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Οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο του 
φαρµάκου έφεραν τον κλάδο σας σε 
πρώτο πλάνο, θέτοντας ζήτηµα διάλυ-
σης της εγχώριας παραγωγής φαρµά-
κου. Πού εδράζονται οι συγκεκριµένοι 
ισχυρισµοί;

Εκεί έχουµε οδηγηθεί δυστυχώς και, 
παρόλο που θα ήθελα να διαψεύσω αυτό 
που µόλις αναφέρατε, επιβεβαιώνω πως η 
διακοπή παραγωγής φαρµάκων 27 υπερ-
σύγχρονων παραγωγικών µονάδων φαρ-
µάκου θα αποτελέσει βέβαιη εξέλιξη, εάν 
τελικώς εφαρµοστούν οι παράλογες απαι-
τήσεις της τρόικα.

Η αποδόµηση τα τελευταία πέντε χρό-
νια του συνόλου της φαρµακευτικής περί-
θαλψης εξαιτίας της εµµονικής εστίασης 
στις τιµές δεν προβληµατίζει τους δανει-
στές, οι οποίοι στο όνοµα της εθνικής µας 
«σωτηρίας», ζητάνε περαιτέρω µείωση 
στις τιµές των συγκριτικά οικονοµικότερων  
Ελληνικών Φαρµάκων.

Στοχοποιώντας την ελληνική παρα-
γωγή φαρµάκων, ανοίγουν τον δρόµο για 
την επικράτηση των ακριβότερων εισαγο-
µένων φαρµάκων. Είναι άλλωστε ξεκά-
θαρο, πως η περαιτέρω συµπίεση στις 
τιµές των Ελληνικών φαρµάκων – γενο-
σήµων, τα οποία χορηγούνται σήµερα µε 
έκπτωση έως και 70% έναντι της αρχικής 
τιµής των εισαγοµένων πρωτοτύπων, θα 
καταστήσει ασύµφορη την παραγωγή τους, 
οδηγώντας τα εκτός αγοράς.

Κι όλα αυτά εναντίον ενός κλάδου, που 
διαθέτει συσσωρευµένη τεχνογνωσία άνω 
των 50 χρόνων, συνεισφέρει ετησίως κατά 
2,8 δις στο ΑΕΠ της χώρας και αντιπροσω-
πεύει το 90% των νέων επενδύσεων και το 
60% της απασχόλησης του κλάδου.

Παρ’ όλα αυτά, η τρόικα σηκώνει τη 
σηµαία της αύξησης της διείσδυσης των 
γενοσήµων, θέτοντας τον στόχο του 40% 
µέχρι τον προσεχή ∆εκέµβριο. Θεω-

ρείτε, πως η ενδεχόµενη αύξηση του 
όγκου µπορεί και να αλλάξει κάπως το 
τοπίο;

Πρόκειται για µια απροκάλυπτα υπο-
κριτική αντιµετώπιση εκ µέρους των 
δανειστών. Είναι το λιγότερο αφελές να 
πιστεύει κάποιος, πως µπορεί να διευρυν-
θεί η χρήση των γενοσήµων στη χώρα µας 
από το 18% που είναι σήµερα στο 40% την 
ίδια στιγµή που επιµένουν σε καθολική 
εφαρµογή της συνταγογράφησης µε βάση 
τη δραστική ουσία.

Κι αυτό, γιατί το συγκεκριµένο µέτρο 
ενισχύει τη χρήση πρωτοτύπων φαρµάκων, 
καθώς η  αναγραφή της δραστικής ουσίας 
ταυτίζεται µε την εµπορική ονοµασία στην 
περίπτωση των προστατευόµενων φαρµά-
κων, τα οποία είναι φυσικά µοναδικά στην 
αγορά. Αντίθετα, στα γενόσηµα η συνταγο-
γράφηση µε δραστική αφαιρεί πλήρως την 
ταυτότητά τους, διαµορφώνοντας το σηµα-
ντικότερο αντικίνητρο για τη χρήση τους.
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Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της τρόικα 
αγνοούν προφανώς, πως για να αυξηθεί 
η διείσδυση των γενοσήµων απαιτείται η 
χορήγηση των κατάλληλων κινήτρων τόσο 
στους γιατρούς, όσο και στους φαρµακο-
ποιούς, αλλά και η εφαρµογή µιας πολιτι-
κής ενηµέρωσης του κοινού γύρω από τα 
γενόσηµα.

Οι ισχυρισµοί λοιπόν των δανειστών 
περί αντιστάθµισης των µειώσεων στις 
τιµές µε αύξηση του όγκου, και µάλιστα 
σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα, απο-
δεικνύονται «στάχτη στα µάτια». 5 χρόνια 
ευχολόγιο..

Εσείς ποια εξήγηση δίνετε για την επι-
κέντρωση των δανειστών στις τιµές, 
παρά το γεγονός, ότι δεν επιφέρουν τα 
προσδοκώµενα αποτελέσµατα;

Θα µου επιτρέψετε να σας πω, πως το 
γεγονός, ότι δεν επιφέρουν, όπως αναφέ-
ρατε, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, 
είναι λιγότερο σηµαντικό, σε σύγκριση µε 
τις δραµατικές  συνέπειες που θα προκλη-
θούν στη ∆ηµόσια Υγεία και την Εθνική 
Οικονοµία.

Η µονοπώληση της αγοράς από ακριβά 
εισαγόµενα πρωτότυπα φάρµακα εµποδί-
ζει την πρόσβαση των ασθενών σε αξιόπι-
στες και προσιτές θεραπείες, όπως είναι 
τα Ελληνικά Φάρµακα. Αντιλαµβάνεστε, 
πως αυτό εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήµατα, 
ιδιαίτερα σε περιόδους στενότητας εισο-
δηµάτων, όπως συµβαίνει στις µέρες µας.

Κι ενώ η τρόικα κάνει ο, τι περνάει 
από το χέρι της για να ενισχύσει την υπο-

κατάσταση των οικονοµικών ελληνικών 
φαρµάκων µε ακριβά εισαγόµενα, αναιρεί 
ουσιαστικά το σύνθηµά της για ανάγκη 
εδραίωσης αναπτυξιακών ρυθµών στη 
χώρα µας. Μα πώς είναι δυνατόν να ζητά 
ανάταξη της εθνικής οικονοµίας, επιδιώ-
κοντας τη διάλυση ενός βιοµηχανικού κλά-
δου, ο οποίος εδώ και 50 χρόνια σηκώνει 
τη σηµαία της Ανάπτυξης στη χώρα µας.

Η άγνοια στην εποχή µας δεν αποτε-
λεί επιχείρηµα, ειδικά σε τόσο σοβαρά 
ζητήµατα. Η αναπτυξιακή δυναµική της 
Ελληνικής Φαρµακοβιοµηχανίας έχει ανα-
γνωριστεί από ελληνικούς και διεθνείς 
ερευνητικούς φορείς.  Ο ΙΟΒΕ υπολόγισε 
πως για κάθε ευρώ που δαπανάται σε 
ελληνικό φάρµακο, το ΑΕΠ της χώρας ενι-
σχύεται κατά 3,45 ευρώ, ενώ η McKinsey 
σε έρευνά της µε τίτλο «Η Ελλάδα 10 Χρό-
νια Μπροστά», χαρακτήρισε  «Αναδυόµενο 
αστέρα της ελληνικής οικονοµίας» την 
εγχώρια παραγωγή φαρµάκων. 

Οι εκπρόσωποι των δανειστών τα γνω-
ρίζουν όλα αυτά και παρ’ όλα αυτά εµµέ-
νουν στις παράλογες απαιτήσεις τους. Κι 
αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο.

Εννοείτε, πως υπάρχει κάποιου είδους 
σκοπιµότητα πίσω από τις συγκεκριµέ-
νες επιδιώξεις;

Σαφώς. Οι συγκεκριµένες µεθοδεύσεις 
υποκινούνται από ισχυρότατα κέντρα, τα 
οποία δραστηριοποιούνται στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, µε στόχο την εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων των πολυεθνικών κολοσσών. 
Οι συγκεκριµένοι κύκλοι δεν επιθυµούν 

προφανώς την ανάπτυξη των περιφερει-
ακών βιοµηχανιών, γι’ αυτό και κινούν τα 
νήµατα σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις. 

Η Ελληνική Φαρµακοβιοµηχανία βρί-
σκεται αυτή τη στιγµή αντιµέτωπη µε ένα 
διεθνές περιβάλλον που ασκεί συνεχείς 
πιέσεις, µε στόχο τη δηµιουργία µονοπω-
λίων και ολιγοπωλίων σε όλη την αλυσίδα 
του φαρµάκων, από την παραγωγή, µέχρι 
τη διακίνηση και το συνοικιακό φαρµακείο.

Περιγράφετε ένα εξαιρετικά ασφυκτικό 
περιβάλλον. Πώς σκοπεύει να «απαντή-
σει» η Ελληνική Φαρµακοβιοµηχανία 
στις µεθοδεύσεις που περιγράψατε;

Πρωταρχικό µέληµα για την Ελληνική 
Φαρµακοβιοµηχανία αποτελεί η διασφά-
λιση της πρόσβασης των ασθενών στις 
αναγκαίες θεραπείες, είτε φθηνές, είτε 
ακριβές, είτε εγχωρίως παραγόµενες, 
είτε εισαγόµενες. Αυτό που γίνεται αυτή 
τη στιγµή συνιστά κατάφορη στρέβλωση 
της πραγµατικότητας, καθώς η συζήτηση 
αποπροσανατολίζεται στις τιµές των οικο-
νοµικότερων φαρµάκων, αδιαφορώντας 
για την ανάγκη προώθησης διαρθρωτικών 
µέτρων ελέγχου της συνταγογράφησης και 
της κατανάλωσης.

Ο εξορθολογισµός τη φαρµακευτι-
κής δαπάνης θα προκύψει ως αποτέλε-
σµα του εξορθολογισµού της χρήσης των 
φαρµάκων. Ας µην κρυβόµαστε πίσω από 
το δάχτυλό µας, η εκτόξευση της φαρµα-
κευτικής δαπάνης κατά το διάστηµα 2000 
– 2009 προέκυψε ως αποτέλεσµα της υπο-
κατάστασης των παλιών φθηνών µε ακρι-
βότερα και της αδυναµίας κάθε ελέγχου.

Εάν δεν προωθηθούν τα απαραίτητα 
διαρθρωτικά µέτρα ελέγχου της πραγµα-
τικής κατανάλωσης και αξιολόγησης της 
θεραπευτικής αξίας των φαρµάκων που 
εισέρχονται στο σύστηµα, δεν πρόκειται 
να υπάρξει ουσιαστική εξοικονόµηση. Όσο 
εξακολουθούµε να εστιάζουµε µονοδιά-
στατα σε θέµατα τιµολόγησης, θα παραµέ-
νουµε στο ίδιο ακριβώς σηµείο. 

Και φυσικά η χρονική µετάθεση για το 
2017 των θεµάτων της αξιολόγησης των 
νέων θεραπειών αποδεικνύει την υποκρι-
σία των δανειστών, καθώς είναι βέβαιο, 
πως µε την εφαρµογή των πρόσφατων 
µέτρων τιµολόγησης ο κλάδος µας αργά ή 
γρήγορα θα πάψει να υπάρχει.
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