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Δεν βλέπουμε ουσιαστικές κινήσεις για 
τη συγκράτηση του προϋπολογισμού

Μ
ε αφορµή τις αλλα-
γές στον τρόπο τιµο-
λόγησης των φαρµά-
κων, ο αντιπρόεδρος 

του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επι-
χειρήσεων Ελλάδος µιλά για τις επι-
πτώσεις στον κλάδο και παράλληλα 
για τις φετινές εκτιµήσεις για το ύψος 
των υποχρεωτικών επιστροφών ως 
προς τις καθυστερήσεις στην αξιολό-
γηση των νέων θεραπειών.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στη φαρ-
µακευτική αγορά από τις αλλαγές του 
υπουργείου Υγείας στον τρόπο τιµο-
λόγησης των φαρµάκων;

Ένα πιο απλουστευµένο και πιο δί-
καιο σύστηµα τιµολόγησης αποτελού-
σε πάγιο και διαχρονικό αίτηµα του 
κλάδου µας. Ζητούσαµε να διορθω-
θούν µια σειρά στρεβλώσεων στην τι-
µολόγηση των φαρµάκων, ώστε να 
µειωθούν, ει δυνατόν να εξαφανι-
στούν, οι ελλείψεις φαρµακευτικών 
σκευασµάτων στην ελληνική αγορά. 
Βασική µας πεποίθηση ήταν ότι το νέο 
σύστηµα τιµολόγησης θα πρέπει να 
βασίζεται στην αρχή του µέσου όρου 
των τριών χαµηλότερων τιµών των 
χωρών της Ευρωζώνης. Στην τρο-
πολογία που ψηφίστηκε εντέλει επι-
κράτησε ο µέσος όρος της τιµής των 
δύο χαµηλότερων τιµών των χωρών 
της Ευρωζώνης. 

Ακόµα κι έτσι, όµως, οι αλλαγές 
που προωθούνται γενικά βελτιώνουν 
το σύστηµα τιµολόγησης. Για το σύ-
νολο των φαρµάκων η εκτίµησή µας 
είναι ότι όποια τιµή ανεβαίνει, µε το 
νέο σύστηµα, θα ισοσταθµίζεται µε 
όποια τιµή κατεβαίνει. 

Επιπλέον, δηµιουργείται ένα πιο 
σταθερό πλαίσιο ως προς την αξιο-
πιστία των τιµών αναφοράς, το οποίο 
δεν εξαρτάται από συναλλαγµατικές 
διαφορές. Με τη σταδιακή αύξηση 
κατά 10% για τα on-patent και off-
patent φάρµακα που έχουν τιµή χα-
µηλότερη από τη χαµηλότερη τιµή της 
Ευρωζώνης, εκτιµάται ότι αποσοβεί-
ται ο κίνδυνος απόσυρσης από την 
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κτα συνδεδεµένη µε τη διασφάλιση 
της πρόσβασης των ασθενών στη θε-
ραπευτική αγωγή που χρειάζονται. 
Όταν οι επιχειρήσεις εξοντώνονται 
από οριζόντιες «φορολογικές» επι-
δροµές, ενώ οι δοµικές µεταρρυθ-
µίσεις δεν υλοποιούνται ή καθυστε-
ρούν, τότε η διατήρηση υπαρχόντων 
φαρµάκων στην αγορά και η είσοδος 
νέων καινοτόµων θεραπειών καθί-
στανται προβληµατικές. 

Ο κλάδος µας όλα αυτά τα χρόνια 
της κρίσης στέκεται µε υπευθυνότητα 
δίπλα στην ελληνική κοινωνία και ερ-
γάζεται µε επίκεντρο τον ασθενή και 
τη δηµόσια υγεία. Αποτελεί βασικό 
πυλώνα χρηµατοδότησης του δηµό-
σιου συστήµατος υγείας, καθώς µόνο 
από υποχρεωτικές επιστροφές και εκ-
πτώσεις (clawback και rebate) έχει 
αποδώσει στο κράτος 5,3 δισ. ευρώ 
για τα έτη 2012-2018. 

Πόσο ακόµη νοµίζετε ότι θα αντέ-
ξουν οι εταιρείες του κλάδου; Είναι 
αναµφισβήτητο ότι θα πληγούν και 
οι πάσχοντες...

Έχει γίνει µεγάλη συζήτηση για την 
αξιολόγηση της καινοτοµίας στο φάρ-
µακο. Σε ποιο σηµείο βρισκόµαστε µε 
τον HTA και τι περιµένουν οι φαρµα-
κευτικές από τον νέο φορέα;

Η δηµιουργία συστήµατος αξιολό-
γησης τεχνολογιών υγείας (HTA) 

«Η φαρµακοβιοµη-
χανία είναι 
ιδιαίτερα ανήσυχη, 
γιατί βλέπει κάθε 
χρόνο το clawback 
να αυξάνεται 
δραµατικά, και 
ως απόλυτος 
αριθµός αλλά 
και ως ποσοστό»

αποτελούσε διαχρονικό αίτηµα του 
κλάδου µας και είναι, µάλιστα, µέ-
ρος µιας συνολικής µεταρρυθµιστι-
κής αρχιτεκτονικής που έχουµε προ-
τείνει για το δηµόσιο σύστηµα υγείας. 
∆ηµιουργήθηκε µια Επιτροπή ΗΤΑ 
και από τον Αύγουστο 2018 έχουν 
κατατεθεί από τις εταιρείες-µέλη µας 
πάνω από 70 φάκελοι που ακόµη δεν 
έχουν αξιολογηθεί. 

Μέχρι στιγµής και καθώς προχω-
ρούν πολύ αργά οι εργασίες της Επι-
τροπής Αξιολόγησης και της Επιτρο-
πής ∆ιαπραγµάτευσης, δεν έχουµε 
απτά αποτελέσµατα. Ευελπιστούµε 
να λειτουργήσουν άµεσα και αποτε-
λεσµατικά και να µην αναδειχθούν 
σε επίσηµη µέθοδο καθυστέρησης 
της εισαγωγής νέων φαρµάκων στη 
χώρα ή αποκλειστικό εργαλείο µεί-
ωσης τιµών. 

Σταθερά παρουσιάζετε, ως ΣΦΕΕ, 
σχέδια δράσεων τόσο για τον εξορ-
θολογισµό των δαπανών στο φάρ-
µακο όσο και για την αναπτυξιακή 
διάσταση του φαρµάκου. Ποιες είναι 
οι πιο πρόσφατες τοποθετήσεις σας 
σε αυτά τα κρίσιµα ζητήµατα; Υπάρ-
χουν προοπτικές ανάπτυξης για τον 
κλάδο µε δεδοµένη την υπάρχουσα 
κατάσταση;

Το φάρµακο είναι δοµικό στοιχείο 
ενός σύγχρονου δηµόσιου συστήµα-
τος υγείας και γι’ αυτό θα πρέπει να 
αντιµετωπίζεται από την Πολιτεία ως 
επένδυση και όχι ως κόστος. 

Αυτό σηµαίνει: 

01 ∆ιασφάλιση των απαιτούµε-
νων πόρων για την κάλυψη 

υπαρκτών και τεκµηριωµένων ανα-
γκών. 

02 ∆οµικές µεταρρυθµίσεις για 
τον έλεγχο της κατανάλωσης 

φαρµάκου. 

03 Προβλεψιµότητα και σταθερό-
τητα στην αγορά. 

Αν τηρηθούν αυτές οι βασικές αρ-
χές, αυτός ο κατ’ εξοχήν αναπτυξιακός 
και εξωστρεφής κλάδος θα ξεδιπλώ-
σει το τεράστιο δυναµικό του. Με τη 
θεσµοθέτηση, δε, και των κατάλλη-
λων επενδυτικών και φορολογικών 
κινήτρων, θα υλοποιήσει επενδυτικά 
πλάνα, θα αυξήσει την κλινική έρευνα 
στη χώρα, µε αύξηση της απασχόλη-
σης σε ποσότητα αλλά και ποιότητα, 
και εντέλει θα έχει ακόµα µεγαλύτε-
ρη συµβολή στην εθνική οικονοµία.

ελληνική αγορά οικονοµικών φαρ-
µάκων αναγνωρισµένης θεραπευτι-
κής αξίας εξαιτίας χαµηλής τιµής και 
της υποκατάστασής τους µε ακριβό-
τερα φάρµακα. 

Μόνο την προηγούµενη χρονιά οι επι-
χειρήσεις επιβαρύνθηκαν µε πάνω 
από 1,4 δισ. ευρώ για επιστροφές 
clawback και rebate. Πιστεύετε πως 
θα αλλάξει κάτι φέτος αναφορικά µε 
το ύψος των επιβαρύνσεων;

Η φαρµακοβιοµηχανία είναι ιδιαί-
τερα ανήσυχη, γιατί βλέπει κάθε χρό-
νο το clawback να αυξάνεται δραµα-
τικά, και ως απόλυτος αριθµός αλλά 
και ως ποσοστό. ∆εν βλέπουµε ουσι-
αστικές κινήσεις ούτε καν για τη στα-
θεροποίησή του. 

Τα µέχρι τώρα στοιχεία του 2018 
δείχνουν ότι φέτος οι επιβαρύνσεις 
(clawback και rebate) θα ξεπεράσουν 
τα 990 εκατ. ευρώ στην εξωνοσοκο-
µειακή δαπάνη, ενώ, εάν υπολογί-
σουµε και τα νοσοκοµεία (436 εκατ. 
κατ’ ελάχιστον), το ποσό θα αγγίξει 
τα 1,5 δισ. ευρώ (από 1,2 δισ. που 
έφτασε το 2017).

Οι δυσβάσταχτες αυτές επιβαρύν-
σεις είναι τέσσερις φορές πάνω από 
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (!) και απο-
τελούν µια ευθεία απειλή στη βιωσι-
µότητα των εταιρειών του κλάδου, η 
οποία, µε τη σειρά της, είναι άρρη-
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Για το σύνολο των φαρµάκων η εκτίµηση των φαρµακευτικών είναι ότι όποια τιµή ανεβαίνει, µε το νέο σύστηµα, 
θα ισοσταθµίζεται µε όποια τιµή µειώνεται.


