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Φαρμακευτική αγορά : Τρέχον περιβάλλον

• Πολύ χαμηλός κλειστός
φαρμακευτικής δαπάνης.

προϋπολογισμός

δημόσιας

εξωνοσοκομειακής

• Από το 2016, φαρμακευτική κάλυψη των ανασφαλίστων χωρίς αντίστοιχη αύξηση
του προϋπολογισμού. (πρόσθετο κόστος : 2019 εκτ. : ~280 εκατ. €)
• Ανεπαρκείς κλειστοί φαρμακευτικοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία : Ανάγκη
έκτακτης ad-hoc χρηματοδότησης
• Τεράστιες μειώσεις τιμών ιδιαίτερα στα γενόσημα και τα παλαιότερα φάρμακα.
• Rebate 14% - 30% ανάλογα με τον όγκο των πωλήσεων αποζημιούμενων φαρμάκων
• Συνεχώς αυξανόμενα clawback (2018: 30-35%) λόγω της υπέρβασης των
προϋπολογισμών που προκαλούν τα ακριβά φάρμακα των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.
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Φαρμακευτική αγορά : Προβλήματα
• Τα τεράστια clawback ακυρώνουν στην πράξη κάθε άλλο μέτρο φαρμακευτικής
πολιτικής και απειλούν τη βιωσιμότητα φαρμακευτικών προϊόντων και
επιχειρήσεων.
• Καθυστερήσεις στην απόδοση των διαρθρωτικών μέτρων
• τον εξορθολογισμό της συνταγογράφησης και της ασφαλιστικής αποζημίωσης,
• τον έλεγχο του όγκου / κατανάλωσης και
• την συγκράτηση της υποκατάστασης των παλαιότερων-οικονομικών από νεότεραακριβότερα φάρμακα.

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις διαδικασίες ένταξης σε καθεστώς ασφαλιστικής
αποζημίωσης ειδικά των γενοσήμων και βιοομοειδών φαρμάκων.
• Καθήλωση των μεριδίων των γενοσήμων παρά τις μεγάλες μειώσεις των τιμών τους.
(τρέχον : 25,7%)
• Προβλήματα ομαλού εφοδιασμού και επάρκειας της αγοράς λόγω χαμηλού
προϋπολογισμού/ χαμηλών τιμών /παράλληλων εξαγωγών (2016-2018 : εισαγωγή
~450 δραστικών κάθε χρόνο από τον ΙΦΕΤ)

Προτάσεις φαρμακευτικής πολιτικής
Προϋπολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης
• Κάλυψη της δαπάνης των εμβολίων από λογαριασμό πρόληψης
• Συμμετοχή της Πολιτείας στην κάλυψη των ανασφαλίστων
• Αύξηση του ορίου προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων
Υποχρεωτικές επιστροφές (clawback)
• Δυνατότητα συμψηφισμού του clawback με δαπάνες για R&D, παραγωγικές επενδύσεις
• Επιμερισμός του προϋπολογισμού της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης
(α) ΦΥΚ από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (β) On-patent (γ) off patent & γενόσημα
• Αυτόματη δοσοποίηση των ποσών rebate και clawback
Τιμολόγηση
• Βελτιώσεις των διατάξεων τιμολόγησης : στρεβλή μέθοδος τιμολόγησης βάσει αναγωγών,
τιμολόγηση προϊόντων informed consent, τιμολόγηση εγχωρίως παραγομένων προϊόντων
έρευνας
Αποζημίωση
• Άμεση έκδοση Θετικής Λίστας με όλες τις εκκρεμότητες
• Άμεση ένταξη γενοσήμων και βιοομοειδών σε καθεστώς αποζημίωσης
• Προτεραιοποίηση των φαρμάκων που υποβάλλονται σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης.

Αποτύπωμα γενοσήμων στην Ευρώπη

ΤΩΝ
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Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία

Εξαγωγές σε
85 χώρες

2,8 δις €
συνεισφορά στο
ΑΕΠ

~11.000 άµεσες
θέσεις εργασίας

53.000 έµµεσες
θέσεις εργασίας

• 28 σύγχρονες άρτιες μονάδες παραγωγής – Πλήρης συμμόρφωση με GMP- χρήση
τεχνολογίας αιχμής.
• 800 επιστήμονες σε Ε&Α
• Επενδύσεις 800 εκατ. € την τελευταία δεκαετία - 90% της συνολικής επένδυσης
• Φάρμακα ως #2 εξαγώγιμο προϊόν στην Ελληνική Οικονομία (2018).
• 80 εκατ. € /έτος σε ερευνητικά προγράμματα

Στρατηγική ανάπτυξης

Εξωστρέφεια

• Ενίσχυση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές
• Άνοιγμα νέων αγορών
• Αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων

Επενδύσεις

• Έρευνα και καινοτομία
• Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
• Εκπαίδευση κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

Εξειδίκευση

• Παραγωγή γενοσήμων και φαρμάκων
προστιθέμενης αξίας
• Καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής
• Συμπληρωματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες

Συνεργασίες

• Μεταξύ ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών
• Με φαρμακοβιομηχανίες του εξωτερικού
• Με ερευνητικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδος
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Εργαλειοθήκη επιτάχυνσης των επενδύσεων
στη φαρμακοβιομηχανία
Εξάλειψη των στρεβλώσεων της φαρμακευτικής πολιτικής
• Αλλαγή του συστήματος τιμολόγησης / δικαιότερη κατανομή επιβαρύνσεων
• Κίνητρα για τη χρήση γενοσήμων
• Αναγνώριση /αξιοποίηση της δυναμικής της αυξητικής καινοτομίας.
Βελτιστοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου
• Fast track για επενδύσεις στην ανάπτυξη/παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.
• Ειδική πρόβλεψη για τις φαρμακοβιομηχανίες της Αττικής (90% του κλάδου)
• Επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις στην ανάπτυξη καινοτομίας.
• Αναθεώρηση του κριτηρίου του μεγέθους των ωφελούμενων εταιρειών
Κίνητρα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
• Βελτίωση του πλαισίου εμπορικής αξιοποίησης της πνευματικής ιδιοκτησίας (patent box)
• Ανταγωνιστική με άλλες χώρες, υπερ-έκπτωση των δαπανών R&D
• Δυνατότητα συμψηφισμού του clawback με δαπάνες για R&D, παραγωγικές επενδύσεις
Κίνητρα για την ενίσχυση της απασχόλησης
• Φορολογικά κίνητρα /μειωμένες εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικά σε
δραστηριότητες R&D (π.χ. Ολλανδία, Βέλγιο)
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Συνοψίζοντας
• Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία εγγυάται την αδιάλειπτη κάλυψη της
φαρμακευτικης αγοράς με επώνυμα, ποιοτικά, ασφαλή και αποτελεσματικά
φάρμακα σε προσιτό κόστος.
• Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ένας σημαντικός αναπτυξιακός κλάδος της εθνικής
οικονομίας με στρατηγική σημασία.
• Υπάρχουν ευκαιρίες, προοπτικές και σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης
τόσο στην εσωτερική όσο και την διεθνή αγορά.
• Ανάγκη εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής για την εγχώρια παραγωγή.
• Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία ένα τριπλό όφελος
• για το σύστημα υγείας και ασφάλισης
• για την εθνική οικονομία
• ...και κυρίως για τον Έλληνα ασθενή.
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