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Θέµα: Εξαίρεση της Ελλάδος από τις χώρες αναφοράς  
για την τιµολόγηση φαρµάκων  

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή σας στο σηµαντικό θέµα της τιµολόγησης 
των φαρµάκων µε βάση το διεθνές σύστηµα τιµών αναφοράς και στο γεγονός ότι η 
Ελλάδα, η οποία αντιµετωπίζει την πιο σοβαρή κρίση της ιστορίας της, αποτελεί 
χώρα αναφοράς για την τιµολόγηση φαρµάκων σε πολλές άλλες χώρες τόσο εντός 
όσο και εκτός της ΕΕ. 

Η πρακτική των Κρατών Μελών της E.E. να συνδέουν τις ελεγχόµενες τιµές των 
φαρµάκων τους µε αυτές άλλων χωρών, συµπεριλαµβανοµένων των χωρών που 
αντιµετωπίζουν οικονοµική κρίση και λαµβάνουν έκτακτα µέτρα, αποδεικνύεται 
εξαιρετικά ζηµιογόνος για την πρόσβαση των ασθενών στα φάρµακα και για την 
καινοτοµία. ∆εδοµένων των εξαιρετικά αρνητικών και άνευ προηγουµένου 
οικονοµικών συνθηκών που αντιµετωπίζει η χώρα µας, οι τιµές των φαρµάκων στην 
Ελλάδα συγκαταλέγονται µεταξύ των χαµηλότερων στην Ε.Ε. και τα σκληρά µέτρα 
που έχουν ληφθεί στον φαρµακευτικό κλάδο στην Ελλάδα έχουν επιπτώσεις σε 
διεθνές επίπεδο.  

Η πρακτική των άλλων χωρών που χρησιµοποιούν την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς 
για τον καθορισµό των τιµών των φαρµάκων, συµπιέζει τις τιµές των φαρµάκων 
προς τα κάτω στις εν λόγω χώρες δηµιουργώντας στρεβλώσεις και ελλείψεις στην 
αγορά. Η συµπίεση αυτή των τιµών σε διεθνές επίπεδο έχει άµεσο αντίκτυπο και 
στην Ελλάδα όσον αφορά την ορθή λειτουργία της φαρµακευτικής αγοράς και την 
πρόσβαση των ασθενών στα φάρµακα. Επιπλέον, το γεγονός ότι η Ελλάδα 
προκαλεί δευτερογενείς αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρώπη, ασκεί τεράστια πίεση 
στη φαρµακευτική καινοτοµία και έχει ανησυχητικές επιπτώσεις τόσο για τους 
ασθενείς όσο και για την ανάπτυξη στην Ευρώπη.   

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς Global Insights 2011, η µείωση των τιµών των 
φαρµάκων στην Ελλάδα κατά 10% κόστισε στη φαρµακοβιοµηχανία €299 
εκατοµµύρια στην Ελλάδα, αλλά € 799 εκατοµµύρια στην Ευρώπη (δηλαδή σχεδόν 3 
φορές περισσότερο) και € 2.154 εκατοµµύρια παγκοσµίως (δηλαδή πάνω από 7 
φορές περισσότερο), αν συµπεριληφθούν όλες οι χώρες που χρησιµοποιούν τις 
τιµές στην Ελλάδα ως τιµές αναφοράς µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο.  
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Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα θα πρέπει να ζητήσει την εξαίρεσή της από το 
καλάθι των χωρών αναφοράς, τις οποίες χρησιµοποιούν άλλα Κράτη Μέλη όταν 
καθορίζουν τις τιµές των φαρµάκων. Σας προσκαλούµε, λοιπόν, να θίξετε το θέµα 
αυτό στους οµολόγους σας από άλλες χώρες όταν θα συναντηθείτε στη Λευκωσία, 
στα πλαίσια του Άτυπου Συµβουλίου Υγείας.  

Ήρθε η ώρα τα Κράτη Μέλη να συλλογιστούν τις επιπτώσεις που έχει το διεθνές 
σύστηµα τιµών αναφοράς για την πρόσβαση των ασθενών στα φάρµακα, την 
καινοτοµία και την ανάπτυξη και ειδικότερα το γεγονός ότι η πρακτική αυτή µπορεί 
να εµποδίσει επείγουσες και προσωρινές συµφωνίες µεταξύ της 
φαρµακοβιοµηχανίας και χωρών σε κρίση, όπως η Ελλάδα. Ένα πρώτο βήµα θα 
µπορούσε να είναι η δηµιουργία µίας οµάδας εργασίας η οποία σε συνεργασία µε 
τους αρµόδιους εταίρους θα αναπτύξει ένα πακέτο  συγκεκριµένων προτάσεων και 
δράσεων µε σκοπό την υιοθέτηση σχετικού Ψηφίσµατος του Συµβουλίου στη 
συνάντηση EPSCO που θα πραγµατοποιηθεί στις 6-7 ∆εκεµβρίου 2012 στις 
Βρυξέλλες. 

Η πρακτική του διεθνούς συστήµατος τιµών αναφοράς εµποδίζει τη διαφορική 
τιµολόγηση µεταξύ των αγορών – κάτι που έχει καθιερωθεί σε άλλα µέρη του 
κόσµου. Η διαφορική τιµολόγηση λειτουργεί µόνο εάν οι πιο εύποροι  
συµπεριφέρονται υπεύθυνα και αποδέχονται να συνεισφέρουν περισσότερα στις µη 
ανακτήσιµες δαπάνες έρευνας και απέχουν από το free-riding. Τα Κράτη Μέλη δεν 
πρέπει να χρησιµοποιούν ως τιµές αναφοράς των φαρµακευτικών προϊόντων τις 
τιµές που ισχύουν σε χώρες που λαµβάνουν ή βρίσκονται στη διαδικασία λήψης 
οικονοµικής υποστήριξης. Το εν λόγω µέτρο πρέπει να θεωρηθεί ως τµήµα της 
αυξανόµενης προσπάθειας για συνεργασία και αλληλεγγύη µε σκοπό να 
διασφαλισθεί ότι τα Κράτη Μέλη µπορούν αποτελεσµατικά να υλοποιήσουν τις 
προσπάθειές τους για να επανακτήσουν οικονοµική σταθερότητα και να 
διασφαλίσουν παράλληλα ότι η παροχή υπηρεσιών υγείας και η προµήθεια 
φαρµάκων δεν τίθενται σε κίνδυνο και δεν υποβαθµίζεται η σηµασία της 
καινοτοµίας ως βάση για τη µελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης. 

Βασιζόµαστε στη συµβολή σας προκειµένου η Ελλάδα να θίξει το εν λόγω θέµα στο 
επερχόµενο Άτυπο Συµβούλιο Υγείας. Σας υπενθυµίζουµε ότι παρόµοια επιστολή για 
εξαίρεση της Ελλάδας από τις χώρες αναφοράς είχε σταλεί από την Πολιτεία στις 19 
Μαΐου 2010, όταν οι οριζόντιες µειώσεις τιµών, που θεωρήθηκαν τότε ως 
προσωρινές, επιβλήθηκαν σε µία νύχτα. 

 

Μετά τιµής, 

   
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης     Κωνσταντίνος M. Φρουζής 
Γενικός ∆ιευθυντής        Πρόεδρος 


