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ב הפך עם השנים  "בארההגורמים לעלויות הגבוהות וכיצד ענף הבריאות, ב"זרקור זה מאיר על נושא עלויות הבריאות בארה

.ב"כוח עולה בכלכלת ארהל

ב  "הבריאות בארההוצאות. ב מוציאה את הסכום הגבוה ביותר לנפש עבור הוצאות בריאות מאשר כל מדינה מפותחת אחרת"ארה

מהתוצר  20%-הוצאות הממשל על בריאות יגיעו לכ. מהתוצר10%הן עומדות על OECD-מהתוצר ואילו במדינות ה17%מהוות 

ב להיות גבוהות כל  "מה מניע את עלויות הבריאות בארה, כןאם. משמעותית גבוה יותר מכל מדינה מפותחת אחרת–בעשור הקרוב 

?  כך

האמת המטרידה היא שחלק  . אך השירותים שהם קונים מאוד יקרים, אמריקאים לא קונים יותר שירותי בריאות מאשר מדינות אחרות

של השירותים שהם קונים ומוכרים ואין להם  האמיתיתמעובדי מערכת הבריאות מלקוחות עד רופאים ומבטחים יודעים את העלות 

.ומאפשרת להם לגרוף הון לכיסםאינטרס לשנות את המשוואה שנוטה לטובתם

הציפיות הם להמשך  . ניתן לראות כיצד הוצאות הבריאות כאחוז מהתוצר נמצאים במגמת עלייה ברורה לאורך השניםבגרף

.הזדקנות האוכלוסייה ושימוש נרחב יותר בשירותי בריאות, עלייה על רקע עליית מחירי תרופות

מונופולמהוויםאשרחוליםשבתימראיםמחקרים.חוליםבתישלמקונסולידציהמגיעהבריאותעלויותלעלייתהגורמיםאחד

מתחריםבהםבאזוריםמאשררפואיותפרוצדורותעבוריותרגבוהיםסכומיםגובים,ב"בארהמסוימיםגיאוגרפייםבאזורים

מועטהבתחרותהמאופייניםבאזוריםמתגוררתמהאוכלוסייה80%-שכמראיםנתונים.חוליםבתישלשונותרשתותארבעה

.תחרותשםמתקיימתולאחוליםבתימצד

התרופותחברות.ומפיציםספקים,תרופותחברותשלורכישותמיזוגיםשלתוצאההינוהבריאותעלויותלהגברתאחרגורם

,Amgenכגוןהגדולות Novartisו-Pfizerמנתעלקטנותפארמהחברותרכשוהשניםולאורךעשירמזומניםתזריםמייצרות

.התרופותמחיריאתהעלוהחברותרווחממנהולראותהרכישהאתלממןמנתעל.שלהםהמוצריםפורטפוליואתלהרחיב

Pharmacyהנקראות)למבוטחיםהתרופותאתמספקותאשרהחברות,זהעלנוסף Benefit Management – BPM)הןגם

הןכולןאתלאאךהנחותמקבלותאלוחברות.התרחבהתרופותחברותמולשלהםהקנייהוכוחקונסולידציהתהליךעברו

עבוריותרלשלםשנאלציםהצרכניםמולאלהחברותשלכוחםאתמעצימהאלותהליכיםשלהתוצאה.הסופיללקוחמעבירות

.השירותאוהתרופה

ב"עלויות הבריאות בארה// זרקור 
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העולה של החברות הפועלות בענף לאור כוחן

.  נתון מעניין נוסףעולה , ב"הבריאות בארה

תעשיית הבריאות עברה להיות המעסיק הגדול  

כאשר בדצמבר  , ביותר במשק האמריקאי

.  האחרון היא עברה את ענף הקמעונאות

ב"עלויות הבריאות בארה// זרקור 

רשתות פארם וחברות , קונסולידציה של בתי חולים

.  מחירי תרופות מרשםהביאו לעלייה חדה ב,תרופות

עלייה זו הינה גבוהה יותר מאשר עליית מחירי טיפול  

מחירי  2000משנת . בבתי חולים ובקליניקות רפואיות

.  69%-תרופות מרשם עלו ב

מבין  . לחברות התרופות יש כוח תמחור משמעותי

ישנו  .הסיבות לכך הוא אופי הביקוש למוצרים אלו

ביקוש קשיח לתרופות וחברות תרופות המקור  

נדרשות להוציא סכומי עתק על מחקר ופיתוח על  

בסופו של  .מנת לפתח תרופות למחלות נוספות

תהליך חברות התרופות רוצות להרוויח מעבר  

.  פ"להחזרת הוצאות המו

הכנסות חברות , לאור התהליכים שתוארו

מסקטור הבריאות עלו לאורך השנים ומהוות  

-מסך הכנסות חברות מדד ה16%-כיום כ

S&P 500.

לא רואים כיום גורם שישנה את הגידול  

ב ולכן כל עוד אין  "בהוצאות הבריאות בארה

התערבות רגולטורית בולטת או שינוי בתנאי  

הצפי הינו להמשך עלייה בהוצאות  , התחרות

.הבריאות

ע או נכסים "למכור ני/ להחזיק / או שידול לקנות , הצעה, מ ואין באמור כאן משום המלצה"בעפרטנרססקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ומייצגת את דעותיהם של עובדי אושן 

הסקירה אינה מתיימרת להיות ניתוח מלא של כלל הנושאים  . הסקירה מבוססת על מידע אשר החברה סבורה כי הוא מהימן אך אינה יכולה לערוב לכך. פיננסיים כלשהם

שיווק להשקעות ואינה תחליף   / אין  הסקירה מהווה ייעוץ . המפורטים בה והדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה והן עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה נוספת

נכסים / או אחזקות בניירות ערך /או לצדדים קשורים עניין ו/או ללקוחותינו ו/יובהר כי עשוי להיות לנו ו. לייעוץ אישי ללקוחות בהתחשב נתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא

לשדר או לפרסם ברבים הן במישרין והן בעקיפין את  , להפיץ, לשכפל, לצלם, אין להעתיק, מ"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו


