Προς
τον Αξιότιμο
κ. Αντώνη Σαμαρά
Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Κοιν.: κ. Κώστα Μπούρα, Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου
κ. Δημήτρη Σταμάτη, Υπουργό Επικρατείας
Χαλάνδρι, 11 Φεβρουαρίου 2013
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Η βιωσιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε οριακό σημείο με
την πιστωτική ασφυξία να αφανίζει ολόκληρο τον κλάδο και καταδικάζει
οποιαδήποτε έννοια επενδύσεων στη χώρα μας. Παρά τις ρητές δεσμεύσεις της
Πολιτείας για την άμεση αποπληρωμή των εκκρεμών χρεών, και παρά το γεγονός
ότι έχουν πλέον εκταμιευθεί τα σχετικά κονδύλια, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις,
σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους κλάδους αλλά και προμηθευτές του χώρου
της υγείας, έχουν μηδενικές εισπράξεις από τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, εδώ και
2 χρόνια.
Η διακριτική και άνιση αυτή μεταχείριση εις βάρος της φαρμακοβιομηχανίας,
έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά οριζόντιων και αντιαναπτυξιακών μέτρων
(κούρεμα ομολόγων με ζημία 1 δισ. ευρώ, τέλος εισόδου στη λίστα φαρμάκων,
συνεχή rebates και clawback, μη έκδοση Δελτίου Τιμών με νέα φάρμακα πλέον των
2 ετών κλπ). Παρόλα αυτά, είμαστε από τους λίγους κλάδους που έχουν στηρίξει τα
μέτρα του Μνημονίου με την επίτευξη του στόχου της φαρμακευτικής δαπάνης για
το 2012 στα 2,88 δισ. ευρώ, σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία που έχει το Υπουργείο
Υγείας και η Τρόικα.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, για όλους τους ανωτέρω λόγους αλλά και για την
προστασία του έλληνα ασθενή, είναι απολύτως απαραίτητο:



Να εξοφληθούν άμεσα όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη (ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ, στρατιωτικά
νοσοκομεία, νοσοκομεία ΕΣΥ) προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις που
εκκρεμούν έως το τέλος του 2012 και τα οποία αγγίζουν πλέον τα 2 δισ. ευρώ
Να διασφαλιστεί άμεσα η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, ώστε να μην
συσσωρεύονται νέα χρέη εντός του 2013, όπως εξάλλου δεσμευόμαστε ως χώρα
στο Μνημόνιο, και για να είναι ένας λειτουργικός οργανισμός

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στέκονται αρωγός στο έργο σας, προκειμένου η
χώρα να εξέλθει από την κρίση και να εισέλθει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, μέσα
από δομικούς πυλώνες, όπως είναι η επένδυση στην έρευνα, η καινοτομία, η
παραγωγή και οι εξαγωγές και η απασχόληση.
Για το σκοπό αυτό σας απευθύνουμε ύστατη έκκληση προκειμένου να
επιληφθείτε προσωπικά και άμεσα του εξαιρετικά σοβαρού αυτού θέματος.
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