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Differenciált clawback adót kérnek a gyógyszergyártó cégek

Mentenék az orvosságokat

Differenciált clawback adóra 
lenne szükség ahhoz, hogy ne 
tűnjenek el a piacról az olcsó 

gyógyszerek – hívja fel a figyelmet a 
generikus gyógyszereket gyártók ro-
mániai egyesülete (APMGR) abban 
a nyílt levélben, amelyet tegnap kül-
dött a kormánykoalíció vezetőinek, 
Liviu Dragneának és Călin Popescu-
Tăriceanunak. A szervezet kifejti, 
politikai döntésre van szükség, hogy 
megtartsák a piacon az olcsó gyógy-
szereket és ne menjen tönkre a he-
lyi gyógyszeripar, ami ellentmonda-
na a kormányprogramnak is. A le-
vélírók szerint „több ezer”, főleg Ro-
mániában gyártott olcsó gyógyszer-
hez egyre nehezebb hozzájutni. Ezek 
kétharmada 25 lejnél kevesebbe ke-
rül, és nagyjából 8,5 millió hazai pá-
ciens használja.

A generikus gyógyszereket gyár-
tók romániai egyesülete szakértői 

szerint azért fognak eltűnni az ol-
csó készítmények, mert a 24,13 szá-
zalékra emelt clawback adót egyfor-
mán kivetik a több ezer euróba kerü-
lő gyógyszerekre és a generikus, ol-
csó készítményekre, így ez utóbbiak-
nál a megmaradt összeg nem fedezi 
a gyártási költségeket sem. Az illeték 
kiszámítási módja miatt az adó hatá-
sa az olcsóbb gyógyszerek esetében 
sokkal inkább megérezhető: a 25 lej-
nél olcsóbb készítményeknél a gyár-
tói ár 24 százalékát, míg a 3 ezer lej 
fölötti orvosságoknál annak 24 szá-
zalékát teszi ki – mutatnak rá a le-
vélben, hangsúlyozva, hogy emiatt 
a közeljövőben kénytelenek lesznek 
lemondani azoknak a gyógyszerek-
nek a gyártásáról, amelyek előállítási 
költségeit nem tudják fedezni.

 A gyártók megoldási javaslattal is 
előrukkolnak a kormánykoalíció ve-
zetőihez intézett levelükben, úgy vé-

lik, a clawback adó számítási képle-
tének megváltoztatása, vagyis az adó 
differenciált kiszámítása jelentené a 
megoldást a problémára.

 Az APMGR egy korábbi köz-
leménye értelmében a következő 
készítmények tűnhetnek el a közel-
jövőben a gyógyszertárak pol-
ca iról:  Tamoxi fen (mel ldaga-
nat), Bleomicin (leukémia, hema-
tológiai betegségek), Fluorouracil, 
Cisplatin, Flutamid (rákos beteg-
ségek), Memantine (demencia), 
Gentamicinum (kórházon belüli fer-
tőzések), Theophyllinum (asztma), 
Captopril (magas vérnyomás, szív-
elégtelenség), Furosemid (szívelég-
telenség, májcirrózis), Ranitidin 
(gyomor-bélrendszeri betegségek), 
Indapamid (szív-érrendszeri beteg-
ségek). 

KRÓNIKA

Egyre nehezebb hozzájutni számos olcsó orvossághoz. A gyógyszergyártók 

politikai döntést sürgetnek a témában, azt mondják, 8,5 millió páciens szed 

olyan tablettákat, amelyek eltűnhetnek.
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REKLÁM

Felemásan alakulnak 
a kamatlábak
Az előző napi 3,36 százalékról 3,35 
százalékra csökkent tegnap a fo-
gyasztási és Első otthon prog-
ram keretében felvett kölcsönök 
törlesztőrészletének kiszámítása-
kor alkalmazott háromhavi irány-
adó bankközi kamatláb (ROBOR). 
A jelzáloghiteleket alakító 6 ha-
vi ROBOR viszont a keddi 3,45 szá-
zalékról 3,46 százalékra, a bankkö-
zi tranzakcióknál használt 9 havi 
ROBOR pedig 3,48 százalékról 3,50 
százalékra emelkedett.

 1 euró       4,6587
1 dollár      3,9738
 1 svájci frank 4,0021
1 font sterling 5,2641
100 forint 1,4333

Valutaváltó

Eltűnik a piacról? A gyógyszergyártók szerint a differenciált adórendszer megmentené a generikus orvosságokat

A Román Nemzeti Bank (BNR) ko-
rábbi előrejelzésének megfelelően 
lassulni látszik a drágulások üteme: 
a júniusban mért éves szintű infláci-
ós ráta szinte hajszálpontosan meg-
egyezett a májusban regisztrált mu-
tatóval. Az Országos Statisztikai In-
tézet (INS) által tegnap nyilvános-
ságra hozott adatsorokból kiderül, a 
múlt hónapban 5,4 százalékon ma-
radt júniusban az éves szintű inflá-
ció, ami mindössze 0,02 százalékkal 
haladja meg az egy hónappal koráb-
bi szintet. Tavalyhoz képest viszont 
a legnagyobb mértékben, 7,82 száza-
lékkal a nem élelmiszer jellegű ter-
mékek drágultak, miközben az élel-
miszerek ára 3,86 százalékkal, a 
szolgáltatások díjszabása 2,58 szá-
zalékkal nőtt.

A fogyasztói árindexszel számolt 
éves ráta júniusban 4,7 százalé-
kon állt. Az elmúlt 12 hónapban, te-
hát 2017 júliusa és 2018 júniusa kö-
zött az előző 12 hónaphoz viszo-

nyítva (2016 júliusa és 2017 júniusa) 
az infláció a fogyasztói árindexszel 
számolva 3,6 százalék, a harmoni-
zált fogyasztói árindexszel számol-
va pedig 2,9 százalékos.

Amint arról több ízben is írtunk, 
az elmúlt hónapokban a régióban 
kiugró ütemben emelkedett a ro-
mán infláció, a májusi 5,4 száza-
lék több mint ötéves csúcs volt. Leg-
utóbbi jelentésében a Román Nem-
zeti Bank is enyhén felfele módosí-
totta, 3,5 százalékról 3,6 százalék-
ra emelte a 2018 végére várt inflá-
ciós előrejelzését, de a 2019 végére 
prognosztizált 3 százalékot meg-
tartotta.

A román jegybank előrejelzése 
kitért ugyanakkor arra is, hogy az 
inflációs ráta a nyári hónapokban ér 
csúcsra, ezt követően pedig csökke-
nésnek indul, és az év végére 4 szá-
zalék alá süllyed.

 
BÁLINT ESZTER

Lassul a drágulások üteme

Kreatív kisiparosokat karolnak fel
Megtörtént a felmérés, így az 
udvarhelyszéki vállalkozói igényt 
figyelembe véve, kreatív kisipa-
ri inkubátorházat hoznak létre 
Székelyudvarhelyen arra a területre, 
amelyet tavaly év végén vásárolt a vá-
ros a barompiac mögött. „A kiküldött 
kérdőívekre több mint száz válasz 
érkezett be, a kézművesség pedig to-
ronymagasan vezetett, így a pályázat, 
amelyet leadtunk, hivatalosan krea-
tív ipar néven fut. Nagyon tágan hatá-

roztuk meg a területet, hogy ne kös-
sük meg a saját kezünket, így minden 
kisiparos helyet kaphat benne” – kö-
zölte Derzsi László projektfelelős.

A pályázatot különben már két hó-
napja benyújtották, azonban  annak 
elbírálása közel egy évet is igénybe 
vehet, majd azt követi a közbeszer-
zési eljárás, így legalább két év, mire 
kezdődhet az építkezés. 

DÓSA ILDIKÓ

Jelenleg stagnál, a jövőben várhatóan csökkenni fog az infláció
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