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Στο ρυθµό της αγοράς

της Ελένης Πετροπούλου
pele@pegasus.gr

«∆ιαιωνίζουν το φαύλο κύκλο,
χωρίς να δίνουν λύση»
Σύµφωνο «σταθερότητας» κράτους-βιοµηχανίας προτείνει ο πρόεδρος
του ΣΦΕΕ, Κων. Φρουζής

«Π

αράπλευρη» αύξηση της δαπάνης για την Υγεία θα προκαλέσει
περαιτέρω µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης, σύµφωνα µε τον πρόεδρο
του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Κωνσταντίνο Φρουζή.
Όπως εξηγεί, οι ασφαλισµένοι θα στραφούν
στα δηµόσια νοσοκοµεία, µε αποτέλεσµα να
υπάρξει εκτόξευση της φαρµακευτικής νοσοκοµειακής δαπάνης και µετακύλησή της
στο ΕΣΥ. «Τελικά, µε αυτόν τον τρόπο, θα διαιωνίζουµε ένα φαύλο κύκλο, µετατοπίζοντας το πρόβληµα, χωρίς να έχουµε δώσει ουσιαστική λύση», δηλώνει στην Οικονοµική
Επιθεώρηση.
Ο Κ. Φρουζής καταγγέλλει την πολιτεία ότι
εξαντλεί τη φοροληπτική της «δηµιουργικότητα» στον κλάδο του φαρµάκου, ο οποίος
απορροφά µόλις 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, από
τα 12 δισ. της συνολικής δηµόσιας δαπάνης
Υγείας. Ενδεικτικό είναι ότι τα τελευταία δύο
χρόνια, οι εταιρείες µέλη του ΣΦΕΕ έχουν
υποστεί µείωση στον τζίρο τους κατά 3 δισεκατοµµύρια ευρώ – τη µεγαλύτερη αναλογικά

από τους λοιπούς παρόχους στην Υγεία – ενώ
οι οφειλές της πολιτείας προς τις επιχειρήσεις του κλάδου ανέρχονται περίπου στα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Με αυτά τα αρνητικά ρεκόρ -σηµειώνει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ - ο χώρος του φαρµάκου δεν έχει το περιθώριο να αντέξει, άλλα µέτρα και προτείνει ένα σύµφωνο
σταθερότητας Πολιτείας – Βιοµηχανίας για
την περίοδο 2012 - 2014. Πιο αναλυτικά:
Οι µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις που
έχουν θεσµοθετηθεί στο χώρο του φαρµάκου µπορούν να οδηγήσουν στην
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί
για τις δαπάνες Υγείας;
Το σύνολο των παρόχων του χώρου της
Υγείας βρίσκονται στα όρια της βιωσιµότητας και της επιχειρησιακής τους λειτουργίας. Τα χρέη των νοσοκοµείων και του
ΕΟΠΥΥ ασκούν συντριπτική πίεση στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η πολιτεία καλείται, επιτακτικά πλέον, να εφαρµόσει τα
µέτρα που έχουν νοµοθετηθεί και να αψηφήσει παραµέτρους για την εφαρµογή τους,
όπως το πολιτικό κόστος. Τα οριζόντια µέτρα που έχουν εφαρµοστεί µέχρι σήµερα
είναι καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα και

µόνος τους στόχος είναι η κάλυψη µίας µαύρης τρύπας οικονοµικών µεγεθών.
∆εν αποτελούν δοµικές µεταρρυθµίσεις µε
στόχο την εξυγίανση του χώρου. ∆εν είναι
σε θέση να διασφαλίσουν το σύστηµα Υγείας, την περίθαλψη των ασφαλισµένων και
τη συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς.
Ο τοµέας του φαρµάκου δοκιµάζεται από
ανελέητες και πρωτόγνωρες περικοπές.
Η πολιτεία εξαντλεί τη φοροληπτική της
"δηµιουργικότητα" στον κλάδο του φαρµάκου, ο οποίος απορροφά µόλις 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, από τα 12 δισ. της συνολικής δηµόσιας δαπάνης Υγείας.
Στον αντίποδα των προβληµατικών µέτρων που εξαγγέλλονται, ο ΣΦΕΕ παραµένει αµετακίνητος στη θέση ότι η εφαρµογή των δοµικών αλλαγών που έχουν θεσµοθετηθεί είναι επαρκής για τη δηµιουργία ενός βιώσιµου συστήµατος Υγείας.
Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουµε την
επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την αναπροσαρµογή των τιµών
των "off - patent" και "generics", τη δηµιουργία κινήτρων για περαιτέρω διείσδυσή
τους στην αγορά, ένα σωστό σύστηµα αποζηµίωσης µε ασφαλιστική τιµή, την πλη-

Κωνσταντίνος Φρουζής
Πρόεδρος του ΣΦΕΕ
O Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής είναι Αντιπρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής της Novartis Hellas
(από το 2007) και από τον περασµένο Μάρτιο πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Από το 1985, ο Κων. Φρουζής κατείχε σηµαντικές διοικητικές θέσεις σε τέσσερις επιχειρηµατικούς τοµείς (Τηλεπικοινωνίες, Λιανικό Εµπόριο, Καταναλωτικά
Προϊόντα και Πετρέλαια).
Είναι Χηµικός Μηχανικός και Χηµικός, καθώς και κάτοχος τριών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη Μηχανική και το Management. Έχει δύο παιδιά, τον Μιχαήλ, 20 ετών (3ο έτος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Τµήµα Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών) και τον ∆ηµήτρη, 17 ετών (απόφοιτο Λυκείου).
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ρωµή rebate, την προσαρµογή του περιθωρίου της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως
αναφέρεται στο Μνηµόνιο, και την καταπολέµηση της απάτης µέσω πάταξης του
φαινοµένου των πλαστών συνταγών.
Είναι µια σειρά µέτρων τα οποία εκτιµώ
ότι αποτελούν τη λυδία λίθο για την εξυγίανση ενός τοµέα - δείκτη της κοινωνικής
και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας µας.
Μπορεί να µειωθεί περαιτέρω η φαρµακευτική δαπάνη, χωρίς να µπαίνει
σε κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου;
Η κυβερνητική εµµονή για έλεγχο των δαπανών της Υγείας µε περιστολή µόνο της
φαρµακευτικής δαπάνης είναι σαν να βλέπει µόνο το δέντρο και να χάνει το δάσος.
Κι αυτό διότι η φαρµακευτική δαπάνη έχει
συρρικνωθεί κατά 42% τα τελευταία τρία
χρόνια (2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ), ενώ,
ειδικότερα, η εξωνοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη εκτιµάται ότι θα κλείσει
το 2012 µε ελάχιστη απόκλιση.
Το µείζον πρόβληµα του χώρου της πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας δεν είναι η
διόγκωση της φαρµακευτικής δαπάνης,
αλλά η πρωτοφανής µείωση εσόδων του
ΕΟΠΥΥ - λόγω της κρίσης - και η υποχρηµατοδότησή του από την πολιτεία.
Το σύστηµα αντιµετωπίζει το φάσµα της
κατάρρευσης και η κυβέρνηση οφείλει να
δώσει άµεση λύση. Πρέπει, παράλληλα,
να έχει υπόψη ότι περαιτέρω µείωση της
φαρµακευτικής δαπάνης θα προκαλέσει
"παράπλευρη" αύξηση της δαπάνης. Οι
ασφαλισµένοι θα στραφούν στα δηµόσια
νοσοκοµεία, µε αποτέλεσµα να υπάρξει
εκτόξευση της φαρµακευτικής νοσοκοµειακής δαπάνης και µετακύλησή της στο
ΕΣΥ. Τελικά, µε αυτό τον τρόπο, θα διαιωνίζουµε ένα φαύλο κύκλο µετατοπίζοντας το πρόβληµα, χωρίς να έχουµε δώσει ουσιαστική λύση.
Ένα τέτοιο σύστηµα Υγείας διαιωνίζει τα
προβλήµατα και στις επιχειρήσεις του κλάδου. Τα τελευταία δύο χρόνια, έχουµε υποστεί µείωση στον τζίρο µας κατά 3 δισεκατοµµύρια ευρώ – τη µεγαλύτερη αναλογικά από τους λοιπούς παρόχους στην
Υγεία, ενώ οι οφειλές της πολιτείας προς
τις επιχειρήσεις του κλάδου µας ανέρχονται περίπου στα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Με αυτά τα αρνητικά ρεκόρ είναι σαφές
ότι ο χώρος του φαρµάκου δεν έχει το περιθώριο να αντέξει άλλα µέτρα.
Πόσα χρήµατα οφείλει το κράτος στις
φαρµακευτικές επιχειρήσεις και από
πότε;

Το σύνολο των οφειλών των νοσοκοµείων
και των Ταµείων προς τις επιχειρήσεις του
κλάδου, πλησιάζει πλέον τα 2 δισ. ευρώ.
Από αυτά, περισσότερα από 750 εκατοµµύρια ευρώ αφορούν οφειλές του ΕΟΠΥΥ.
Ενδεικτικό της κατάστασης την οποία καλούνται να αντιµετωπίσουν είναι ότι από το
2006 έχουν να εισπράξουν χρήµατα από την
πολιτεία! Έκτοτε, έχουν λάβει οµόλογα, τα
οποία υπέστησαν το γνωστό "κούρεµα" στο
85 % της ονοµαστικής τους αξίας, προκαλώντας επιπλέον ζηµία στον κλάδο ύψους
1 δισ. ευρώ. Τα χρέη της πολιτείας προς τις
εταιρείες του κλάδου διογκώνονται, καθιστώντας τη φαρµακευτική βιοµηχανία το
µεγαλύτερο πιστωτή της.
Οι 67 επιχειρήσεις – µέλη του ΣΦΕΕ απασχολούν 13.000 άµεσα εργαζόµενους. Με
όλα αυτά που υφίστανται, πόσο ακόµη θα
µπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία
τους, παρέχοντας φαρµακευτική περίθαλψη σε εκατοµµύρια ασφαλισµένους;
Ποιες είναι οι «κόκκινες γραµµές» του
ΣΦΕΕ απέναντι στη πολιτεία (π.χ. claw
back, συµψηφισµός χρεών κ.ά.);
Οι επιχειρήσεις – µέλη του ΣΦΕΕ έχουµε λάβει οµόφωνα την απόφαση να µην
καταβάλουµε το claw back, για το οποίο
έχουµε ήδη προσφύγει στο Συµβούλιο της
Επικρατείας.
Θέση µας είναι ότι ο συγκεκριµένος µηχανισµός επιστροφής είναι αδιαφανής και
άδικος και - σε τελικά ανάλυση - δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να µην υλοποιηθούν οι δοµικές µεταρρυθµίσεις. ∆εν µπορούν, δηλαδή, οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις να επωµιστούν - για µία ακόµη φορά - το όποιο κόστος υπέρβασης της δαπάνης και να µην υπάρχει δίκαιος επιµερισµός σε όλη την αλυσίδα διανοµής.
Γιατί ο ΣΦΕΕ ζήτησε άµεση συνάντηση µε τον πρωθυπουργό; Υπάρχει ανταπόκριση;
Το αίτηµα για συνάντηση µε τον πρωθυπουργό αποτελεί µία ύστατη προσπάθεια
να σωθεί η περίθαλψη του ελληνικού λαού και η αγορά. Σκοπός µας είναι να θέσουµε - στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο την ανάγκη να εφαρµόσουµε ως χώρα τους
νόµους που έχουµε ψηφίσει και να είµαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις που έχουµε αναλάβει µέσω του Μνηµονίου. Εκτιµούµε ότι µε το υπάρχον πλαίσιο µπορεί
να διασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος περίθαλψης.
Είναι δυνατό να διασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος

Επισηµάνσεις:
• Ο ΣΦΕΕ προτείνει ένα σύµφωνο σταθερότητας Πολιτείας –
Βιοµηχανίας για την περίοδο
2012 - 2014. Στόχος είναι να
προωθηθούν όλες οι δοµικές
αλλαγές και οι µεταρρυθµίσεις,
ώστε να αποφευχθεί κάθε οριζόντιο µέτρο.
• Οι 67 επιχειρήσεις – µέλη του
ΣΦΕΕ απασχολούν 13.000 άµεσα εργαζόµενους.
• Υποστηρίζουµε την επέκταση
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την αναπροσαρµογή των
τιµών των "off - patent" και "generics", τη δηµιουργία κινήτρων
για περαιτέρω διείσδυσή τους
στην αγορά.
Υγείας, µε τα νέα περιοριστικά µέτρα
που επιβάλλονται; Τι προτείνετε;
∆εν υπάρχει από την πλευρά µας καµία αµφισβήτηση της κρισιµότητας της κατάστασης. Η κρίση διαµορφώνει ασφυκτικές
συνθήκες σε όλους, αποτελώντας παράλληλα µία "χρυσή" ευκαιρία για αναδιοργάνωση και κοινή προσπάθεια. Τα οριζόντια και τα άδικα µέτρα δεν λύνουν το
πρόβληµα. Το κρύβουν "κάτω από το χαλί" ή το µοιράζουν άδικα στην κοινωνία.
Ο ΣΦΕΕ προτείνει ένα σύµφωνο σταθερότητας Πολιτείας – Βιοµηχανίας για την
περίοδο 2012 - 2014. Στόχος είναι να προωθηθούν όλες οι δοµικές αλλαγές και οι
µεταρρυθµίσεις, ώστε να αποφευχθεί κάθε οριζόντιο µέτρο.
Ζητεί, επίσης, να διασφαλιστεί η χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ, αποδεχόµενος ένα
αυστηρότερο πλαίσιο αυτορρύθµισης. Αυτό σηµαίνει ότι οι εταιρείες θα µειώσουν
τα έξοδα προώθησης, θα δεχτούν αυστηρότερο πλαίσιο συµµετοχής στα συνέδρια,
τις επιστηµονικές εκδηλώσεις, τις δωρεές, την επικοινωνία µε τους επαγγελµατίες Υγείας, τις έρευνες αγοράς και τις κλινικές έρευνες.
Θα εργαστούµε από κοινού µε την πολιτεία για τη δηµιουργία πλαισίου κινήτρων
για τη διατήρηση και την προσέλκυση
επενδύσεων, µε στόχο την ανάπτυξη. Εκτιµούµε ότι - µε ένα σταθερό περιβάλλον
αναγνώρισης της καινοτοµίας - µπορεί να
τριπλασιαστεί η επένδυση στην κλινική
έρευνα από 85 εκατοµµύρια ευρώ, που είναι σήµερα, σε 250 εκατοµµύρια.
I
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