ΘΕΜΑ: Βασικά χαρακτηριστικά ρωσικής αγοράς ιατρικών μηχανημάτων
Σε συνέχεια πληροφόρησης που λάβαμε από το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, αναφορικά με την
παρουσίαση της ρωσικής αγοράς ιατρικών μηχανημάτων, από τον Γενικό Διευθυντή του
Διεθνή Συνδέσμου Εταιρειών Ιατρικών Μηχανημάτων (IMEDA), κ. Sergey Vanin,
παραθέτουμε βασικά στοιχεία, όπως απεστάλησαν από το γραφείο ΟΕΥ Μόσχας.
Σύμφωνα με τον IMEDA «ο ρωσικός πληθυσμός ανέρχεται σε 140 εκ. κατοίκους με μέσο
προσδόκιμο ζωής τα 72 έτη. Το σύνολο του ρωσικού κύκλου πωλήσεων ιατρικών
μηχανημάτων το 2018 ανήλθε σε περίπου 4,4 δις δολ., αντιστοιχούσε στο 1,3% του
παγκόσμιου κύκλου πωλήσεων και εκτιμάται ως μικρό αλλά ιδιαίτερα δυναμικό, αφού τα
τελευταία χρόνια ο κύκλος πωλήσεων στην εσωτερική αγορά αυξάνεται ετησίως κατά 8% 9%, έναντι αύξησης 5,5% σε παγκόσμιο επίπεδο. Προβλέπεται ότι ο εν λόγω ετήσιος ρυθμός
αύξησης θα συνεχιστεί και την επόμενη πενταετία και είναι ο βασικότερος λόγος για τον
οποίο, αργά αλλά σταθερά εισέρχονται στην αγορά νέες εταιρείες.
Το 20% του ρωσικού ετήσιου κύκλου πωλήσεων προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή και
το υπόλοιπο 80% εισάγεται. Το εν λόγω ποσοστό εισαγωγών είναι ιδιαίτερα υψηλό εν
συγκρίσει με το 30% - 50% σε αναπτυγμένες χώρες. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το 68% του
εσωτερικού κύκλου πωλήσεων προέρχεται από το δημόσιο (αγορά ιατρικών μηχανημάτων
μέσω δημοσίων προμηθειών, για συμμετοχή στις οποίες πριμοδοτείται/απαιτείται η εγχώρια
παραγωγή), προκύπτει το συμπέρασμα, ότι υπάρχει ικανός χώρος στην αγορά για εισαγωγή
εξειδικευμένων και τεχνικά πολύπλοκων ιατρικών μηχανημάτων υψηλής αξίας.
Σύμφωνα με το ρωσικό εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης του κλάδου παραγωγής ιατρικών
μηχανημάτων, το οποίο εκπονήθηκε το 2012 και ισχύει μέχρι το 2020, η αξία των εγχωρίως
παραγομένων ιατρικών μηχανημάτων μέχρι το τέλος του προγράμματος θα πρέπει να
ανέλθει σε 8,2 δις δολ. και το ποσοστό του όγκου πωλήσεων των εγχωρίως παραγόμενων
ιατρικών μηχανημάτων επί συνόλου πωλήσεων, θα πρέπει να διαμορφωθεί σε 40% (από 20%
το 2018).
Είναι προφανές ότι ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί, αφενός επειδή δεν είναι δυνατή μια
τόσο ραγδαία άνοδος της εγχώριας παραγωγής και αφετέρου επειδή δεν θα ήταν δυνατή η
απορρόφησή της από την εγχώρια αγορά, αλλά ούτε από τις εξαγωγές, καθώς αυτό θα
απαιτούσε και μια παράλληλη κατακόρυφη άνοδο της ανταγωνιστικότητας της ρωσικής
παραγωγής. Ετοιμάζεται ήδη από το αρμόδιο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας νέο
πρόγραμμα για την περίοδο 2020 - 2030 με νέα στοχοθεσία, η οποία ακόμη δεν έχει
ανακοινωθεί.
Πέραν των δημοσίων προμηθειών ιατρικών μηχανημάτων (68% επί συνολικού κύκλου
πωλήσεων), το 10% προέρχεται από μεγάλες κρατικές εταιρείες, οι οποίες εφαρμόζουν
δικούς τους κανόνες προμηθειών και το υπόλοιπο 22% αφορά αγορές του ιδιωτικού τομέα
(ιδιωτικές κλινικές κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα).
Βασικοί ανασχετικοί παράγοντες εισόδου στη ρωσική αγορά ιατρικών μηχανημάτων είναι: η
στασιμότητα εισοδήματος (τριετή συνεχή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος), η μείωση
δημοσίων πόρων για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων και ΑΜΕΑ, η εφαρμογή
εισοδηματικών κυρίως κριτηρίων στον τομέα των δημοσίων προμηθειών (επιλογή με βάση
τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή), η εφαρμογή διαφορετικού συστήματος καταχώρησης
των τεχνικών χαρακτηριστικών των ιατρικών μηχανημάτων σε αντιπαραβολή με το σύστημα
ISO 13845, οι νομοθετικές προσπάθειες καθορισμού μέσης τιμής (πιλοτικό πρόγραμμα

τριετούς μέχρι στιγμής διάρκειας για εμφυτεύσιμα - πχ. βηματοδότες - ιατρικά μηχανήματα,
τα οποία αποτελούν το 20% του συνόλου του κύκλου πωλήσεων ιατρικών μηχανημάτων), το
ιδιαίτερα δύσκολο σύστημα καταχώρησης νέων ιατρικών μηχανημάτων (απαιτούνται
εγκρίσεις από οκτώ διαφορετικούς φορείς), η έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών υγείας, οι
συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αγορά και το υψηλό ποσοστό
συμμετοχής των δημοσίων προμηθειών επί συνόλου κύκλου πωλήσεων (στο οποίο δύσκολα
συμμετέχουν οι ξένες εταιρείες).
Τέλος στα πλαίσια της Ευρασιατικής Οικονομικής Ενωσης, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι από
01.01.2022 θα ισχύσει το καθεστώς της Κοινής Αγοράς Ιατρικών Μηχανημάτων μεταξύ των 5
κρατών μελών, το οποίο θα είναι πλήρως εφαρμόσιμο από 01.06.2022, σύμφωνα με το οποίο
όλα τα ήδη κυκλοφορούντα στην αγορά ιατρικά μηχανήματα θα πρέπει να
επανακαταγραφούν, κάτι το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο, για λόγους τεχνικών
δυνατοτήτων εκ μέρους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Imeda, η ρωσική αγορά παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον
και η επιχειρηματική απόφαση εισόδου σε αυτήν είναι στρατηγικής φύσης και
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα».
Οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πιθανώς να έχουν ενδιαφέρον για τη ρωσική αγορά
ιατρικών μηχανημάτων, θα μπορούσαν να έλθουν σε επαφή με το γραφείο ΟΕΥ Μόσχας
προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες διείσδυσης στην εν λόγω αγορά.
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