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Η Εξίσωση της Οικονομικής Ανάπτυξης



The small equation above determines the budgetary balance (b*), which 
stabilizes the debt/GDP ratio (d*) for a given nominal GDP growth rate (γ).

Η Εξίσωση του Χρέους



Η εξίσωση της επιχειρηματικότητας
Clawback: Υποχρεωτικές επιστροφές

ΦΕΚ 681Β, 08/03/2012
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Η εξίσωση της επιχειρηματικότητας
Clawback: Υποχρεωτικές επιστροφές

ΦΕΚ 1803Β, 20/08/2015
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Η εξίσωση της επιχειρηματικότητας
Νοσοκομειακό Clawback: Υποχρεωτικές επιστροφές

ΦΕΚ 152/Α/20.11.2015, άρθρο 15
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Η εξίσωση της επιχειρηματικότητας
Νοσοκομειακό Clawback: Υποχρεωτικές επιστροφές

ΦΕΚ 241/Α/23.12.2016, άρθρο 34
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Η νέα εξίσωση της επιχειρηματικότητας
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472/19.5.2017
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Η νέα εξίσωση της επιχειρηματικότητας
Rebate: Υποχρεωτικές εκπτώσεις
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Η ερμηνεία της τελευταίας εξίσωσης
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Άρθρο 87: Διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αντικαθίσταται όλο το άρθρο 35 του Ν. 3918/2011 (το ίδιο είχε συμβεί και με τον 4052/2012).
•Άρθρο 87 παρ. 1 εδάφιο 2: Νοσοκομειακή τιμή = ex factory/ τιμή εισαγωγής ΔΤ – 5% επί του
τιμολογίου αγοράς των νοσοκομείων. Το ποσοστό αυτής της έκπτωσης συνυπολογίζεται και αφαιρείται
κατά τον τελικό υπολογισμό υπολογισμό του συνολικού ποσοστού επιστροφής της παρ. 3 (δηλ. του
ενοποιημένου rebate).
•Άρθρο 87 παρ. 1 εδάφιο 3: Επιστρέφεται υποχρεωτικά κάθε 3μήνο το ποσό που προκύπτει από τον
πολλαπλασιασμό των συνολικών πωλήσεων του εκάστοτε φ. προϊόντος σε όλες του τις μορφές με τον
μαθηματικό τύπο (πολυώνυμο):
•Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται στην βάση της τιμής παραγωγού.

Ανάλυση Πολυωνύμου
•Ρₒ max = 0,50 δηλ. το μέγιστο τελικό ποσοστό επιστροφής δεν μπορεί να είναι πάνω από το μισό της τιμής.

•Ρν max = 0,30 δηλ. το μέγιστο τελικό ποσοστό επιστροφής όγκου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 0,30.
•Ρ HCD = 0,133 δηλ. το μέγιστο τελικό ποσοστό επιστροφής για φάρμακα των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και των
νοσοκομείων ΕΣΥ που λαμβάνουν τιμή Νοσοκομειακή – 5%. Προσοχή συνυπολογίζεται και αφαιρείται (!) το
ειδικό rebate 5% από το τελικό ποσό επιστροφής που προκύπτει από το πολυώνυμο. Ουσιαστικά αντικατοπτρίζει
την συνάρτηση του χονδρεμπορικού κέρδους (εκκρεμεί στο ΣΤΕ). Το Ι HCD μετατρέπεται σε Ο όταν δεν
ακολουθείται αυτό το κανάλι διανομής.
•ΡNew= 0,25 δηλ. το ποσοστό επιστροφής για νέα φάρμακα που βρίσκονται σε “data protection period” ως προς
την δραστική τους ουσία και εντάσσονται στη ΘΛ μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ήτοι είτε έχουν
υποβάλει αίτηση που εκκρεμεί, είτε θα υποβάλουν αίτηση μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.



Η νομοθεσία των αριθμών
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472/19.5.2017
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Το υπόλοιπο της νομοθεσίας των αριθμών

1. Τιμολόγηση: μ.ο. των 3 χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε.

2. Ενοποιημένο Rebate: επιπλέον επιβάρυνση 100 – 140 εκατ.

3. Νέο Τέλος Εισόδου 25%: (προηγούμενο x 5! x 2!)

4. Κριτήρια Αποζημίωσης εξωτερικά: 9:6:3 αναλογικά;

5. Κριτήρια αποζημίωσης εσωτερικά: Α; Β; Γ; Δ; ⇒

6. Έναρξη διαπραγμάτευσης: κόστος απομείωσης ;;;

7. Συνολικό κόστος επιχειρηματικότητας: >60%

Ανάπτυξη



Το αποτέλεσμα των εξισώσεων και το μηδενικό πηλίκο

Η Υγεία στην Ανάπτυξη

Η Ανάπτυξη στην Υγεία

Η «υγιής» ανάπτυξη



Thank you for your attention


