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Οι αντιδράσεις των φαρμακοβιομηχανιών στο νέο σχέδιο του Υπουργείου Υγείας 

της Ισπανίας 

 

Ο πρόεδρος της Ένωσης Φαρμακοβιομηχανιών Ισπανίας, κ. Martín Sellés, πραγματοποίησε 

πρόσφατη συνέντευξη τύπου στη Μαδρίτη και παρουσίασε τις θέσεις του συνόλου των ισπανικών 

φαρμακοβιομηχανιών σχετικά με τα νέα μέτρα για τον τομέα των φαρμάκων. Συγκεκριμένα, 

αναφέρθηκε στη διαφωνία της βιομηχανίας ως προς ένα μέρος του σχεδίου του υπηρεσιακού 

Υπουργείου Υγείας της χώρας για την προώθηση της χρήσης γενόσημων και βιοϊσοδύναμων 

φαρμάκων.  

Η έντονη προειδοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο που θέτει το σχέδιο υγείας σε 54 εργοστάσια 

φαρμάκων στην Ισπανία, καθώς και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και στις εθνικές 

εταιρίες, κυριάρχησε στις δηλώσεις του προέδρου. Ειδικότερα, το μέτρο της γενικευμένης 

συνταγογράφησης φαρμάκων με δραστική ουσία θα υποβαθμίσει τις επώνυμες μάρκες 

φαρμάκων και θα αποθαρρύνει τις εταιρίες να επενδύουν και να παράγουν στην εθνική επικράτεια, 

ενώ θα συμβάλει στη μεγαλύτερη μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων σε άλλες χώρες, 

όπως η Κίνα και η Ινδία.  

Παράλληλα, αναφορά έγινε στο γεγονός ότι το 82% των συνταγών που πραγματοποιούνται στην 

Ισπανία αντιστοιχούν σε γενόσημα ή επώνυμα φάρμακα σε γενικές τιμές και στο ότι το σχέδιο 

διαταράσσει την ισορροπία μεταξύ των εταιριών. Όπως δήλωσε ο κ. Sellés, οι 

φαρμακοβιομηχανίες δεν είναι εναντίον των γενόσημων φαρμάκων, αλλά υπέρ της ελευθερίας 

συνταγογράφησης των ιατρών και της ισότητας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των επώνυμων 

και των γενόσημων φαρμάκων.  

Βάσει των ανωτέρω, έγιναν επίσης αναφορές στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση που θα 

έχει τα ηνία το 2020, για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με νέα μέτρα που θα ληφθούν και θα 

εγγυώνται τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. Ειδικότερα, προτείνεται μία νέα συμφωνία που 

θα περιλαμβάνει όλους τους φορείς του συστήματος υγείας και όχι μόνο τις καινοτόμες εταιρίες 

και τα επώνυμα φάρμακα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα επώνυμα φάρμακα καλύπτουν το 

65% των φαρμακευτικών δαπανών και τα γενόσημα το υπόλοιπο 35%. Επίσης, ο τομέας των 

φαρμάκων συμβάλλει στο 21% όλων των επενδύσεων Ε+Α στην Ισπανία, ποσό που αντιστοιχεί 

σε περίπου 1,1 δις ευρώ ετησίως, ενώ η παραγωγή φαρμάκων, που θεωρείται υψηλή τεχνολογία, 

αντιπροσωπεύει το 25% της υψηλής τεχνολογίας που παράγει και εξάγει συνολικά η χώρα.  

Συνοπτικά, οι προτάσεις της ισπανικής Ένωσης Φαρμακοβιομηχανιών περιλαμβάνουν την 

αύξηση των δαπανών για τη δημόσια υγεία στο 7% του ΑΕΠ, από το 6% που ήταν το 2018, με 

στόχο την προσέλκυση σχετικών επενδύσεων στην Ισπανία. Σε αυτό το πλαίσιο, η κλινική έρευνα 

μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα, σε σχέση με άλλες χώρες, δεδομένου ότι η Ισπανία αποτελεί 

τον δεύτερο προορισμό σχετικά με τον όγκο των πόρων που διατίθενται από μεγάλα εργαστήρια, 

αμέσως μετά τις ΗΠΑ. 
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