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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 
Θέμα: «Προβλήματα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας σε θέματα 
έρευνας & ανάπτυξης και καινοτομίας» 
 
O φαρμακευτικός κλάδος συνιστά ισχυρό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας 
στηρίζοντας 87 χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, και με άμεση 
επίδραση στο ΑΕΠ της τάξης του 4% που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου 7,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ενίσχυση των επενδύσεων στην Έρευνα και 
Ανάπτυξη καθώς και την καινοτομία δύναται να συνδράμει στην μετεξέλιξη της 
χώρας μας σε περιφερειακό κέντρο διεξαγωγής κλινικών δοκιμών αναβαθμίζοντας 
τον ρόλο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) ενισχύοντας τις προϋποθέσεις 
τόσο για την παύση του φαινομένου “brain drain” όσο και την αλλαγή του ελληνικού 
παραγωγικού οικονομικού μοντέλου.  
 
Και τούτο διότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου  Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) το μέσο κόστος κλινικής δοκιμής ανά ασθενή είναι 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με τρίτες χώρες καθώς ανέρχεται σε περίπου 2 έως 
και 3 χιλιάδες ευρώ, αποτελώντας εγγύηση εισροής σημαντικών κεφαλαίων στην 
Ελλάδα και αύξησης της απασχόλησης στο εθνικό σύστημα υγείας. 
 
Η έλλειψη επαρκών κινήτρων για επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη κατατάσσει 
την Ελλάδα στην 18η θέση μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τομέα των κλινικών ερευνών και αντικατοπτρίζεται, σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο 
της ειδησεογραφικής ηλεκτρονικής σελίδας newsbomb.gr, στο ύψος της 
υπερέκπτωσης δαπανών η οποία φθάνει μόλις  το 130 τοις εκατό τη στιγμή που σε 
άλλες χώρες η υπερέκπτωση ξεκινά από 200 τοις εκατό και φθάνει μέχρι 400 τοις 
εκατό. Οι φορολογικοί κανονισμοί δεν είναι σταθεροί ώστε να προβλέπουν 
αποφορολόγηση εσόδων από την καινοτομία, καθώς και φορολογική 
διαφοροποίηση των εσόδων από έρευνα και ανάπτυξη στα πρότυπα χωρών όπου τα 
εν λόγω έσοδα φορολογούνται με χαμηλούς συντελεστές, ενώ δεν υφίσταται 
απαλλαγή των royalties από παρακράτηση φόρου. 
 
Στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΦΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 
15/3/2017 κατέστη σαφές από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
ότι τα προβλήματα της αξιολόγησης των νέων φαρμάκων με τεχνολογικά εξελιγμένες 



μεθόδους σε συνδυασμό με τα προβλήματα του κλειστού προϋπολογισμού του 
συστήματος Υγείας αποτελούν τροχοπέδη αφενός στην μετατροπή της χώρα μας σε 
κέντρο παραγωγής νέας γενιάς και νέου τύπου φαρμάκων και αφετέρου σε αύξηση 
των επιδόσεων για κλινικές έρευνες στην Ελλάδα. 
 
Επειδή η κλινική Έρευνα φέρει πολλαπλά οφέλη αφενός  στην Εθνική Οικονομία με 
τη δυνατότητα επενδύσεων σε δομές υγείας και αφετέρου στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας με την εισροή εσόδων της τάξης του 15 τοις εκατό του προϋπολογισμού των 
κλινικών μελετών στα νοσοκομεία και 5 τοις εκατό του προϋπολογισμού στις 
Υγειονομικές Περιφέρειες/Eιδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης 
(ΥΠΕ/ΕΛΚΕΑ) για την κάλυψη αναγκών σε ειδικευόμενο προσωπικό   
 
Επειδή η καινοτομία στον φαρμακευτικό κλάδο δύναται να συνδράμει στην αύξηση 
του ΑΕΠ, στον περιορισμό της φυγής εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού σε 
τρίτες χώρες καθώς και στην εξασφάλιση άμεσης πρόσβασης των ασθενών σε 
καινοτόμες θεραπείες 
 
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:  
 
- Προτίθεστε να εισάγετε νέα δέσμη αναπτυξιακών κινήτρων για την προώθηση 

Καινοτομικών Επενδύσεων που αποτελούν εγγύηση για την βελτίωση της 
ανταγωνιστικής θέσης της χώρας μας; 

- Προβλέπετε την επανεξέταση του υφιστάμενου πλαισίου φόρο-ελαφρύνσεων για 
δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και Τεχνολογικής Καινοτομίας; Εάν ναι, 
ποιοι οι ακριβείς φορολογικοί κανονισμοί που πρόκειται να τροποποιηθούν;  

- Με ποιόν τρόπο σκοπεύετε να στηρίξετε τις νεοσύστατες και νεοφυείς 
επιχειρήσεις που προβαίνουν σε σύμπηξη  διεθνών συνεργασιών με εγνωσμένου 
κύρους ξένες επιχειρήσεις στον τομέα της ΄Ερευνας και Ανάπτυξης στοχεύοντας 
στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών; 

- Ποιος ο σχεδιασμός για την προώθηση πολιτικών διασύνδεσης ερευνητικών 
φορέων και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του άρθρου 22 του αναπτυξιακού νόμου 
4146/2013 ώστε να ενισχυθούν οι συνεργασίες για την ανάπτυξη της καινοτόμου 
φαρμακοβιομηχανίας; 

- Υφίσταται πρόθεση για τη διεύρυνση του ορισμού των δαπανών Έρευνας και 
Ανάπτυξης, στη βάση του εγχειριδίου Frascati του ΟΟΣΑ (Frascati Manual), όπως 
συμβαίνει στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες;  
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