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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: 1) Τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης  

2) Τον Υπουργό Υγείας  

Θέµα: «Εξαιρετικά Χαµηλές οι Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Επιδόσεις της 
Ελλάδας στην Κλινική  Έρευνα Φαρµάκου» 

Η συµβολή του φαρµακευτικού κλάδου στην ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονοµίας είναι σηµαντική και αποτυπώνεται αφενός στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας - καθώς οι εξαγωγές φαρµακευτικών προϊόντων 
κατέχουν τη δεύτερη θέση στο σύνολο των 100 ειδών που εξάγει η χώρα µας 
- και αφετέρου στην αύξηση του ΑΕΠ και της εγχώριας απασχόλησης, µε 
δεδοµένο ότι η άµεση και έµµεση επίδραση στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 6,2 
δισεκατοµµύρια ευρώ και οι θέσεις εργασίας υπολογίζονται σε περίπου 87 
χιλιάδες.  

Βασική δραστηριότητα της φαρµακοβιοµηχανίας αποτελεί η κλινική έρευνα, 
η οποία εκλαµβάνεται σε διεθνές επίπεδο ως µία εκ των πλέον παραγωγικών 
επενδύσεων λόγω της αυξηµένης εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων. Μόνο για τη 
διεξαγωγή κλινικών ερευνών στην Ευρώπη, η διεθνής φαρµακοβιοµηχανία 
επενδύει σε ετήσια βάση 35 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εκ του αναφερόµενου 
ποσού, η Ελλάδα δυστυχώς εµφανίζεται να απορροφά µόλις 80 εκατοµµύρια 
ευρώ ετησίως για κλινικές έρευνες, στα οποία προστίθενται πλέον περίπου 
10 έως και 15 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως από την βιοµηχανία γενόσηµων 
φαρµάκων για κλινικές µελέτες φάσης Ι/ΙΙ.  



Τροχοπέδη στην απορρόφηση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη διεξαγωγή 
κλινικών ερευνών στην Ελλάδα συνιστά η ανυπαρξία ευνοϊκού θεσµικού 
πλαισίου και φορολογικών αναπτυξιακών κινήτρων, καθώς και η de facto 
µη διασύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή. Η τροποποίηση του 
αναπτυξιακού νόµου προς την κατεύθυνση της παροχής µεγαλύτερου 
ποσοστού επιδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων στις οποίες εµπίπτει 
η πλειοψηφία των παραγωγικών µονάδων της φαρµακοβιοµηχανίας σε 
περιφέρειες µε υψηλή βιοµηχανική συγκέντρωση, και η δηµιουργία Ειδικών 
Οικονοµικών Ζωνών όπου θα παρέχονται ειδικά φορολογικά, περιουσιακά 
και εργασιακά κίνητρα, αποτελούν ορισµένες εκ των βασικών 
µεταρρυθµίσεων που δύναται να ενισχύσουν την κλινική έρευνα στην χώρα 
µας.  

Στο πλαίσιο των βηµάτων που απαιτείται να γίνουν προκειµένου να 
ενισχυθεί η εισροή ξένων κεφαλαίων που συνδέονται µε τη διεξαγωγή 
κλινικών ερευνών, εντάσσεται η πρόταση που διατύπωσε στο από 2/2/2018 
Δελτίο Τύπου ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) 
περί θεσµοθέτησης γενικής γραµµατείας κλινικής έρευνας, η οποία αφενός 
θα συντονίζει διαδικασίες και φορείς που σχετίζονται αποκλειστικά µε την 
κλινική έρευνα όπως τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ), την Εθνική 
Επιτροπή Δεοντολογίας για Κλινικές Μελέτες (ΕΕΔ), νοσοκοµεία και 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις, και αφετέρου θα προτείνει και υλοποιεί νέες 
πολιτικές που άπτονται της κλινικής έρευνας, όπως οικονοµικά κίνητρα 
συµψηφισµού µε το clawback.  

Επειδή η Κλινική Έρευνα αποτελεί επένδυση µε εξαιρετικά υψηλή 
προστιθέµενη αξία για την πραγµατική οικονοµία,  

Επειδή η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διεξαγωγή κλινικών ερευνών, καθώς 
απορροφά µόλις το 0,3 τοις εκατό  της συνολικής ευρωπαϊκής επένδυσης, 

Επειδή η ενίσχυση της κλινικής έρευνας προϋποθέτει τόσο φορολογικά και 
αναπτυξιακά κίνητρα όσο και πολιτικό συντονισµό, 

Ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί:  

- Προτίθεστε να προβείτε σε τροποποίηση του υφιστάµενου αναπτυξιακού 
νόµου ώστε να παρέχεται µεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης των 
παραγωγικών µονάδων της φαρµακοβιοµηχανίας που βρίσκονται εντός 
του λεκανοπεδίου Αττικής; 
  



- Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε απαλλαγή των royalties που 
καταβάλλονται σε άλλες χώρες από την παρακράτηση φόρου; 

- Υπάρχει σχεδιασµός για τη δηµιουργία Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών στο 
πλαίσιο των οποίων δύναται να παρασχεθούν ειδικά κίνητρα για την 
ενίσχυση των κλινικών µελετών, όπως φορολογικές απαλλαγές έως και 
100 τοις εκατό νοµικών προσώπων για εισόδηµα που προέρχεται από 
επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν εντός των ζωνών µέχρι το όριο 
ενίσχυσης κεφαλαιακών δαπανών του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, 
όπως συµβαίνει άλλωστε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;  

- Ποια η θέση σας όσον αφορά στη δηµιουργία γενικής γραµµατείας για 
την Κλινική Έρευνα ώστε αφενός να υπάρξει συντονισµός φορέων και 
διαδικασιών που άπτονται της κλινικής έρευνας και αφετέρου να 
προωθηθεί τάχιστα η εφαρµογή πολιτικών που θα επιτρέψουν την εισροή 
ξένων κεφαλαίων και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας; 

- Ποιες οι ενέργειές σας  για τον εξορθολογισµό και τη βελτιστοποίηση του 
υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για την κλινική έρευνα ώστε να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να συντελεσθεί ισορροπηµένη 
ενηµέρωση του ελληνικού κοινού για τα οφέλη της κλινικής έρευνας; 

- Υπάρχει πρόθεση για επανεξέταση του πλαισίου φορολογικών κινήτρων 
για δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και τεχνολογικής 
καινοτοµίας, µε αύξηση του φορολογικού οφέλους τουλάχιστον στο 
επίπεδο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών; 
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