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Προς  

τον Αξιότιµο 

κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο 

Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

 

Χαλάνδρι, 9 Ιουλίου 2012 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

 

Με την παρούσα επιστολή ζητούµε από σας και τους οµολόγους σας από τα άλλα 

κράτη-µέλη, µε την ευκαιρία του άτυπου Συµβουλίου Υπουργών Υγείας στη 

Λευκωσία στις 10-11 Ιουλίου, να εκφράσετε τη στήριξή σας προς τη φαρµακευτική 

καινοτοµία ως βασικό κινητήριο µοχλό που συµβάλλει τόσο στη βελτίωση της υγείας 

των πολιτών όσο και σε µια επιτυχή στρατηγική για τη µακροπρόθεσµη οικονοµική 

ανάπτυξη στην Ευρώπη. 

Στις 20 Ιουνίου ο Sir Andrew Witty, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας 

Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσµων (EFPIA), απηύθυνε επιστολή προς 

όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, ζητώντας µια πιο δυναµική 

πολιτική στον τοµέα της καινοτοµίας και της βιοµηχανίας στην Ευρώπη. Η επιστολή 

του, την οποία επισυνάπτουµε, περιγράφει πώς η φαρµακευτική καινοτοµία 

συµβάλλει στην υγεία των πολιτών και κατ’ επέκταση στην οικονοµική ανάπτυξη. Ο 

Sir Andrew Witty χαρακτήρισε την Ευρώπη παγκόσµιο ηγέτη στον φαρµακευτικό 

τοµέα, αλλά τόνισε ότι η κατάσταση δεν δικαιολογεί εφησυχασµό καθόσον όσα 

έγιναν στο παρελθόν δεν εγγυώνται την επιτυχία και στο µέλλον. 

Τα µέλη της EFPIA κατανοούν απόλυτα ότι στην τρέχουσα χρηµατοοικονοµική 

κρίση οι χώρες πρέπει να λάβουν µέτρα για τον έλεγχο των δηµόσιων δαπανών και 

την αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής αξιοπιστίας. Ωστόσο, οι πολιτικές που 

εφαρµόζονται ανά την ΕΕ για την τιµολόγηση των φαρµάκων και την κάλυψη της 

σχετικής δαπάνης από τα ασφαλιστικά ταµεία χαρακτηρίζονται από µια 

βραχυπρόθεσµη οπτική και ως εκ τούτου δεν εξισορροπούν κατάλληλα την ανάγκη 

αφενός για ορθή δηµοσιονοµική διαχείριση και αφετέρου για διασφάλιση, σήµερα 

και στο µέλλον, της πρόσβασης των ασθενών σε φάρµακα και εµβόλια. Γι’ αυτό 

υπονοµεύουν τόσο το όφελος των ασθενών όσο και τη θέση που έχει κατακτήσει η 

Ευρώπη ως λίκνο της καινοτοµίας. 

Σοβαρή πηγή ανησυχίας αποτελούν οι επιδράσεις που δέχονται οι άλλες χώρες από τα 

µέτρα που λαµβάνονται σε µια χώρα. Η πρακτική των κρατών-µελών της ΕΕ, 

σύµφωνα µε την οποία οι διοικητικά ελεγχόµενες τιµές των φαρµάκων τους 

συνδέονται µε τις αντίστοιχες τιµές άλλων χωρών, συµπεριλαµβανοµένων και χωρών 

που αντιµετωπίζουν κρίση και πρέπει να λάβουν επείγοντα µέτρα, αποδεικνύεται 

εξαιρετικά επιζήµια για την πρόσβαση των ασθενών και για την καινοτοµία. Η 

πρακτική αυτή οδηγεί σε αναποτελεσµατικότητα και ενίοτε σε ελλείψεις στην αγορά. 
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Μια άλλη σηµαντική επίδραση αφορά την επανεξαγωγή φαρµακευτικών προϊόντων 

από χώρες µε χαµηλότερες τιµές σε χώρες µε υψηλότερες τιµές. Τους τελευταίους 

µήνες παρατηρείται σηµαντική αύξηση σε αυτή την πρακτική αρµπιτράζ, αποτέλεσµα 

των στρεβλώσεων της αγοράς τις οποίες προκαλούν οι πολιτικές τιµολόγησης. Όσο 

αυξάνονται οι διαφορές τιµών µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, τόσο αυξάνεται και 

αυτό το (παράλληλο) εµπόριο. Αυτό βέβαια είναι νόµιµο στο πλαίσιο των κανόνων 

της ενιαίας αγοράς. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις ελλείψεων φαρµάκων που 

οφείλονται στο ότι εξάγονται υπερβολικές ποσότητες ορισµένων φαρµακευτικών 

προϊόντων. Ο κίνδυνος διακοπής του εφοδιασµού είναι υπαρκτός σε διάφορες χώρες 

λόγω της παρατηρούµενης αύξησης του φαινοµένου αυτού (παράλληλο εµπόριο).  

Η Ευρώπη δεν πρέπει να περιέλθει σε µια κατάσταση όπου απλώς θα επιδιώκεται το 

χαµηλότερο δυνατό κόστος, ενώ παράλληλα θα εξαλείφεται η παροχή κινήτρων προς 

την καινοτοµία, που οδηγεί σε πρωτοποριακές ανακαλύψεις και προσφέρει θέσεις 

εργασίας υψηλής προστιθέµενης αξίας στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Η Ευρώπη µπορεί να λάβει γρήγορα συγκεκριµένα µέτρα ώστε να αντεπεξέλθει στις 

βραχυπρόθεσµες προκλήσεις: 

• Τα κράτη-µέλη µπορούν να συµφωνήσουν ότι οι χώρες που εφαρµόζουν 

προγράµµατα δηµοσιονοµικής αναδιάρθρωσης δεν θα περιλαµβάνονται στην οµάδα 

των χωρών από τις οποίες αντλούνται τιµές αναφοράς για την τιµολόγηση των 

φαρµάκων. 

• Τα κράτη-µέλη τα οποία έχουν δεσµευθεί να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα των 

δηµόσιων οικονοµικών τους µπορούν προσωρινά να απαγορεύσουν την επανεξαγωγή 

φαρµάκων σε χώρες µε υψηλότερες τιµές, ώστε να αποτρέψουν φαινόµενα ελλείψεων 

φαρµάκων στην αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποδεχθεί αυτό το 

µέτρο ως προσωρινή λύση για την αντιµετώπιση µιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

• Η τρόικα θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει υψηλή προτεραιότητα στην αποπληρωµή 

οφειλών από παλαιότερες προµήθειες φαρµάκων και εµβολίων - ενθαρρυντικές 

ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση παρατηρούνται ήδη σε χώρες όπως η Ισπανία, 

αλλά τα συνολικά επίπεδα των ανεξόφλητων οφειλών εξακολουθούν να αποτελούν 

σηµαντική πηγή ανησυχίας. 

Πολλοί πιστεύουν ότι είναι καιρός πλέον τα κράτη-µέλη να προβληµατιστούν σχετικά 

µε το πώς το σύστηµα τιµολόγησης µε βάση διεθνή συγκριτικά στοιχεία επηρεάζει 

την πρόσβαση των ασθενών στα φάρµακα, την καινοτοµία και την ανάπτυξη και, 

ειδικότερα, πώς η πρακτική αυτή µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο στη σύναψη 

έκτακτων και προσωρινών συµφωνιών µεταξύ του κλάδου των φαρµακευτικών 

επιχειρήσεων και των χωρών που διέρχονται κρίση. Ένα πρώτο βήµα θα ήταν η 

δηµιουργία µιας οµάδας εργασίας που σε συνεργασία µε τους άλλους εµπλεκόµενους 

στον χώρο του φαρµάκου θα αναπτύξει µια δέσµη συγκεκριµένων προτάσεων και θα 

προωθήσει την υιοθέτηση ψηφίσµατος του Συµβουλίου στη σύνοδο του Συµβουλίου 

Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) στις 

Βρυξέλλες στις 6-7 ∆εκεµβρίου 2012.  
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Αυτό το πρώτο βήµα θα δώσει το σηµαντικό µήνυµα ότι η Ευρώπη στηρίζει την 

καινοτοµία στον τοµέα των φαρµάκων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισότιµη 

πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόµα φάρµακα. Θα µπορούσε επίσης να αποτελέσει 

µια πλατφόρµα για µια στρατηγική προσέγγιση που θα αποσκοπεί στη στήριξη της 

καινοτοµίας, συµβάλλοντας παράλληλα και στην προσπάθεια συγκράτησης του 

κόστους. 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την προσοχή σας και ευελπιστούµε στην 

υποστήριξή σας προς την κατεύθυνση που περιγράφουµε παραπάνω.  

 

Με εκτίµηση, 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Φρουζής 

Πρόεδρος   


