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ABD’deki ilaç firmaları faaliyetleri ile ilgili iki zıt senaryo ile karşı 
karşıyalar: "iyimser" ya da "kötümser” 
 

 Uygun Fiyatlı Sağlık Hizmetleri Kanunu sigortalı hastalar ile sigortacılar 

arasındaki ilişkilerin dengelenmesine yardımcı oluyor, ancak fiyat 

sorununu ele almıyor  

 ABD’deki başkanlık seçimleri: Reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik 

önlemler  

 2016 yılında  reçeteli ilaç fiyatlarında %9,3 oranında bir artış daha 

bekleniyor  

 Kuzey Amerika’nın ilaç sektörünün risk notu yükseltilerek “düşük riskli” 

olarak belirlendi 

 Uzun vadede fiyatların düşmesi beklenebilir; bunun ilaç şirketleri 

üzerinde olumsuz sonuçları olacaktır  

 
Güçlü özel sektör ve kamu yatırımlarına rağmen, ABD’deki  sağlık göstergeleri en 

gelişmiş 12 ülke ile karşılaştırıldığında ortalamanın altında kalıyor.  

 

Uygun Fiyatlı Sağlık Hizmetleri Kanununun kademeli olarak uygulamaya konulması nüfusun 

sağlık sigortasına makul fiyatlarla erişimini arttırmıştır. ABD’nin başkan adaylarının 

programlarına öne çıkan bir başka önemli husus da pahalı reçeteli ilaçların fiyatlarının 

düşürülmesidir. ABD’de her beş kişisel iflastan üçü sağlık ile ilgili borçlardan 

kaynaklanmaktadır. Çünkü diğer gelişmiş ülkelerinin aksine sağlık hizmetlerinin kapsamı 

eşitlikçi değildir ve ilaç firmaları ilaç fiyatlarını serbest bir şekilde belirleyebilmektedir. İlaç 

firmaları ilaç fiyatlarının yüksekliğini Ar-Ge için yaptıkları yüksek harcamalar ve dünya 

genelinde patent haklarının ortalama süresinin nispeten kısa olması ile haklı göstermeye 

çalışmaktadırlar. ABD ekonomisinin 2008-2009’da yaşadığı şoka rağmen, ilaç fiyatları 

yükselmeye devam etmiş ve   hiçbir yavaşlama dönemi olmamıştır.  

 

ABD şu anda sağlık hizmetlerine harcadığı kaynaklar (2014 itibariyle GSYH’nın yüzde 17,1’i) 

bakımından gelişmiş ülkeler arasında lider konumundadır. Buna rağmen sonuçlar halen Batı 

standartlarının çok altında
1
. Örneğin, beklenen yaşam süresi daha düşük, obezite oranı iki 

katı, bebek ölüm oranı daha yüksek ve yaşılar arasında en az iki kronik hastalık prevalansı 

oldukça yüksek. 

 

Kısa vadede ilaç fiyatlarında düşüş senaryosunun gerçekleşmesi beklenmiyor  

 

Ödeyenlerin dağınık manzarası ve düşüm müzakere ağırlıkları sebebiyle federal hükümet ilaç 

fiyatlarını kontrol etmeyi güç buluyor (Avrupa’daki kamu sistemlerinin aksine). Ek olarak, 

                                                        
1 Oniki gelişmiş ülkenin ortalama göstergesi: Almanya, Avustralya, Kanada, Danimarka, Fransa, Japonya, Norveç, 

Yeni Zelanda, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre  
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Uygun Fiyatlı Sağlık Hizmetleri Kanunu, sağlık hizmetlerinin kapsama oranının arttırılmasını 

öngörmektedir ve amaçları arasında ilaç fiyatlarının düşürülmesi yer almamaktadır.   

 

Dolayısıyla Coface Amerika Birleşik Devletleri’nde ilaç fiyatları için iki senaryo öngörmektedir.  

 

Kısa vadede, özellikle aşırı maliyetli özel ilaçların piyasaya girmesi sebebiyle, Coface 2016 

sonuna kadar fiyatlarda %9,3’lük bir artış bekliyor  (2014 yılındaki %8,5 ve 2015 yılındaki 

%7,2’lik artışların ardından). İlaç şirketleri için bu uygun bağlam içerisinde,  Coface Kuzey 

Amerika ilaç sektörünün risk notunu yükseltmiş ve “düşük riskli” olarak belirlemiştir.  

 

Uzun vadede, sistemde bir reform yapılacağı varsayımıyla (ki bu giderek daha fazla tartışılan 

bir olasılık) fiyatlardaki potansiyel düşüş hastalar üzerinde olumlu bir etki yaratacak, ancak 

üreticilerin karlılığını azaltacaktır. Bunu açıklayan bir örnek olarak, (Avrupa’da uygulanan ilaç 

fiyatlarının alt aralığında bulunan) Fransa’daki fiyatların ABD’de uygulanması halinde, Harvoni  

ilacından elde edilen gelir yüzde 45 düşecektir.  

 

Ar-Ge üzerindeki etkiler de önemli düzeylerde olacaktır. Bir molekülü piyasaya sürmenin 

maliyetinin 1 ila 1,5 milyar ABD$ arasında olduğu göz önüne alındığında, fiyatlarda meydana 

gelecek bir düşüş Ar-Ge  harcamalarında önemli kısıntıları tetikleyebilecektir. Bir şirketin 

(fiyatların kamu sağlık sistemleri tarafından belirlendiği) Avrupa’da da olması halinde etkiler 

daha da fazla olacak, dolaysıyla Ar-Ge’ye yatırım yapma teşvikini azaltacaktır.  

 

 
MEDYA İRTİBAT:  
Leyla Zerger Sidal – Tel: +90 212 385 99 60 leyla.zerger@coface.com 
 
 
Coface Hakkında 

 
Ticari alacak (kredi) sigortası alanında dünyadaki en yaygın şirket olan Coface Grubu, firmalara hem iç 
pazar hem de ihracat müşterilerinden doğan alacaklarının ödenmeme (temerrüt) riskine karşı küresel 
çözümler sunmaktadır. Grup 2015 yılında 4.500 çalışanının desteği ile 1.490 milyon €’luk konsolide ciro 
açıklamıştır. Doğrudan veya dolaylı olarak 99 ülkede faaliyet gösteren Grup, 200’den fazla ülkedeki 
40.000’in üzerinde şirketin ticaretini güvence altına almaktadır. Coface şirketlerin ödeme davranışları 
hakkındaki bilgi birikimine ve müşteriler ile borçluları en güncel şekilde izleyen 340 risk değerlendirme 
uzmanının deneyimlerine dayalı olarak her üç ayda bir 200 ülkeye yönelik ülke risk değerlendirmeleri 
yayınlamaktadır. 
Coface, Fransa’da Fransız Hükümeti adına ihracat kamu garantilerini yönetmektedir. 
www.coface.com.tr 
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