
چند درخواست برای توسعه یک صنعت استراتژیک

ارز دارو تک نرخی و قیمت گذاری ها به روز شود

صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رییس 
ارز  بودن  نرخی  چند  ایران  انسانی  داروهای 
عدم  دارو،  گذاری  قیمت  نبودن  واقعی  دارو، 
تولید داروهای جدید در کشور و... را  امکان 
مهم ترین چالش های صنعت داروسازی کشور 
را  ارز  که  خواست  آینده  دولت  از  و  دانست 
تک نرخی کرده و قیمت گذاری دارو را واقعی 
کند تا در این صورت تا حد زیادی مشکالت 

تامین دارو حل شود.
به گزارش سپید، محمد عبده زاده در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به چالش های صنعت داروسازی 
کشور و مطالبات در این حوزه از دولت آینده 
گفت: »انتظاری که از دولت آینده داریم، توسعه 
سیاست های سالمت محور و توسعه گرا در حوزه 
صنعت داروسازی است. به طوری که دسترسی 
مردم به دارو باید راحت تر شود، میزان پرداخت 
از جیب بیماران کم تر شود، پوشش بیمه ای داروها 
هم به لحاظ درصد پوشش و هم به لحاظ تنوع 
پوشش داروهای جدید باید افزایش یابد تا مردم 

پرداخت کم تری از جیب داشته باشند.«
وی افزود: »در کنار این اقدامات، ارز دارو، ماده 
اولیه و... باید تک نرخی شود و مابه التفاوت نرخ 
ارز دارو به سازمان های بیمه گر داده شود، به طوری 
که پرداخت از جیب مردم تغییر پیدا نکند، اما از 
طرف دیگر هم قیمت گذاری صنعت داروسازی 
باید  به روز شود.  و  واقعی  ارز  نرخ  اساس  بر 
توجه کرد که در حال حاضر فقط به ماده موثره 
دارو ارز دولتی تخصیص پیدا می کند که ارزش 
ماده موثره در تولید یک دارو حدود ۳۰ تا ۳۵ 
درصد است. بر این اساس ۶۵ درصد نهاده های 

تولید متاثر از قیمت گذاری ارز آزاد یا همان ارز 
نیمایی هستند. بقیه هزینه های صنعت هم مانند 
حقوق و دستمزد که ۴۰ درصد افزایش داشته 
یا هزینه های مواد مصرفی آزمایشگاه ها، حمل و 
نقل و... هزینه های روز کشور هستند که صنعت 
به  اما  تقبل می کند،  را  داروسازی کشور آن ها 
دلیل اینکه یک قلم ماده موثره ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی دریافت می کند، قیمت گذاری دارو یک 
قیمت گذاری سرکوبگرانه است که باعث توقف 
توسعه صنعت داروسازی کشور شده است. ادامه 
این شرایط صنعت داروسازی را با چالش جدی 

مواجه می کند.«
عبده زاده ادامه داد: »با توجه به این شرایط وقتی 
طی این سال ها به رشد سرمایه گذاری صنعت 
داروسازی نگاه می کنیم، در شش و هفت سال 
اخیر در بخش سرمایه ثابت می بینیم که از سال 
۱۳۹۳ از ۳۷ درصد سرمایه گذاری در دارایی هایی 
ثابت در صنعت دارو، به حدود ۵.۵ درصد در 
سال ۱۳۹۹ رسیده است. یعنی روزبروز حاشیه 
سود این صنعت دارد کم تر می شود. البته شاید 
عدد سود افزایش یافته باشد، اما از آنجایی که 
خریدهای شرکت ها با ارز است، وقتی نسبت 
به تورم حساب می کنیم، متوجه روند کاهشی 
می شویم. به طوری که می بینیم که در سال ۱۳۹۳ 
یک دستگاه برای آزمایشگاه می خریدیم، ۲۰۰ 
میلیون تومان، اما اکنون همان دستگاه را باالی 
اساس  همین  بر  می خریم.  تومان  میلیارد  دو 
صنعت بر اساس این درآمد توان به روز کردن، 
نگه داشتن ماشین آالت و تجهیزاتش را ندارد و 
وقتی  این صنعت مستهلک می شود.  روزبروز 

بروز  را  صنعتش  نتواند  و  شود  مستهلک  هم 
نگه دارد، از توسعه جا مانده و متوقف می شود. 
وقتی هم که صنعت دارو نتواند رشد کند، به 
سمت واردات می رویم. بنابراین باید ارز دارو 

تک نرخی شود.«
عبده زاده گفت: »از طرفی دولت در روش های 
تامین نقدینگی برای جبران نقدینگی شرکت ها هم 
کمک کند. به طوری که حد اعتباری شرکت های 
دارویی در بانک ها را برای دریافت تسهیالت 
بیمه گر  سازمان های  مطالبات  دهد،  افزایش 
زودتر  پخش  شرکت های  و  بیمارستان ها  به 
به  مالیاتی  و  بیمه ای  تسهیالت  پرداخت شود. 
می گوییم  اگر  شود.  داده  داروسازی  صنعت 
و  حیاتی  صنعت  یک  داروسازی  صنعت  که 
هم  این صنعت  از  حمایت  است،  استراتژیک 
باید حمایت استراتژیک باشد و به صورت ویژه 
دیده شود. نه اینکه دولت به صنعت داروسازی 
ارزان قیمت نگاه کند.  پیمانکار  به عنوان یک 
هیچ یک از دولت ها دوست ندارند که قیمت 
دارو افزایش یابد و دوست هم ندارند که هزینه 
آن را بپردازند. بنابراین این اختالف و فشار را 
به صنعت گر و تولیدکننده آورده و می خواهند 
این هزینه را از جیب صنعتگر بپردازند. با این 
قهقرا  به  روزبروز  داروسازی  اقدامات صنعت 
می رود و روزبروز ضعیف تر و نحیف تر می شود. 
به همین دلیل هم هست که رشد سرمایه گذاری 
ثابت در صنعت داروسازی از ۳۷ درصد به ۵.۵ 

درصد رسیده است.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رییس 
داروهای انسانی ایران با بیان اینکه بنابراین یکی 

داروسازی  در حوزه صنعت  ما  از چالش های 
چند نرخی بودن قیمت ارز است، گفت: »چند 
نرخی بودن قیمت ارز عالوه بر اینکه در بحث 
قیمت گذاری به صنعت دارو آسیب زده است، 
زمینه ساز رانت و فساد هم هست. هم در زمینه 
سیستم های  اینکه  هم  و  ارز  این  به  دسترسی 
کنترلی که دولت برای این ارز گذاشته، دسترسی 
را به آن سخت و ُکند کرده و زمینه ساز رانت 
و فساد هم هست. به همین دلیل می گوییم اگر 
می خواهیم از بیمار حمایت کنیم، باید در آخر 
زنجیره از بیمار حمایت کنیم، نه در ابتدای زنجیره. 
بیماران  از  باید  بیمه  زنجیره  پایان  در  بنابراین 
بیمار  به  را  قیمت  مابه التفاوت  و  کند  حمایت 
بپردازد و زمانی که بیمار می خواهد دارویش را 
از داروخانه دریافت کند، زمانی که روی تخت 
بیمارستان است و ... باید هزینه هایش پوشش 
داروسازی  این صورت صنعت  در  داده شود. 
و شرکت ها می توانند به راحتی در سامانه نیما 
ارزشان را دریافت کنند و دیگر دغدغه در نوبت 
ماندن برای دریافت ارز و انتظار چند ماهه برای 
ثبت سفارش را نداشته باشند و صنعت بتواند 
کارش را انجام دهد و قیمتش را هم بر اساس 

نرخ تورم کشور دریافت کند.«
عبده زاده تاکید کرد: »صنعت داروسازی کشور 
هم مانند سایر صنایع کشور است، بنابراین دولت 
جدید هم باید در زمینه ارز دارو اقدامی جدی 
ارز دارو  انجام دهد و برای تک نرخی کردن 
همراه با دو الزام حفظ راهکار حمایت از بیماران 
و پیش بینی تامین نقدینگی صنعت اقدام کند.«
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