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Τι είναι ? 

 Rebate αναφέρεται η θεσμοθετημένη έκπτωση που είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι ιδιώτες πάροχοι (ιατροί, φαρμακευτικές εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα), 
ανάλογα με τον τζίρο τους. 

 Clawback αναφέρεται σε ένα ανώτατο όριο για τις φαρμακευτικές δαπάνες, το οποίο 

ορίζεται ως αρχή. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου, οι φαρμακευτικές εταιρείες 

υποχρεούνται να επιστρέψουν το υπερβάλλον ποσό στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Υπολογίζεται σε 

εξαμηνιαία βάση και μπορεί να αντισταθμιστεί με τις υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 



Σχολιάζοντας rebate & clowback 

 Οι μηχανισμοί του Rebate και του Clawback εντάσσονται στις κρατικές παρεμβάσεις με 
στόχο τον καλύτερο έλεγχο και περιορισμό των φαρμακευτικών δαπανών (Vogler et al, 

2016). 

 Ο υπολογισμός γίνεται ανά εταιρεία στο σύνολο των πωλήσεων.  

 Το Clawback έχει λογιστικό αποτέλεσμα, αλλά αμφίβολο ταμειακό αποτέλεσμα. 

 Προσαρμόζει εκ των υστέρων μια ήδη πραγματοποιηθείσα δαπάνη, χωρίς να εξασφαλίζει 
τη βιωσιμότητα της φαρμακοβιομηχανίας (ως εκ τούτου την εισπραξιμότητα των οφειλών).  

 



Η εξέλιξη 2012 – 2019  

Εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική 
δαπάνη 

Δημόσια νοσοκομειακή φαρμακευτική 
δαπάνη 



Ερωτήματα  
Συσχέτιση clawback - rebate και φαρμάκου : 
  Καθεστώς φαρμάκου 

  Θεραπευτική κατηγορία  
Συσχέτιση clawback με χαρακτηριστικά νοσοκομείου : 
Τύπος Νοσοκομείου 

Μέγεθος Νοσοκομείου 

Εξέλιξη του clawback τα επόμενα χρόνια ? 

 



Μεθοδολογία -1  

 Για την συσχέτιση Clawback με  φάρμακο εξετάσαμε δυο χαρακτηριστικά: 

Το καθεστώς προστασίας  
Τη θεραπευτική κατηγορία  

Η επιβάρυνση Clawback για κάθε κατηγορία φαρμάκου προκύπτει μεσοσταθμικά: 

 Κατά 90% από το μερίδιο αγοράς της εκάστοτε κατηγορίας, δηλαδή από την ποσοστιαία 
συμβολή της στην συνολική αξία πωλήσεων (“share penalty”), και 

 Κατά 10% από το μερίδιο ανάπτυξης της εκάστοτε κατηγορίας, δηλαδή από την ποσοστιαία 
συμβολή της στην συνολική μεταβολή της αξίας πωλήσεων συγκριτικά με το προηγούμενο 
έτος (“growth penalty”). 



Μεθοδολογία  
 Παρόμοια υπολογίστηκε το CB για τα χαρακτηριστικά των 

Νοσοκομείων.  
 Εκτίμηση της αξίας των νοσοκομειακών φαρμάκων και του 

Clawback για το διάστημα 2020 έως 2022 :  

Οι εκτιμήσεις έγιναν, αρχικά στο σύνολο και στη συνέχεια η αναλογία 
της αξίας και του Clawback ανά θεραπευτική κατηγορία (επίπεδο ATC-

2).  

Για την εκτίμηση της συνολικής αξίας χρησιμοποιήθηκαν κινητοί μέσοι 
της μεταβολής της αξίας για τα έτη από το 2016 έως το 2019. 
Βάση για τις εκτιμήσεις αυτές είναι τα στοιχεία της περιόδου 2015-2019. 



Αποτελέσματα 



Θεραπευτική κατηγορία: Clawback  
ATC-1 

Συμμετοχή στο Clawback 

2016 2017 2018 2019 

A 5,5% 5,3% 3,2% 9,4% 

B 7,5% 7,4% 4,8% 14,5% 

C 1,3% 1,1% 0,8% 2,6% 

D 0,7% 0,6% 0,4% 0,8% 

G 0,2% 0,3% 0,2% 0,4% 

H 2,6% 2,4% 1,6% 2,8% 

J 26,0% 26,0% 15,7% 38,0% 

K 6,0% 5,6% 3,3% 6,8% 

L 37,1% 39,4% 60,9% 8,8% 

M 1,2% 1,0% 0,7% 1,3% 

N 7,0% 6,6% 5,5% 9,7% 

P 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

R 0,6% 0,5% 0,4% 0,7% 

S 2,8% 2,4% 1,6% 2,5% 

T 1,1% 1,1% 0,8% 1,3% 

V 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Καθεστώς προστασίας: Clawback 
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Γενόσημα Πρωτότυπα 

 H συμβολή των γενοσήμων στο συνολικό 
Clawback αυξήθηκε κατά περίπου 10 
ποσοστιαίες μονάδες. 

 Tο Clawback στα πρωτότυπα φάρμακα 

ακολούθησε ανοδική τάση και 
διπλασιάστηκε σε απόλυτες τιμές. 



Χαρακτηριστικά Νοσοκομείων 

 Μέγεθος 

  Τύπος 
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Καθεστώς προστασίας : Rebate  



Εκτιμήσεις 2020 – 2022  
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 Αύξηση εκθετική 

 Η μέση μεταβολή για τα έτη 
2016 – 2019 είναι 12.1% για τις 
επίσημες τιμές και 9,8% για τις 
καθαρές τιμές. 

 Μέση ετήσια αύξηση του 
Clawback 11%. 

 



Συμπεράσματα 



 Σύμφωνα με την εξέλιξη της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., 

την περίοδο 2015 -18, παρατηρείται ένας μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της τάξης του 

17%. 

 Κατά το ίδιο διάστημα το όριο δαπάνης, πάνω από το οποίο ενεργοποιείται το 

Clawback,παρέμεινε σχεδόν σταθερό στα €500 εκ. περίπου. Κατά συνέπεια η αύξηση της 

φαρμακευτικής δαπάνης των Νοσοκομείων στην περίοδο 2016-19 χρηματοδοτήθηκε 
αποκλειστικά από τις φαρμακευτικές εταιρείες μέσω του Clawback και του Rebate. 

 Το ύψος της χρηματοδότησης-επιβάρυνσης αυτής ξεπέρασε τα €400 εκ. στο 2019 και 
σωρευτικά άγγιξε τα €1,15 δισ. στην 4ετία 2016-19. 

 Η αύξηση αυτή προέκυψε κυρίως από την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στα 

μεγάλα Νοσοκομεία. 



 Το ποσοστό συμμετοχής των γενοσήμων φαρμάκων στο συνολικό Clawback αυξήθηκε 
από 15,7% το 2016 σε 25,7% το 2019, παρότι το μερίδιο αγοράς των γενοσήμων φαρμάκων 

μειώθηκε από 22,8% στο 2015 σε 16,5% στο 2019.  

 Στην κατανομή του Clawback ανά θεραπευτική κατηγορία ATC-1, υπάρχουν θεραπευτικές 

κατηγορίες με υψηλή επιβάρυνση (π.χ. A, B, J, K, L, N). Ειδικότερα, για το 2019 παρατηρείται 
ότι τουλάχιστον το ½ του Clawback αφορά δυο συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες: 

κατά 38% την κατηγορία J και κατά 14,5% την κατηγορία B.  

 Από τις εκτιμήσεις της φαρμακευτικής δαπάνης για τα έτη 2020-22 προκύπτει μια μέση 

ετήσια αύξηση του Clawback της τάξεως του 11%. 



Ευχαριστώ πολύ  


