντας διαρκώς

περισσότερες νίκες στην αντιμετώπιση
σοβαρών ασθενειών όπως για παράδειγμα στην
ηπατίτιδα C όπου πάνω από το 90 των περιπτώσεων

είναι πλέον ιάσιμες
Ταυτόχρονα όμως μεγάλη είναι και η επένδυση
στους Ελληνες επιστήμονες καθώς αποκτούν
πρωτογενή γνώση προσφέροντας σημαντικά
αποτελέσματα στους ασθενείς ενώ θέτουν την
Ελλάδα στο χάρτη της φαρμακευτικής καινοτομίας

Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας Υγείας
και τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών
Υγείας θα μπορούσε να μειωθεί περίπου το 32

Ο ΚΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ
ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΚΑΙ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΟΥ ΡΟΛΟ

διασφαλίζοντας
την απροσκοπτη
προσβαση των
ελληνων ασθενων
στισ θεραπειεσ
που εχουν
αναγκη αν και 01

φαρμακευτικές
εταιριεσ
επεδειξαν μεγαλη
αντοχη τοσο
στισ ασφυκτικεσ
πιεσεισ τησ
παρατεταμένης
υφεσησ οσο και
πα εξαιρετικα
αντιαναπτυξιακα
μετρα που
επιβαρυναν
ειδικα το
φαρμακο σημερα
εχουν αγγιξει τα
ορια τουσ

Πασχάλης Αποστολίδης

Πρόεδρος του
ΣΦΕΕ Συνδέσμου
Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος

των συνολικών θανάτων όπως δείχνουν τα στοιχεία

της Eurostat
Όλες οι φαρμακευτικές εταιρίες δηλώνουμε το
παρόν και επιθυμούμε να συνεργαστούμε με την
Πολιτεία για την εξασφάλιση ενός κοινωνικού
κράτους όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση

σε νέες και καινοτόμες θεραπείες Χρειαζόμαστε
όμως ένα σταθερό περιβάλλον τιμολόγησης

και αποζημίωσης καινοτόμων φαρμάκων και κίνητρα

για αύξηση επενδύσεων σε R&D research
development ώστε να τεθεί ο κλάδος σε τροχιά

ανάπτυξης
Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί τη δεύτερη εξαγωγική

δύναμη της πατρίδας μας και έχει κερδίσει τη
διεθνή αναγνώριση για την ποιότητα και τις υψ ηλές
προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων του Είναι

ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους με ισχυρή

συμβολή στο ΑΕΠ και σημαντικό αποτύπωμα στην
απασχόληση που φθάνει αθροιστικά τις 87.000 θέσεις

εργασίας όπως φαίνεται από τα πρόσφατα στοιχεία

της μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών

Ερευνών ΙΟΒΕ
Η δυναμική του είναι αυταπόδεικτη καθώς και ο καθοριστικός

ρόλος που μπορεί να παίξει στην ανάκαμψη

της χώρας και στο νέο παραγωγικό μοντέλο
εξωστρέφειας που χρειαζόμαστε Και είναι πραγματικά

παράδοξο τη στιγμή που η χώρα επιθυμεί διακαώς

επενδύσεις να αποθαρρύνει και να δυσχεραίνει
τον κλάδο του φαρμάκου που είναι έτοιμος να

ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις
Με κάθε νέα κλινική έρευνα εισάγονται στην Ελλάδα

πάνω από 250.000 ευρώ και εκτιμάται ότι οδηγεί

σε αύξηση του ΑΕΠ περίπου κατά 850.000 ευρώ
Η δυναμική της φαρμακοβιομηχανίας είναι τεράστια
σκεφτείτε μόνο πως για κάθε ι ευρώ που επενδύεται
στην έρευνα η οικονομία κερδίζει 35 εκατ ευρώ Σε
αυτούς τους αριθμούς αναλογούν χιλιάδες θέσεις εργασίας

πολλοί ωφελούμενοι ασθενείς μεγάλη επένδυση

στους Έλληνες επιστήμονες Όμως το 2014 στη
χώρα μας επενδύθηκαν περίπου 8ο εκ ευρώ σε κλινικές

μελέτες ενώ σε ευρωπαϊκές χώρες όπως το Βέλγιο
η αντίστοιχη επένδυση άγγιζε τα 2.5 δισ ευρώ
Στην πραγματικότητα έχουμε περιθώριο βελτίωσης

στην αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα

και τεράστιο κενό που πρέπει να καλυφθεί
στην Έρευνα και Ανάπτυξη Η δημιουργία στέρεων

υποδομών με αναπτυξιακά κίνητρα είναι η θεραπεία

για την ενίσχυση και της εγχώριας παραγωγής

σε έναν κλάδο που αποτελεί το δεύτερο
σε αξία εξαγωγικό τομέα της χώρας μετά τα πετρελαιοειδή

Με αυτές τις προϋποθέσεις υπάρχει σίγουρα

η βάση για την ανάδειξη της δημιουργικής
Ελλάδας σε έναν τομέα που μπορεί να λειτουργήσει

ως καλό παράδειγμα Και τέτοιου είδους παραδείγματα

τα έχουμε ανάγκη όλοι και μάλιστα
επειγόντως Η
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