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Το νέο σχέδιο για τα γενόσημα φάρμακα στην Ισπανία 

 

 

Η Ένωση Επιχειρηματιών Φαρμακοβιομηχανιών Ισπανίας, Farmaindustria, προειδοποίησε για 

τους κινδύνους που ελλοχεύει η εφαρμογή του νέου σχεδίου για τα γενόσημα φάρμακα, που 

ετοίμασε το ισπανικό Υπουργείο Υγείας.  

Σύμφωνα με την Ένωση, το εν λόγω σχέδιο μπορεί να απειλήσει τη βιωσιμότητα των καινοτόμων 

εταιρειών, ιδιαίτερα όσων χρηματοδοτούνται με δημόσια κεφάλαια, οι οποίες θεωρούνται 

σημαντικές για την εθνική οικονομία, δεδομένου ότι προσφέρουν σταθερές θέσεις εργασίας 

υψηλού επιπέδου και πολύ καλά αμειβόμενων. Για την Farmaindustria, η παροχή προτεραιότητας 

ανάλογα με τη χρήση του γενόσημου και όχι την επωνυμία του, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση 

για τη βιωσιμότητα των εταιρειών, αφού ήδη υφίσταται η νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία, 

προκειμένου οι εταιρείες να λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση είναι απαραίτητο να μειώσουν την 

τιμή του παραγόμενου γενόσημου. Για το λόγο αυτό, η Ένωση θεωρεί λανθασμένο τον 

προσανατολισμό στην αύξηση του μεριδίου των παραγωγών γενόσημων φαρμάκων, δεδομένου 

ότι το 82% των φαρμάκων που πωλούνται στην Ισπανία, τιμολογούνται σε τιμή γενόσημου. 

Παράλληλα, σημειώνεται η σπουδαιότητα που έχουν οι διαφορετικές επωνυμίες και εταιρείες, 

ιδιαίτερα στο χώρο του φαρμάκου, καθώς διαφοροποιούνται μεταξύ τους και αυτό αποτελεί 

αναγκαιότητα στην μακρά και ριψοκίνδυνη διαδικασία της Έρευνας και Ανάπτυξης. Τονίζεται ότι, 

στην Ισπανία, οι φαρμακοβιομηχανίες απασχολούν περί τα 40.000 άτομα ενώ ο τζίρος τους 

ξεπερνά τα 15 δις ευρώ. Επιπλέον, τα φάρμακα αποτελούν ισχυρό εξαγωγικό προϊόν ενώ, στη 

χώρα, ο τομέας αυτός λαμβάνει τα περισσότερα κεφάλαια για Έρευνα και Ανάπτυξη. 

Τέλος, η Farmaindustria δήλωσε ότι θα μελετήσει εκτενέστερα την πρόταση του Υπουργείου 

Υγείας και θα καταγράψει τις προτάσεις της, καθώς το νέο σχέδιο δεν ωφελεί ούτε τους ασθενείς 

ούτε την ποιότητα του υγειονομικού συστήματος, ενώ αντιθέτως πλήττει την ανισότητα μεταξύ 

των εταιρειών και ιδιαίτερα όσων εμπορεύονται τα αυθεντικά φάρμακα. Επισημαίνεται ότι κριτική 

στο πρόγραμμα έχουν ασκήσει και άλλοι παράγοντες του κλάδου. 
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