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Üretici fiyat endeksinde uzun süredir yaşanan yüksek oranlı artış, sanayinin maliyetler konusunda
yaşadığı baskının en önemli göstergesidir. Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarındaki üretici fiyat
endeksindeki artış % 28,1 seviyesine, üretici fiyat endeksindeki genel artış %93,5 seviyesine ulaşmıştır.
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Uygulanan 2021 DAD değerinin güncel avro değerine
oranı 31 Ocak 2022 itibarıyla %30,2 seviyesindedir.
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Maliyet üzerinde en önemli unsurlar olan yurt içi üretici endeksi ve güncel kur verileri ile
sektörün sürdürülebilirliğinin temel taşı olan dönemsel avro değeri (DAD) endekslenerek
karşılaştırıldığında; 19 Şubat 2021 tarihinde belirlenen DAD oranı başlıca maliyet
unsurlarının çok gerisinde kalmıştır.

Ayın son iş günü itibarıyla güncel kur
verilerinden oluşturulan Avro/TL ve
USD/TL oranlarında yaklaşık 1 yıllık
değişimin avro için %68, dolar için %85
üzerinde olması, sektör açısından çok ciddi
maliyet yükünü beraberinde getirmektedir.

Uygulanmakta olan 2021 DAD değeri 4,5786 TL, 31 Ocak 2022 itibarıyla güncel Avro değeri olan
15,1809 TL seviyesinin %30,2’sine karşılık gelmektedir.
Şubat ayı içinde yürürlüğe girerek bir yıl boyunca uygulanacak olan ve mevzuat doğrultusunda
6,2925 TL olarak hesaplanan 2022 DAD değeri ise şimdiden güncel kurun sadece %41,5‘ine karşılık
gelmektedir.
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