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Gyógyszergyártók üzenete
Bizonyára mindazon tévé-

nézők, akik követték a B1 
TV december ötödikén este 

sugárzott műsorát, értetlenül így 
kiáltottak fel: megáll az ember 
esze, amint hallgatja a romániai 
gyógyszergyártók szövetsége 
elnökének, Adrian Grecu úrnak 
a kijelentéseit! Ezekből idézek 
néhányat: Az országban 20 gyógy-
szergyártó cég működik, ezek az 
országos gyógyszerfogyasztás 10 
százalékát termelik, generikus – 
utángyártott formában. A készít-
mények 90 százalékát importálják, 
mint eredeti terméket. A hazai 
gyógyszerekre kivetett illeték 
(clawback adó) 26,5 százalék, ami 
megközelítőleg 2,5 milliárd lej 
jövedelmi forrást biztosít az állami 
költségvetésnek. A gyógyszerek 
piaci ára tízszer lehetne kisebb, 
ha az illetékes állami szervek a 
fejükkel, és nem a zsebükkel gon-
dolkodnának. (Az egészségügyi-, 
a pénzügyminisztériumra, és a 
gyógyszerimportőrök összekap-
csolt érdekeire utalt). Naponta el-
tűnik a piacról egy belföldön gyár-
tott gyógyszer. Az utóbbi 10 évben 
a felére csökkent a belföldön 
gyártott gyógyszerek száma, és ha 
ez így megy tovább, öt éven belül 
az összes gyógyszergyár bezárja 
kapuit. A következő rövid kommen-
tárt fűzöm a fenti kijelentésekhez: 
ha valaki tájékozódni szeretne az 
interneten, megtudhatja, hogy a 

generikus, vagyis utángyártott 
gyógyszerek a legtöbb embernek 
éppen olyan hasznosak és eredmé-
nyesek, mint az eredetiek, hiszen 
megfelelő hatásvizsgálatok után 
kerülhetnek forgalomba. Arról 
is meggyőződhet, hogy Adrian 
Grecu elnök úr igazat mondott: 
például a magas vérnyomás elleni 

egyik eredeti gyógyszer ára 65 
dollár, míg az utángyártott hazaié 
5 dollár, a magas koleszterinszint 
elleni egyik eredeti gyógyszer ára 
185 dollár, míg a generikusé 10 
dollár. Ez a hihetetlen árkülönbség 
magyarázatot ad arra, hogy sok-
szor miért nincs pénze az állami 
egészségbiztosítónak bizonyos 

súlyos betegségben szenvedő 
emberek kezelésére szükséges 
gyógyszerek finanszírozására, im-
portból. A hazai gyógyszergyártók 
szövetségének elnöke többször 

hangsúlyozta a 25,6 százalékos 
illeték meggondolatlan, káros 
hatását: megbénítja a hazai gyártó 
cégek fejlesztési, kutatási, és 
hatékonysági törekvéseit. Viszont 
egy gondolkodó tévénéző elvárta 
volna Grecu úrtól, mutassa be, 
mire képes a hazai gyógyszer-
gyártó ipar a clawback-illeték 
eltörlése esetében: hány, a piacról 
hiányzó gyógyszerféleséget képes 
gyártani, milyen értékben képes a 
gyógyszerimportot csökkenteni, 
és következésképpen az állami 
egészségbiztosító eme költségeit 
mérsékelni. Egy ilyen tanulmány 
elkészítése most igen időszerű 
a jövő évi állami költségvetés 
véglegesítésének időszakában. 
Cseke Attila RMDSZ-es szenátor úr, 
egykori tisztességes egészségügyi 
miniszter, nagyon sok információ 
és nagyon gazdag jogi ismeretek 
birtokában képes egy ilyen jellegű 
törvénytervezet kidolgozására, és 
a parlamentbe való benyújtására. 
Hátha sikerül valamit változtatni 
ezen a sokat vitatott clawback-ille-
téken. Az üzemanyagokra kivetett 
halmozott illetéket (suprataxa) a 
kormány senki által nem sürgetett 
kérésére, gyors ütemben eltörölte. 
Vajon miért nem intézkedik a több 
százezer beteg ember sorsának 
megkönnyítéséért? Kiknek az érde-
kei lapulnak a háttérben?

Iszlai József közgazdász

A belföldön gyártott 
gyógyszerekre kivetett 
illetéknek súlyos 
következményei lehetnek
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A hírek szerint, a hazai nyugdíj-
rendszer felgyülemlett méltányta-

lanságait felszámoló törvényterveze-
tet készül kidolgozni az új kormány. 
Bizony az első és a legnagyobb mél-
tánytalanság az, hogy a legkisebb és 
a legnagyobb nyugdíj között arcpi-
rítóan/megengedhetetlenül nagy a 
különbség. Szét kéne/kell már nézni, 
tanulmányozni, hogy EU tagállama-
iban mennyire nyílnak szét a nyug-
díjollók szárai. Félő, hogy a mindig 
százalékkal való növelések (indexá-
lások) következtében is, Romániában 
egyre nagyobb, vagy éppenséggel 
a legnagyobbak lettek a különbsé-
gek. Ez az arány jelenleg, akár egy a 
húszhoz, de akár harminchoz is lehet! 
Nem mindenképpen a nyugdíjalapot 
kellene növelni, hanem a létezőt 
sokkal méltányosabban, embersé-

gesebben elosztani, s ugyanakkor 
a gyomorforgató és méltánytalan 
speciális nyugdíjakat ne csak sokkal 
de sokkal jobban megadózni, hanem 
azokat mielőbb el is eltörölni. De a 
méltánytalanságok emlegetésekor/ 
felszámolásakor azt is figyelembe 
kéne/kell venni, hogy az 1989-es 
fordulat előtti évtizedekben hat, de 
sokszor akár hét munkanapot is le 
kellett dolgozni, az olykor nagyon is 
mostoha körülmények között. Ezért 
az 1989 előtt ledolgozott munkaévek-
re kárpótlásként, legalább 10 száza-
lékos, vagy fix összegű kiegészítés 
járna minden érintett nyugdíjasnak. A 
jelenleg Németországban élő ismerő-
söm a napokban éppen azért utazott 
haza Csíkszeredába, hogy idehaza 
igazolást kérjen arról, hogy ő 1989 
előtt idehaza szombaton is dolgozott. 

Ha ezt az igazolást megkapja és viszi, 
akkor Németországban a nyugdíját 
kiegészítik, megnövelik! De az is a 
felszámolandó méltánytalanságok 
közé sorolható, hogy a nyugdíjakat 
nagyrészt a munkakönyvbe bejegy-
zett alkalmazási bérezés alapján 
számolták ki, melynek következtében 
a nyugdíjazásnál nincs figyelembe 
véve, hogy az illető a munkakönyv-
be bejegyzett javadalmazásán túl, 
a túlórák, a teljesítménye alapján 
mennyi plusz keresetet valósított 
meg, de amelynek következtében 
nagyobb kereseti/jövedelmi adót is 
fizetett be a román államnak. Igen, az 
akkori mostoha munkakörülmények, 
a túlórák és olykor a hét munkanap 
nem csak plusz jövedelmet és a 
nagyobb jövedelmi adó befizetését 
jelentették, de az érintett alkal-
mazottak millióinak egészségét is 
nagyban megterhelték, olykor ki is 
kezdték. A mostanra felgyülemlett/
felhalmozódott méltánytalanságok 
orvoslásánál/felszámolásánál ezt 
is figyelembe kellene/kell vennie a 
törvényalkotónak. De ehhez a még 
élő és érintett millióknak nagyon kell 
hallatniuk a szavukat! Nemde? 

Veress Dávid

Méltányosabb nyugdíjakat!
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