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Η βιομηχανία φαρμάκου
μοχλός ανάπτυξης
για την εθνική οικονομία

>>

Στην κρίσιμη αυτή περίοδο που διανύει ο τόπος, η βιομηχανία φαρμάκου απέδειξε έμπρακτα τον καθοριστικό οικονομικό και κοινωνικό της
ρόλο. Παρά το γεγονός ότι έχει να
εισπράξει χρήματα από την πολιτεία
από το 2006. Παρά το ότι οι οφειλές
των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ
ξεπερνούν τα 1,8 δισ. ευρώ
Παρά το «κούρεμα» ύψους 1 δισ.
ευρώ που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις
του κλάδου από τα ομόλογα, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν λειτουργώντας ως οι μεγαλύτεροι πιστωτές
του δημόσιου συστήματος Υγείας της
χώρας. Η βιομηχανία φαρμάκου είναι
για την εθνική οικονομία μοχλός ανάπτυξης και δημιουργός ευημερίας. Στις
επιχειρήσεις του κλάδου εργάζονται
13.000 άμεσα απασχολούμενοι και 8.000
άτομα στην παραγωγή.
Οι επενδύσεις τους σε πάγιο εξοπλισμό ανέρχονται σε 500 εκατ. ευρώ, ενώ
τα προϊόντα τους εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες, με τζίρο που πλησιάζει
το 1 δισ. ευρώ. Όλα αυτά, συντελούνται σε
ένα απίστευτα ασταθές και άναρχα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με κατάρρευσητων τιμών, με rebates και claw - backs και
ακραία οικονομικά προβλήματα λόγω της
κατάρρευσης του ΕΟΠΥΥ.

Με την τελευταία μελέτη της «Mc
Kinsey» - ΣΕΒ, η βιομηχανία φαρμάκου
αξιολογείται ως ένας κλάδος αιχμής για
την ανάπτυξη της εθνικής μας βιομηχανίας. Προτείνεται η ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για το φάρμακο, με βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, επιλεκτικές συγχωνεύσεις, βελτίωση ελκυστικότητας και
διείσδυση των γενοσήμων και off-patent
και διείσδυση σε υποσχόμενες αγορές
του εξωτερικού. Δίνεται έμφαση στην
εξάλειψη των καθυστερήσεων στις διαδικασίες αδειοδότησης και τιμολόγησης
νέων προϊόντων, καθώς και στη διασφάλιση πρόσβασης σε εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης.
Την ώρα που ο ρόλος της βιομηχανίας φαρμάκου αναγνωρίζεται και αναδεικνύεται, η ανάγνωση των στοιχείων
δείχνει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου
έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος των
κυβερνητικών παρεμβάσεων την τελευταία τριετία. Η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 2,5 δισ.
ευρώ από 5,6 δισ. ευρώ που ήταν το 2009,
δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 δισ. στο
τέλος του 2012.
Είναι απορίας άξιον, το γεγονός ότι
το βασικό σκέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκου, δηλαδή οι φαρμακευτικές
επιχειρήσεις, υφίσταται καταιγισμό
μέτρων. Ενδεικτικός είναι ο μηχανισμός
αυτόματης επιστροφής (claw - back). Το
οριζόντιο αυτό μέτρο διαιωνίζει την κυβερνητική τάση να λαμβάνει μέτρα σε βάρος
ενός μόνο εταίρου και να μην λαμβάνει
πρωτοβουλίες για τον βιώσιμο εξορθολογισμό του φαρμακευτικού προϋπολογι-

σμού περιορίζοντας την δαπάνη με διαρθρωτικά και όχι οριζόντια μέτρα.

Συνεργασία με την πολιτεία
Οι υπεύθυνοι της πολιτείας μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση
θεσμοθετημένων μέτρων, τα οποία έχουν
καθυστερήσει να υλοποιηθούν.
Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η
περαιτέρω διείσδυση των «off – patent»
και των «generics» στην αγορά, η εφαρμογή ενός σωστού συστήματος αποζημίωσης με ασφαλιστική τιμή, η πληρωμή
rebate και η προσαρμογή του περιθωρίου
κέδρους της εφοδιαστικής αλυσίδας,
όπως αναφέρεται στο Μνημόνιο, ποσοστά συνασφάλισης για περιορισμό του
όγκου, πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καταπολέμηση
της απάτης μέσω πάταξης του φαινομένου
των πλαστών συνταγών και άλλα. Εκτί-

μησή μας είναι ότι, εάν τα συγκεκριμένα
μέτρα εφαρμοστούν, δεν θα χρειαστούν
οριζόντιες και άδικες παρεμβάσεις. Είναι
επίσης, πιο δίκαια και «έξυπνα», καθώς
επιμερίζονται σε όλο το φάσμα της αγοράς καταπολεμώντας την όποια εναπομείνασα υπερβολή στη δαπάνη.
Αποδεικνύοντας την ειλικρινή μας
πρόθεση να συνεργαστούμε με την πολιτεία, ο ΣΦΕΕ, πρότεινε ένα Σύμφωνο Σταθερότητας Πολιτείας - Βιομηχανίας για
την περίοδο 2012 - 2014. Στο πλαίσιο αυτό,
μπορούν να προωθηθούν οι δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και θα αποφευχθούν τα οριζόντια μέτρα. Με την επισήμανσή μας, πως αυτό το Σύμφωνο θα λειτουργήσει θετικά και θα στηρίζεται σε
βασικές και αμοιβαίες αξίες και αρχές.
Έτσι, αφενός η Κυβέρνηση θα μπορέσει να
επιτύχει τους στόχους μείωσης που έχει
θέσει, αφετέρου θα τεθούν οι προϋποθέσεις για ένα σταθερό περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων στη χώρα μας, το
οποίο διασφαλίζει ότι η αγορά δεν θα κινδυνεύσει με απορύθμιση και κυρίως οι
ασθενείς θα συνεχίσουν απρόσκοπτα να
έχουν πρόσβαση στις θεραπείες και τα
φάρμακα που έχουν ανάγκη, χωρίς να
τεθεί η δημόσια Υγεία σε κίνδυνο. Έτσι, θα
μπορούσαμε πλέον να μιλάμε για «εξυγίανση στην Υγεία» και βιώσιμο περιβάλλον
προς όφελος όλων.
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