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Σ την παρούσα δύσκολη οικονομική συ-
γκυρία που διανύει η χώρα μας, ο φαρ-

μακευτικός κλάδος έχει στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια 
εξορθολογισμού των δαπανών υγείας. Παρά το γεγονός πως 
το φάρμακο αντιστοιχεί μόλις στο 20% των συνολικών δαπα-
νών, οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν τη μεγαλύτερη συμβο-
λή στη μείωση του κόστους υγείας, ύψους άνω των 2 δισ. ευ-
ρώ. Παράλληλα, μέσα από φόρους, έκτακτες εισφορές και επι-
στροφές που όλες οι εταιρείες έχουν καταβάλει με συνέπεια, 
έχουν προσφέρει σημαντικό έσοδο, ενώ βρίσκονται σταθερά 
στο πλευρό της Πολιτείας προτείνοντας λύσεις τόσο για την 
υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών για το φάρμακο στην Ελλά-

δα, όσο και για τη συνολική αναμόρφωση της δημόσιας υγείας 
προς όφελος των ασθενών. Την ίδια στιγμή, οι φαρμακευτικές 
εταιρείες κατά την τελευταία εξαετία τροφοδοτούν το δημόσιο 
σύστημα υγείας και πληρώνονται με καθυστέρηση ετών και με 
πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Σήμερα, το συσσωρευμένο χρέος των 
δημόσιων νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτι-
κές εταιρείες έχει φτάσει το 1,8 δισ. ευρώ, ενώ η ζημιά από το 
κούρεμα των ομολόγων, που μας δόθηκαν υποχρεωτικά για 
αποπληρωμή συσσωρευμένων χρεών των ετών 2008-2009, 
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ. 

Για πόσο ακόμη η επιδότηση
της υγείας από τις εταιρείες;

Η φαρμακευτική αγορά βρίσκεται σε ασφυξία. Ενώ μέχρι 
σήμερα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλες τις 
επιχειρήσεις, θυγατρικές πολυεθνικών και ελληνικές εται-
ρείες, να διατηρήσουν τη δυναμική τους, τις χιλιάδες θέσεις 
εργασίας και την ερευνητική και εξαγωγική τους δραστηριό-
τητα, από εδώ και στο εξής η προσπάθεια αυτή μετατρέπεται 
σε προσπάθεια επιβίωσης. Καμία φαρμακευτική εταιρεία δεν 
αντέχει να επιδοτεί για πολύ ακόμη τη δημόσια υγεία. Εάν 
μάλιστα επιβεβαιωθούν οι φήμες για νέο κούρεμα των οφει-
λών του ΕΟΠΥΥ και δεν βρεθεί λύση στο θέμα της παράλογης 
απαίτησης του claw back, τότε θα μιλάμε για ένα τελειωτικό 
χτύπημα σε εταιρείες που μέχρι πρότινος ήταν υγιείς πυλώνες 
επιχειρηματικότητας. Ειδικά για τις ελληνικές εταιρείες, που 
δεν έχουν την υποστήριξη της μητρικής εταιρείας, το θέμα της 
ρευστότητας είναι τεράστιο, ενώ η κατάσταση γίνεται ακόμη 
πιο δύσκολη, καθώς το χρηματοοικονομικό κόστος του δανει-
σμού τους από τις τράπεζες έχει αυξηθεί δραματικά. Η εται-
ρεία μας, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, έχει πληγεί περισ-
σότερο από οποιαδήποτε άλλη του κλάδου από τα οριζόντια 
μέτρα της τελευταίας διετίας, τα ομόλογα και τα συσσωρευμέ-
να χρέη του Δημοσίου, καθώς η πλειονότητα των προϊόντων 
μας αφορά σε σύνθετες, χρόνιες παθήσεις που προορίζονται 
για νοσοκομειακή χρήση. Το κούρεμα των ομολόγων μάς δη-
μιουργεί ζημία 170 εκ. ευρώ, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει 
υποστεί οποιαδήποτε εταιρεία στη χώρα μας μετά τις μεγάλες 
τράπεζες. Η αθροιστική ζημιά από το κούρεμα των ομολόγων 
και από το κόστος χρηματοδότησης του κουρέματος με τρα-

Οι µεγάλες οφειλές του ∆ηµοσίου προς τις 
φαρµακευτικές εταιρείες και οι ζηµιές που 
υπέστησαν από το κούρεµα των κρατικών 
οµολόγων µετατρέπουν τη µεγάλη προ-
σπάθεια των εταιρειών να διατηρήσουν τη 
δυναµική τους και τις θέσεις εργασίας, σε 
αγώνα επιβίωσης. Αν δεν ληφθούν άµεσα 
µέτρα από την κυβέρνηση, η κατάρρευ-
ση του κλάδου δεν θα έχει συνέπειες µόνο 
στην επιχειρηµατικότητα αλλά κυρίως στην 
απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε 
καινοτόµα και ποιοτικά φάρµακα.

Από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,

διευθύνοντα σύμβουλο της GENESIS Pharma,  αντιπρόεδρο του 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας με αρμοδιότητα  επί 

των ομολόγων και των χρεών του Δημοσίου.
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πεζικό δανεισμό, αύξησε το κόστος πωλήσεών μας για την πε-
ρίοδο 2007-2009 στο 120%! Και βέβαια για τις πωλήσεις του 
2010 και 2011 υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις και μεγάλες 
εκπτώσεις.

Οι λύσεις από την κυβέρνηση

Η κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο φαρμακευ-
τικός κλάδος απαιτεί άμεσες, ουσιαστικές λύσεις που μπο-
ρούν να στηρίξουν τη ρευστότητα και να διαμορφώσουν ένα 
σταθερό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ως Σύνδε-
σμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων έχουμε καταθέσει κατ’ε-
πανάληψη τα προβλήματά μας, αλ-
λά και μια σειρά ρεαλιστικών λύσε-
ων ώστε να μπορέσουν οι εταιρείες 
να παραμείνουν βιώσιμες.  Καταρ-
χήν, η ελληνική Κυβέρνηση θα πρέ-
πει να τηρήσει τις συμβατικές της 
υποχρεώσεις για την άμεση απο-
πληρωμή όλων των χρεών των νο-
σοκομείων και του ΕΟΠΥΥ προς τις 
φαρμακευτικές, βάσει ενός πλάνου 
χρηματοδότησης των νοσοκομείων 
και των ταμείων και συγκεκριμέ-
νου χρονοδιαγράμματος εντός του 
2012. Παράλληλα, είναι υψίστης 
σημασίας το θέμα της επέκτασης 
του  συμψηφισμού των χρεών των 
νοσοκομείων με απαιτήσεις του 
κράτους προς τις φαρμακευτικές 
εταιρείες, όπως π.χ. από βεβαιω-
μένους φόρους ή για την πληρωμή rebate. Ο ΣΦΕΕ έχει ήδη 
αποστείλει στο Υπουργείο Οικονομικών συγκεκριμένη πρότα-
ση νομοθετικής και κανονιστικής ρύθμισης που είναι κρίσιμο 
να εφαρμοστεί άμεσα. 

Επιπλέον είναι κρίσιμο να γίνουν παρεμβάσεις ώστε δε-
κάδες εταιρείες που είχαν μεγάλη έκθεση στα ομόλογα που 
εντάχθηκαν στο PSI, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο 
τεράστιο μέγεθος της ζημιάς. Σημαντική είναι η άμεση πλη-
ρωμή των οφειλών ΕΟΠΥΥ και Νοσοκομείων προς αυτές τις 
εταιρείες για ποσά μέχρι του ισόποσου του κουρέματος των 
προ-PSI ομολόγων που κατείχαν. Τέλος, απαιτείται ένας ολο-
κληρωμένος σχεδιασμός προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα της αρνητικής καθαρής θέσης των εταιρειών αυ-
τών, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

• την απαλλαγή των εταιρειών από rebates και claw backs 
έως του ποσού του κουρέματος.

• τον συμψηφισμό του ΦΠΑ που οφείλεται μέχρι του πο-
σού του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στο «κούρεμα» του 53,5% και 
ο οποίος, ενώ είχε ήδη αποδοθεί στο Δημόσιο μέσω των μη-
νιαίων δηλώσεων, έμμεσα απεδόθη δεύτερη φορά μέσω του 
PSI, κάτι το οποίο είναι όχι μόνο άδικο αλλά και παράλογο.

• τη μη προσμέτρηση της επίπτωσης του κουρέματος στην 
καθαρή θέση των εταιρειών.

Το συσσωρευµένο 
χρέος των δηµόσιων 
νοσοκοµείων και του 
ΕΟΠΥΥ προς τις φαρ-
µακευτικές εταιρείες 

έχει φτάσει το 1,8 δισ. 
ευρώ, ενώ η ζηµιά από 

το κούρεµα των οµο-
λόγων, που δόθηκαν 

υποχρεωτικά για απο-
πληρωµή συσσωρευ-

µένων χρεών των ετών 
2008-2009, ανέρχεται 

στο 1 δισ. ευρώ.

• τον φορολογικό συμψηφισμό της ζημίας που πιθανό-
τατα θα προκύψει από την πώληση των νέων ομολόγων, 
μέχρι  πλήρους εξαλείψεώς της. 

Είναι απαραίτητο και επιτακτικό να ληφθούν άμεσα 
αποφάσεις σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα καθώς η κατάρ-
ρευση του φαρμακευτικού κλάδου δεν θα έχει συνέπειες 
μόνο στην επιχειρηματικότητα αλλά κυρίως στην απρό-
σκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα καινοτόμα 
και ποιοτικά. Εμείς όπως πάντα βρισκόμαστε στη διάθεση 
της Κυβέρνησης για έναν διάλογο που μπορεί να οδηγήσει 
σε αμοιβαία επωφελείς λύσεις. 


