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�Η δράσεις του ΣΦΕΕ βασίζονται στους εξής :

ΔιασφάλισηΔιασφάλιση
τηςτης πρόσβασηςπρόσβασης
τωντων ασθενώνασθενών
σεσε καινοτόμεςκαινοτόμες
θεραπείεςθεραπείες & & 
γενόσημαγενόσημα
φάρμακαφάρμακα

ΔιασφάλισηΔιασφάλιση
τηςτης

βιωσιμότηταςβιωσιμότητας
τωντων

φαρμακευτικώφαρμακευτικώ
νν επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων

ΕξορθολογισμόΕξορθολογισμό
ςς

φαρμακευτικήςφαρμακευτικής
δαπάνηςδαπάνης

3 
πυλώνες



Άμεση Επίδραση

Έμμεση
Επίδραση

Προκαλούμενη
Επίδραση

Συνολική
Επίδραση

Πολλαπλασιαστή
ς = 5

1,52 δις. €

2,18 δις. €

3,85 δις. € 7,55 δις. €

≈4% του ΑΕΠ της χώρας

ΤοΤο αποτύπωμααποτύπωμα τηςτης φαρμακοβιομηχανίαςφαρμακοβιομηχανίας: : 
1. 1. ΗΗ επίδρασηεπίδραση στοστο ΑΕΠΑΕΠ (IO(IOΒΒE E ΜάρτιοςΜάρτιος 2013)2013)



Άμεση Επίδραση

Έμμεση
Επίδραση

Προκαλούμενη
Επίδραση

Συνολική
Επίδραση

Πολλαπλασιαστή
ς = 6

23.000 

34.010

75.770 132.780 θέσεις
εργασίας

Η συνολική επίδραση ξεπερνά τις 132 
χιλιάδες θέσεις εργασίας

ΤοΤο αποτύπωμααποτύπωμα τηςτης φαρμακοβιομηχανίαςφαρμακοβιομηχανίας: : 
2. 2. ΗΗ επίδρασηεπίδραση στηνστην ΑπασχόλησηΑπασχόληση (IO(IOΒΒE E ΜάρτιοςΜάρτιος 2013)2013)



28μηνη καθυστέρηση στην αδειοδότηση και τιμολόγηση
νέων φαρμάκων κατά παράβαση της ΕΕ Οδηγίας 89/105 

Τιμές φαρμάκων στα χαμηλότερα επίπεδα τιμών στις 27 χώρες της ΕΕ
δημιουργούν στρέβλωση στην αλυσίδα διανομής και ελλείψεις

Έλλειψη ρευστότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα &
συνεχής συσσώρευση νέων χρεών που αγγίζουν τα 2 δισ. οφειλές
του κρατικού τομέα (ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία ΕΣΥ & στρατιωτικά)

Απώλεια 1 δισ. ευρώ από PSI (κούρεμα)

Αναξιόπιστο περιβάλλον, εχθρικό για την επιχειρηματικότητα

Παράνομη και αδιαφανής διαδικασία έκδοσης των Δελτίων τιμών
και επιλεκτικές διορθώσεις

Έκδοση λίστας κατά παράβαση των κριτηρίων κατάρτισής της
και μη διόρθωση λαθών
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-€2.2 δισ.
(-43%)

Πηγή: IOBE / ΣΦΕΕ, Facts & Figures 2012
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Avg. EU, latest 
available data by 
OECD: €320/capita

7

μ.ο. ΕΕ των 27, 
τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία από ΟΟΣΑ: 
€320/κατά
κεφαλήν

Πηγή: ΙΟΒΕ/ΣΦEE, Facts & Figures 2012

€
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Α. Τρέχουσα Κατάσταση:
� Ο στόχος μείωσης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στο 1% του ΑΕΠ: 
◦ καταργεί κάθε έννοια λογικής δεδομένου ότι διανύουμε ήδη την 6η συνεχόμενη
χρονιά ύφεσης

◦ καταστρέφει την πρωτοβάθμια φαρμακευτική περίθαλψη
◦ καταργεί κάθε έννοια ανάπτυξης οδηγώντας σε από-επενδύσεις
�Ο στόχος μείωσης φαρμακευτικής δαπάνης πρέπει:
◦ να είναι εφικτός & υλοποιήσιμος και
◦ να ορίζεται με βάση τις δημόσιες δαπάνες κατά κεφαλήν και όχι ως ποσοστό

του ΑΕΠ
Β. Προτάσεις του ΣΦΕΕ για την τρέχουσα κατάσταση:
� Ο δείκτης σύγκρισης των διαφόρων χωρών της ΕΕ πρέπει να είναι η κατά
κεφαλήν δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, η οποία και αποτυπώνει δικαιότερα
τον κοινωνικό χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

� Εναλλακτικά το πάτωμα για την Ελλάδα πρέπει να οριστεί στα 2,4 δισ. € (ή 1,3% 
του ΑΕΠ)




