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Το βηματισμό τους για να μπουν ξανά στο δρόμο της ανάπτυξης αναζητούν οι ελληνικές
βιομηχανίες, οι οποίες είδαν τα επενδυτικά τους σχέδια να μπλοκάρονται από τις συνεχείς αλλαγές
στην πολιτική φαρμάκου. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης
Φαρμακοβιομηχανίας Δημήτρη Δέμο, από τα 300 εκατ. ευρώ που ήταν οι επενδύσεις των
βιομηχανιών πριν από το μνημόνιο, πλέον αυτές δεν ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ. Αιτίες η
δραστική συρρίκνωση της φαρμακευτικής δαπάνης, το κούρεμα των ομολόγων με τα οποία είχαν
πληρωθεί οι εταιρείες φαρμάκου, το μέτρο της υποχρεωτικής συνταγογράφησης με δραστική σε
συνδυασμό με την υποχρεωτική αντικατάσταση στο φαρμακείο με το φθηνότερο της ίδιας
δραστικής, αλλά και η επιβολή υποχρεωτικών επιστροφών στον ΕΟΠΥΥ της υπερβάλλουσας
δαπάνης στον προϋπολογισμό του φαρμάκου.
Όπως τονίζει επιπλέον ο πρόεδρος της ΠΕΦ, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, το 80% περίπου
των φαρμάκων που καταναλώνονταν στην Ελλάδα παράγονταν στη χώρα. Από τότε, και με τη
σταδιακή είσοδο των πολυεθνικών στην αγορά φαρμάκου, τα γενόσημα έχαναν συνεχώς μερίδιο,
για να κατρακυλήσουν πριν δύο χρόνια κάτω από το 20% και σήμερα, μετά από παρεμβάσεις

στην τιμή τους για να αυξηθεί η κατανάλωση, να φτάνουν μετά βίας στο 28%.
Έτσι οι φαρμακοβιομηχανίες στρέφονται όλο και πιο έντονα στις εξαγωγές, προκειμένου να
καταφέρουν να διατηρήσουν τη ρευστότητά τους, δεδομένου πως οι πληρωμές από τις χώρες του
εξωτερικού γίνονται εντός των προθεσμιών. Είναι ενδεικτικό, σύμφωνα με τα στοιχεία των
εταιρειών-μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, πως οι καθαρές εξαγωγές
(αξίες) έφθασαν το 2013 τα 270 εκατ. ευρώ με τη συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας να
υπολογίζεται στα 2,8 δισ. ευρώ. Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες πραγματοποιούν συνολικά
εξαγωγές σε πάνω από 85 χώρες.
«Αν είχαμε ένα σταθερό πλαίσιο θα μπορούσαμε να μεγαλουργήσουμε» ήταν άλλωστε το μήνυμα
που έδωσε ο πρόεδρος της ΠΕΦ στο πρόσφατο συνέδριο Athens Health Forum 2014, ζητώντας
από την Πολιτεία να στηρίξει το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι βιομηχανίες. Όπως έχουν
δείξει εξάλλου οι μελέτες, για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται για την αγορά φαρμάκων τα
οποία παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ.
Πάντως η επόμενη μέρα για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία περιλαμβάνει συγκεκριμένες
ενέργειες του κλάδου με στόχο την ανάπτυξη, στις οποίες περιλαμβάνονται: παραγωγή δραστικών
ουσιών, επανασχεδιασμός και βελτιστοποίηση υφιστάμενων φαρμακοθεραπειών, συνδυασμοί
δραστικών ουσιών και ανάπτυξη νέων φαρμακοτεχνικών μορφών, κατοχύρωση νέων ενδείξεων
για υφιστάμενες θεραπείες αλλά και ανάπτυξη καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών.
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