
                                                                                              
 

 
Με ην παξόλ ζαο παξέρεηαη ην δηθαίωκα ρξήζεο ηεο παξνύζαο εθζέζεωο θαη ζε θακία πεξίπηωζε δελ απνθηάηε θαλέλα άιιν δηθαίωκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη εκπξάγκαηα 
ή ελνρηθά δηθαηώκαηα ή δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο) επί ηεο εθζέζεωο ηαύηεο. Η έθζεζε δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί κε θαλέλα ηξόπν ζε ηξίηνπο. 
Οη πιεξνθνξίεο, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα έθζεζε, δίδνληαη «ωο έρνπλ» ρωξίο θαλελόο είδνπο εγγύεζε, ξεηή ή ζηωπεξή, ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα, πιεξόηεηα, 
αθεξαηόηεηα ή θαηαιιειόηεηα θάζε πιεξνθνξίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε. Σε θακία πεξίπηωζε ε IBHS Α.Ε. δελ επζύλεηαη έλαληη ζαο ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ γηα θακία 
ηπρνύζα ζεηηθή ή απνζεηηθή, πεξηνπζηαθή ή κε, άκεζε ή έκκεζε δεκία πξνθιεζείζα είηε από ηε ρξήζε, είηε από ηε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αδπλακία ρξήζεο ηεο εθζέζεωο 
αθόκα θαη αλ ε IBHS Α.Ε. είλαη πξνεγνπκέλωο εηο γλώζε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηεο πηζαλόηεηαο πξνθιήζεωο ηέηνηαο δεκίαο, είηε εμαηηίαο εγέξζεωο όπνηαο απαίηεζεο από 
ηξίην. 
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Χαμηλά επίπεδα ηης δημόζιας δαπάνης και νέες μειώζεις ζε off-patent και γενόζημα  

Ο εγρώξηνο θιάδνο ησλ θαξκαθεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

εμεηάδεηαη ζε ππόζθαηη μελέηη ηηρ IBHS Α.Ε. Σύκ-

θσλα κε ηνλ Αιέμε Νηθνιαΐδε, Economic Research & 

Sectoral Studies Senior Analyst, ε νηθνλνκηθή ύθεζε 

νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζην-

λνκηθήο εμπγίαλζεο, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηέιεζε ε 

κείσζε ηεο δεκόζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο κέζσ 

κεηώζεσλ ζηηο ηηκέο, ππνρξεσηηθώλ εθπηώζεηο θαη επη-

ζηξνθέο, αύμεζεο ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ησλ α-

ζθαιηζκέλσλ θ.ά.   

Η δεκόζηα δαπάλε εθηηκήζεθε γηα ην 2014 ζε €2 δηζ., 

κεησκέλε πεξαηηέξσ θαηά 15% ζε ζρέζε κε ην 2013 θαη 

ζσξεπηηθά 60,5% έλαληη ηνπ 2009. Η δαπάλε θέηνο ζα 

παξακείλεη ζηαζεξή, ελώ ηελ επόκελε ηξηεηία δελ ζα 

θαιπθζνύλ πεξηζζόηεξα από €1,94 δηζ. ην ρξόλν. Οη 

ππεξβάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ θαιύπηνληαη από ηηο  

θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο κέζσ ησλ clawback, ην 

κέγεζνο ησλ νπνίσλ έθηαζε ην 2014 ηα €205 εθ., ελώ 

θέηνο αλακέλεηαη αθόκα κεγαιύηεξε επηβάξπλζε. 

Άκεζε ζπλέπεηα απνηέιεζε ε δηαρξνληθή κείσζε ηεο 

αμίαο ηεο αγνξάο: ην 2014 παξαηεξήζεθε ζηαζεξνπνί-

εζε, κε ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο θαξκάθσλ λα ππνρσ-

ξνύλ νξηαθά ζηα €5,28 δηζ., ελώ ε ζσξεπηηθή κείσζε 

ζε ζρέζε κε ην 2009 έθηαζε ην 37,6%.   

Οη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ ηα πξνεγνύκελα έηε έρνπλ π-

πνζηεί νξηδόληηεο κεηώζεηο, κε απνηέιεζκα λα δηακνξ-

θώλνληαη ζε αξθεηά ρακειόηεξα επίπεδα, θάηη πνπ α-

λακέλεηαη λα εληαζεί κεηά ηελ πξόζθαηε απόθαζε γηα 

θαζνξηζκό ησλ ηηκώλ ησλ off-patent θαη γελόζεκσλ 

θαξκάθσλ ζην 50% θαη 32,5% αληίζηνηρα ηεο ηηκήο ησλ 

πξσηνηύπσλ.     

Επηπιένλ, ζεκαληηθό πξόβιεκα απνηεινύλ ηα ρξέε ηνπ 

δεκνζίνπ πνπ πξνθαινύληαη από ηα ειιείκκαηα ησλ 

ηακείσλ θαη ηνπο αξγνύο ξπζκνύο απνπιεξσκήο. Ελ-

δεηθηηθά, ηα ρξέε πξνο ηα κέιε ηνπ ΣΦΕΕ ζηα ηέιε ηνπ 

πεξαζκέλνπ Μαξηίνπ μεπεξλνύζαλ ην €1 δηζ. 

Σύκθσλα κε ηελ θα Μαξία Μεηαμνγέλε, Δηεπζύλνπζα 

Σύκβνπιν ηεο IBHS, «Η κεηαρείξηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο πξέπεη λα γίλεηαη κε γλώκνλα ηνλ έιεγρν ηνπ 

θαηαλαισζέληνο όγθνπ. Η αγνξά ρξεηάδεηαη έλα νξζν-

ινγηθό ζύζηεκα ηηκνιόγεζεο, πνπ ζα πξνζηαηεύεη ηηο 

ηηκέο ησλ εγρώξησλ γελόζεκσλ θαη νηθνλνκηθώλ θαξ-

κάθσλ. Εμάιινπ, ε αλαζεώξεζε ηεο ηξέρνπζαο πνιηηη-

θήο ζα επηηξέςεη ηε κείσζε ηνπ rebate θαη ηνπ clawback, 

κέηξα πνπ έρνπλ ζέζεη ζε επηζθάιεηα ηε βησζηκόηεηα 

αξθεηώλ παξαγσγηθώλ εηαηξεηώλ». 

Υπημαηοοικονομική ανάλςζη ηος κλάδος 

Σηε κειέηε ηεο IBHS αλαιύνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηα-

ζηάζεηο 109 επηρεηξήζεσλ. Τα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθύπηνπλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Ο Κύθινο Εξγαζηώλ ην 2014 δηακνξθώζεθε ζε 

€4,6 δηζ., έρνληαο κεησζεί θαηά 3,1% από ην 2013. 

 Τα ζπλνιηθά ΚΠΤΦΑ ζηαζεξνπνηήζεθαλ ζε πεξί-

πνπ €250 εθ., ελώ ηα ΚΠΦ ππνρώξεζαλ πεξαηηέξσ 

θαηά 56%, ζηα €104,42 εθ  

 Τν κέζα πεξηζώξηα ΚΠΤΦΑ θαη ΚΠΦ εληζρύζεθαλ 

ζε 5,4% θαη  2,8% αληίζηνηρα. 

 Η θεθαιαηαθή κόριεπζε ην 2014 βειηηώζεθε ζε 2 

πξνο 1, παξακέλνληαο πςειή. 

 Οη Απαηηήζεηο κεηώζεθαλ θαηά 7%, ζηα €2,1 δηο., 

ελώ ην δηάζηεκα δηακνξθώζεθε ζηνπο 5 κήλεο. 

 Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ 
Γραφείο τφπου Infobank Hellastat Α.Ε. 

 Μπαζιώτου Αγλαΐα e: abaziotou@ibhs.gr , t: 210 8939023 


