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Consiliul Investitorilor Străini - FIC (www.fic.ro) este asociația celor mai importanți investitori străini din
România. FIC numără în prezent 130 companii membre care au împreună o cifră de afaceri de peste 180
de miliarde RON, angajează 4% din forța de muncă din România și au o contribuție semnificativă la
bugetul de stat.
Dacă am lua în considerare faptul că fiecare angajat susține financiar cel puțin un membru al familiei, am
avea o imagine clară asupra impactului social și economic al activității acestor companii. Dacă i-am
aduna la un loc pe toți angajații membrilor FIC și ai subcontractanților, aceștia ar depăși populația
municipiului Cluj-Napoca.
Oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei companii, astfel avem nevoie ca angajații să fie productivi,
educați, sănătoși și fericiți pentru a continua să creeze bunăstare și valoare adăugată pentru noi și
România.
Membrii FIC își arată continuu angajamentul pentru sănătatea și bunăstarea salariaților, fiind o
componentă importantă a filozofiei de a acționa în mod sustenabil. Le oferim angajaților noștri diverse
beneficii, servicii, programe și campanii de sănătate cu mult peste cerințele legale în domeniul medicinei
muncii, urmărind în același timp dezvoltarea unei culturi solide în ceea ce privește sănătatea, dar și
asigurarea unui mediu organizațional de calitate, sigur și stabil.
În perioada 2013 – 2016 FIC a derulat campania “De profesie: Medic în România” cu scopul de a atrage
atenția publicului larg asupra problemei migrației medicilor. Asociația noastră a fost una dintre primele
organizații din afara sectorului de sănătate care a adresat public problema lipsei de personal medical
calificat și impactul acesteia asupra bunăstării și creșterii economice pe termen lung.
Suntem conștienți că sănătatea este acum o prioritate pentru autoritățile române și că totalitatea
cheltuielilor pentru sistemul de sănătate a crescut semnificativ în ultimii patru ani (cu toate că încă avem
cea mai scăzută pondere din PIB alocată sănătății, dintre țările membre UE). Deși în ultimii ani, autoritățile
au depus multe eforturi în încercarea de a rezolva probleme importante din sectorul de sănătate, acesta
din urmă nu funcționează încă la parametrii specifici unei țări membre UE.
De aceea FIC continuă să își arate îngrijorarea cu privire la domeniul sănătății din România, care are un
impact semnificativ asupra întregii populații și în consecință, asupra bunăstării angajaților noștri.
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În acest sens, atragem atenția și asupra următoarelor date statistice 1:
- Îmbătrânirea populației: este de așteptat ca ponderea populației peste 50 ani să crească de la
36% în 2015 la 43% în 2020. De notat că indicele de îmbătrânire al României s-a deteriorat cu
39.7% în ultimii 13 ani, urcând de la 80,2 în 2003 la 112,1 în 2016 2. Există un risc major privind
sustenabilitatea bugetelor dedicate sănătății datorită unor dezechilibre venite din volumul
contribuțiilor (indicele de dependență demografică3 este în continuă creștere, de la 46.4 în 2003
la 49 în 2016)
- Speranța de viață este mai mică decât media europeană 75,5 (79,05 ani pentru femei și 72,09 ani
pentru bărbați în România4 versus 83,6 ani femei și 78,1 ani bărbați media europeană), iar rata
mortalității infantile este cea mai mare din UE – 8,4/1.000 în România versus 3,7/1.000 media UE
în anul 2014;
- Diferența dintre speranța de viață și speranța de viață sănătoasă: o mare parte din populație își
petrece o parte semnificativă din viață în condiții de dizabilitate și morbiditate (13 ani pentru
bărbați și 20,8 ani pentru femei).
Toți acești factori subliniază nevoia pentru prevenție, educație, finanțare, eficiență și calitate a sistemului
de sănătate. Pe termen lung, acestea s-ar traduce prin cetățeni sănătoși și creștere economică sustenabilă.
FIC consideră că măsurile care privesc sistemul de sănătate trebuie cântărite atent și discutate cu toate
părțile interesate astfel încât să nu contribuie la înrăutățirea condițiilor sociale si economice din România.
Totodată, considerăm că sănătatea cetățenilor din România este foarte importantă pentru viitorul acestei
țări. Astfel, sunt necesare măsuri concrete pe doi piloni esențiali5:
•
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Sustenabilitate
o Reformele trebuie corelate cu evoluția demografică pentru a putea contrabalansa
micșorarea bazei de contribuții și efectul acestei micșorări asupra finanțării.
o Fondurile alocate pentru sistemul de sănătate trebuie cheltuite în mod eficient și înțelept;
au existat numeroase situații, amplu investigate de presă și de autoritățile competente,
în care fondurile alocate pentru achizițiile din domeniul sănătății nu au fost cheltuite
corespunzător. Fondurile trebuie alocate și cheltuite transparent și pe baza unor criterii
de performanță. Deși în ultimii ani bugetul pentru sănătate a crescut, nivelul fondurilor
alocate pentru infrastructură și echipamente a rămas constant. În același timp, bugetul
pentru medicamente (BaT) a fost stabilit la nivelul consumului din trimestrul al IV-lea al

Studiul PWC “Impactul medicamentelor inovatoare asupra economiei din România”, 2016.
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Indicele de îmbătrânire este construit raportând numărul de persoane cu vârsta de peste 65 de ani raportat la
numărul de persoane cu vârsta până în 15 ani
3
Indicele de dependență demografică se calculează raportând numărul persoanelor care nu fac parte din forța de
muncă (peste 65 de ani sau sub 15 ani) la numărul persoanelor active (între 15 și 64 de ani)
4
Institutul Național de Statistică, 11 iulie 2017
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Recomandările au fost realizate pe baza datelor raportuluil “Health at a Glance: Europe 2016 – State of Health in the EU
Cycle” (https://goo.gl/ZwnQ3W), OECD, 2016.
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anului 2011 și a fost menținut la acel nivel în ultimii ani, de aceea recomandăm creșterea
bugetului alocat medicamentelor bazat pe măsuri obiective prin extinderea bazei de
contribuție pentru bugetul FNUASS sau alte acțiuni de transparentizare.
o Infrastructura sistemului de sănătate trebuie modernizată rapid în România; autoritățile
trebuie să accepte că fondurile disponibile nu acoperă toate nevoile și astfel este necesară
prioritizarea cheltuielilor.
o Pe termen lung, este necesar un cadru predictibil și transparent pentru finanțarea
sistemului de sănătate, precum și îmbunătățirea cadrului legislativ pentru dezvoltarea
parteneriatului public-privat în România.
Calitatea serviciilor medicale
o Tratamentele medicale trebuie să rămână pe piața din România și pacienții trebuie să aibă
acces la acestea în timp util pentru a nu le afecta starea de sănătate;
o Pacienții trebuie să aibă acces rapid la medicamente și terapii inovative conform
standardelor UE, România fiind cu mult sub aceste standarde;
o În ultimii 8-10 ani, România a aprobat doar 50 de medicamente noi comparativ cu 650
aprobate în UE;
o Cetățenii trebuie să aibă acces la tratamente inovatoare și standarde rezonabile, fără
discriminări.
În consecință, FIC își asumă angajamentul de a colabora cu Guvernul României pentru a aborda
această problemă importantă în vederea identificării potențialelor soluții cu scopul final de a
asigura îmbunătățirea sistemului de sănătate pentru cetățeni și implicit o productivitate mai mare
și o calitate a vieții mai bună.
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