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Στον 
βιομηχανικο 
κλαδο 
γνωριζουμε 
καλα οτι για 
να αποκομιΣειΣ 
οφελοΣ πρεπει 
πρωτα να 
επενδυΣειΣ 
Σε χρονο και 
χρημα. και 
το λεμε 
αυτο, γιατι 
επανειλημ-
μενωΣ ακουμε 
Στη χωρα μαΣ 
να γινεται 
ΣυζητηΣη (Σε 
λογιΣτικη 
γλωΣΣα) για 
φαρμακα 
υψηλου 
κοΣτουΣ.

Π
ροκειμένου η Ελ-
λάδα να βγει από 
τη δίνη της οικο-
νομικής κρίσης 
και να επιστρέψει 
στο δρόμο της α-
νάπτυξης και της 
ευημερίας, α-
παιτείται η δη-

μιουργία ενός προβλέψιμου και σταθερού περι-
βάλλοντος, το οποίο θα επιτρέψει την άνθηση της 
επιχειρηματικότητας, εφόσον παράλληλα έχει α-
ποκατασταθεί και η ρευστότητα στην αγορά. Η βι-
ομηχανία υπήρξε ανέκαθεν η ατμομηχανή της οι-
κονομίας, και ειδικότερα η φαρμακοβιομηχανία, 
κατέχοντας τις υψηλότερες επενδύσεις στην έ-
ρευνα και την καινοτομία από όλους τους βιομη-
χανικούς κλάδους, αποτελεί βασικό πυλώνα της 
εθνικής οικονομίας. Η καινοτομία, που είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια την ύπαρξη της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας και που για πρώτη 
φορά επιβραβεύεται στην Ελλάδα μέσα από το 
θεσμό των Prix Galien, είναι καθοριστικός μο-
χλός ανάπτυξης και συμβάλλει στην αύξηση του 
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, οπότε διαδρα-
ματίζει καταλυτικό ρόλο στην ταχύτερη έξοδο της 
χώρας από την κρίση. 

Ασφυκτικές οι οφειλές 
ύψους 1,9 δισ.
Ωστόσο, η ανάκαμψη δεν μπορεί να επιτευχθεί με 
ευχολόγια. Αντίθετα, προϋποθέτει ότι θα ληφθούν 
άμεσα μέτρα για να ξεπεραστούν τα τεράστια προ-
βλήματα που εξακολουθούν, δυστυχώς, μέχρι σή-

Μοχλός 
ανάπτυξης 
η καινοτομία
Καταλύτες η έρευνα, η καινοτομία και 
η ρευστότητα για την αξιοπιστία και 
την ανάκαμψη της χώρας.

αφιερωμα υγεια
προΫποθεΣη για την ευημερια η υγεια
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μερα να παραμένουν άλυτα και που, σε ό,τι αφορά 
τη φαρμακοβιομηχανία, περιλαμβάνουν κατ’ αρχάς 
την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και τη με-
γάλη καθυστέρηση αποπληρωμής των διογκούμε-
νων χρεών του ΕΟΠΥΥ, των δημόσιων νοσοκομείων 
και των στρατιωτικών νοσοκομείων, με αποτέλεσμα 
η πιστωτική ασφυξία να απειλεί πλέον όλες τις ε-
πιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής, το σύνολο των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών προς τις φαρμακευτικές ε-
πιχειρήσεις, μετά το κούρεμα των ομολόγων στο 
πλαίσιο του PSI, από τις αλλεπάλληλες μειώσεις 
τιμών και επιστροφές κερδών εν είδει rebate και 
clawback, αγγίζει τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο 
κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας, αν και δέχτηκε 
ισχυρά πλήγματα μέσα στο 2012, ήταν από τους ε-
λάχιστους που με υπευθυνότητα και συνεργασία 
κατάφερε να ανταποκριθεί στη μάχη που έδινε για 
τη μείωση του ελλείμματος μέσω της περιστολής 
δαπανών. Μέσα στην τελευταία 3ετία οι φαρμακευ-
τικές επιχειρήσεις συνέβαλαν στο να μειωθεί η δη-
μόσια φαρμακευτική δαπάνη κατά 45%, γεγονός 
που στην επιχειρηματική γλώσσα αποτελεί άθλο. 
Με δεδομένη αυτή την ανταπόκριση, η οποία κό-
στισε δραματικά σε όλο τον κλάδο, διακυβεύοντας 
τη βιωσιμότητά του, με τη σειρά μας, ζητάμε από 
την πολιτεία την εφαρμογή ενός ορθού πλαισίου 
δράσης, αλλά και μια τακτική διαδικασία εξοφλή-
σεων, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα για την 
κάλυψη των διογκωμένων οφειλών του Δημοσίου 
προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Εξίσου καί-
ριας σημασίας είναι η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, 
η οποία μέχρι στιγμής παραμένει στον αέρα, απει-
λώντας με κατάρρευση όλους τους παρόχους στην 
αλυσίδα της υγείας και την πρόσβαση των ασθενών 
στα φάρμακα και τις θεραπείες που έχουν ανάγκη. 

Ασθενείς 2ης κατηγορίας 
οι Έλληνες 
Είναι, βέβαια, γεγονός ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη 
οικονομική κρίση, αλλά αυτό δεν μας επιτρέπει να 
παίζουμε με την ανθρώπινη ζωή. Ο Έλληνας πολίτης 
που είχε την ατυχία να αρρωστήσει θα πρέπει στην 
πιο άτυχη στιγμή της ζωής του να έχει πρόσβαση σε 
υπηρεσίες Υγείας και σε νέες θεραπείες. Το αναφαί-
ρετο αυτό δικαίωμα κάθε πολίτη σχετίζεται με την 
άλλη διάσταση της φαρμακευτικής καινοτομίας της 

βιομηχανίας μας, που είναι η ανθρώπινη και η κοι-
νωνική. Αποτελεί αληθινό όνειδος για τη χώρα μας 
το ότι δεν έχει εκδοθεί κανένα δελτίο τιμών με νέα 
φάρμακα εδώ και δύο χρόνια, με αποτέλεσμα οι Έλ-
ληνες ασθενείς να γίνονται ασθενείς 2ης κατηγο-
ρίας σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, 
και να αποτρέπεται η δημιουργία ενός σταθερού και 
βιώσιμου περιβάλλοντος για τη διατήρηση των ε-
πιχειρηματικών δραστηριοτήτων της φαρμακοβι-
ομηχανίας. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας με σο-
βαρά νοσήματα, όπως μεταστατικό καρκίνο του προ-
στάτη, χρόνια μυελογενή λευχαιμία, μεταστατικό 
μελάνωμα, ηπατίτιδα C, πνευμονική υπέρταση, κυ-
στική ίνωση, οζώδη σκλήρυνση ή άλλες σπάνιες πα-
θήσεις, καθώς και μεταμοσχευμένοι ασθενείς, περι-
μένουν εδώ και 26 μήνες εκείνες τις νέες θεραπείες 
που θα τους εξασφαλίσουν αξιοπρεπή διαβίωση, 
και θα τους κρατήσουν παραγωγικούς για περισσό-
τερα χρόνια, χωρίς επιπλοκές, χωρίς την ανάγκη να 
υποβληθούν σε περιττές εξετάσεις και επεμβάσεις, 
ώστε παράλληλα να μειωθούν και οι δαπάνες υγείας.  

Φάρμακα υψηλής αξίας
Στον βιομηχανικό κλάδο γνωρίζουμε καλά ότι για 
να αποκομίσεις όφελος πρέπει πρώτα να επενδύ-
σεις σε χρόνο και χρήμα. Και το λέμε αυτό, γιατί ε-
πανειλημμένως ακούμε στη χώρα μας να γίνεται 
συζήτηση (σε λογιστική γλώσσα) για φάρμακα υ-
ψηλού κόστους. Στην πραγματικότητα, πρόκειται 
για φάρμακα υψηλής αξίας, γιατί πρέπει να εστι-
άζουμε στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα, το οποίο 
είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με το όποιο βρα-
χυπρόθεσμο κόστος για τα ταμεία. Είμαστε ο πρώ-
τος κλάδος παγκόσμια που επενδύουμε το με-
γαλύτερο ποσοστό του τζίρου μας σε έρευνα και 
ανάπτυξη. Κάθε νέο φάρμακο που θα κυκλοφο-
ρήσει στην αγορά έχει ένα κόστος επένδυσης το 
οποίο ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόκει-
ται για μια πραγματικά επίπονη, δύσκολη, κοστο-
βόρα προσπάθεια, που αξίζει τον κόπο γιατί το ό-
φελος είναι ανεκτίμητο. Χωρίς νέα, καινοτόμα φάρ-
μακα δεν νοείται υγεία, δεν νοείται καν ζωή. Χάρη 
σε αυτά αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης, βελτιώ-
νεται η ποιότητα ζωής και μέσα από την έρευνα έρ-
χονται επενδύσεις στη χώρα και παίρνει μπροστά η 
ατμομηχανή της οικονομίας.  

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος 
Φρουζής καταγράφει τα μεγάλα προβλή-
ματα που εξακολουθούν να πλήττουν τον 
τομέα της υγείας και αναλύει τον καθορι-
στικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν η 
καινοτομία και η φαρμακευτική βιομη-
χανία για την αφύπνιση της εθνικής οικο-
νομίας, ευελπιστώντας σε ένα καλύτερο 
αύριο, με περισσότερη ευημερία για την 
κοινωνία. 


