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Το Όραμα της Φαρμακοβιομηχανίας
για την Ανάπτυξη
Κωνσταντίνος Φρουζής, Πρόεδρος ΣΦΕΕ

Το Όραμα της Βιομηχανίας Φαρμάκου
Ανάδειξη Φαρµακευτικής Βιοµηχανίας
σε Κυρίαρχο Κλάδο
της Ελληνικής Οικονοµίας σε όρους
Παραγωγής, Ε&Α και Υπηρεσιών

Συνεκτικό Σχέδιο µε
Ποιοτικούς/Ποσοτικούς Στόχους
για να µετουσιωθεί
το Όραµα σε Πράξη

Στρατηγικοί Στόχοι
Επενδύσεις για Ε&Α πάνω
από το 10% του κύκλου
εργασιών των
επιχειρήσεων του κλάδου

Ανάδειξη της Ελλάδας σε
κέντρο διεξαγωγής
κλινικών µελετών

Αύξηση αριθµού
υποβολής και
κατοχύρωσης πατεντών
φαρµακευτικών ουσιών

∆ιπλασιασµός
επενδύσεων στις
παραγωγικές µονάδες
στην Ελλάδα

Βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
ελληνικού φαρµάκου αύξηση εξαγωγών κατά
50%

∆ικτύωση
ακαδηµαϊκών/ερευνητικών
κέντρων µε την
βιοµηχανία

∆ιπλασιασµός
απασχολούµενων στην
φαρµακευτική
βιοµηχανία

Εξασφάλιση άµεσης
πρόσβασης των ασθενών
σε καινοτόµες θεραπείες

Ανάδειξη Ελλάδας σε
βασικό προορισµό
ιατρικών συνεδρίων &
ιατρικού τουρισµού

2 Στρατηγικοί Άξονες Ανάπτυξης

1 Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτοµία

Ανάπτυξη πολιτικών διασύνδεσης
ερευνητικών φορέων, πανεπιστηµίων
και ιδιωτικού τοµέα
∆ηµιουργία/Τροποποίηση
νοµοθετικού πλαισίου για
κατοχύρωση και εµπορευµατοποίηση
των πνευµατικών δικαιωµάτων
ερευνητικού έργου
∆ιατήρηση και αξιοποίηση
ερευνητικού δυναµικού της χώρας
Ενίσχυση νοµοθετικού πλαισίου,
πολιτικές για την ανάπτυξη κλινικής
έρευνας στην Ελλάδα και την
αδειοδότηση φαρµάκων

Παραγωγή και Εξαγωγές
Υιοθέτηση ευνοϊκής φορολογικής
πολιτικής για την παραγωγή και τις
τεχνολογικές επενδύσεις στο
φαρµακευτικό κλάδο
Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της
διεθνοποίησης των ελληνικών
παραγωγικών επιχειρήσεων του
κλάδου
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Επικέντρωση σε:
Κλινικές Μελέτες

•
•
•
•
•

Προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων
Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτοµίας
∆ηµιουργία Αξιολόγησης πρόσβασης σε τεχνολογίες υγείας ΗΤΑ
∆ιασύνδεση Έρευνας µε την Παραγωγή
Νέες Θέσεις Εργασίας Επιστηµονικού Προσωπικού

Αναπτυξιακά Κίνητρα

•
•
•
•

Εισροή πόρων στον ΕΟΦ
Εδραίωση ρυθµιστικού/ ελεγκτικού ρόλου ΕΟΦ
Ενίσχυση εγχώριας β/χ
Απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού

•
•
•
•

Προώθηση Καινοτοµικών Επενδύσεων
∆ηµιουργία Θέσεων Εργασίας
Βελτίωση Ανταγωνιστικής Θέσης της Χώρας, αύξηση εξαγωγών
Νέες Επενδύσεις

Αναβάθµιση ΕΟΦ
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Μέτρα για την Ανάπτυξη της Κλινικής Έρευνας
∆ηµιουργία θεσµικού πλαισίου για τη διεξαγωγή µη παρεµβατικών µελετών
Μέριµνα για διαρκή εναρµόνιση της ελληνικής µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία καθώς και την
ενιαία εφαρµογή της από όλες τις διοικητικές δοµές του δηµοσίου
Στελέχωση δηµόσιων δοµών υγείας για τη διεξαγωγή διεθνών µελετών φάσης 1
Αναγνώριση κλινικής έρευνας ως επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας και φορολογική
αναγνώριση των σχετικών δαπανών
Στελέχωση ΕΕ∆ και επέκταση λειτουργίας της για µη παρεµβατικές κλινικές δοκιµές
∆ηµιουργία θέσεων αποκλειστικής απασχόλησης στα νοσοκοµεία για κλινικούς ερευνητές για τη
διεξαγωγή κλινικών µελετών

2.2

Αναπτυξιακά Κίνητρα
Τροποποίηση φορολογικών κανονισµών ώστε να περιλαµβάνουν επενδύσεις σε άυλα στοιχεία
και αποφορολόγηση εσόδων από την καινοτοµία
Επανεξέταση του πλαισίου φορο-ελαφρύνσεων για δαπάνες Ε&Α και τεχνολογικής
καινοτοµίας
Εφαρµογή µειωµένου φορολογικού συντελεστή στα κέρδη από την εκµετάλλευση
πατεντών και άλλων καινοτοµιών & απαλλαγή των royalties από παρακράτηση φόρου
∆υνατότητα παροχής απαλλαγής από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ειδικότερα για
νέους επιστήµονες
Ένταξη των δαπανών για Έρευνα και Καινοτοµία στο πλαίσιο καθεστώτος ενίσχυσης για
Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτοµία, και όχι απλά στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό

3.3

Μέτρα για την Αναβάθμιση Ρόλου ΕΟΦ
Υλοποίηση διαδικασίας εγκρίσεων κυκλοφορίας φαρµάκων µε αµοιβαίες εγκριτικές διαδικασίες/
αναγνωρίσεις (MRP, DCP)
Ενίσχυση τµήµατος αξιολόγησης και επιθεωρήσεων διεξαγωγής κλινικών µελετών ΕΟΦ
στην Ελλάδα

Αναδιοργάνωση και Στελέχωση ΕΟΦ µε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό

Αντιµετώπιση πολύµηνης καθυστέρησης αδειοδότησης ελληνικών προϊόντων

Εκπαίδευση προσωπικού στις εγκριτικές διαδικασίες (απόκτηση τεχνογνωσίας για RMS)

Ανάγκη Συνεργασίας ανάμεσα σε
ΣΦΕΕ - Ελληνική Πολιτεία
Σύµφωνο
Συνεργασίας

Αναφορά Προόδου
εργασιών ανά 2µηνο

Σύσταση
Κοινής Οµάδας
Παρακολούθησης

Κατάρτιση
Action Plan
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