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چکیده

صننت دارو ،تاظتم ن گنن ،تاوصار ن ،تا

بنگاهها دارویی ،تنظیمگر این صنعت را ب امر ضرور تبدیل کرده است .البت پیچیدگیهاا

صوآ  ،ارو ،یی

موجود در این فرآیند ،تنظیمگر این صنعت را ب امر چند وجهی ،پیچیده و گاهی دشوار بارا
سیاستگذاران این حوزه تبدیل کرده است .این پژوهش تالش میکند گوش ا از این دشاوار و

نحوۀ استناد به مقاله:
ق سمیتامجتبی .اچ لشه اظتم گ ،ا
ر،اصننت دارو ،یننی ایننلاظا نن ا

الگوها رفتار کشورها مختلف در مواجه با آن را نشان دهد.
روشها :این پژوهش مبتنی بر مطالعة الگوها تنظیمگرانة موجود در کشورها مختلف است.
نتایج :باال بودن ههینة تحقیق و توسعة داروها جدید ،ایجاد بسترها قانونی حمایت از ناوآور

وقتر ر .امج ۀاوی،وصیاحقوقا ااالق

دارویی را ب یک ضرورت گریهناپذیر تبدیل کرده است ،ب گون ا ک در صورت نبود این بسترها

زیستپهشکی1397 .؛.71-60:)1(1

برا ایجاد یک بازار انحصار موقت برا بنگاه پدیدآورندۀ دارو جدید ،انگیهها برا سرمای -
گذار در تحقیق و توسعة دارویی باقی نخواهد ماند .اما ایجاد انحصار با تحمیل قیمتهایی باالتر
از قیمتها رقابتی با زیان مرده و کاهش رفاه اجتماعی همراه اواهد بود .سیاستگذار باا هاد
کاستن همین زیان مرده و کنترل قدرت بازار قانونی بنگاه نوآور دارویای ،اقاداب با تنظایمگار
قیمت میکند ک هد

آن کاستن ههین ها دارویی بخش عمومی و بخش اصوصی است.

نتیجهگیری :تنظیمگر صنعت دارو را میتوان هنر برقرار توزان میان همین نیروهاا هامگریاه
دانست .سیاستگذاران آمریکایی در این عرص نسبت ب همتایان اروپایی ،کاناادیی و ااپنای ااود
وزن بیشتر ب نوآور دادهاند ک ب پیشتاز این کشور در عرصة نوآور دارویی انجامیده است.

 نویسنده مسئول :مجتبی قاسمی ،تلفن و نمابر ، 29901761 :رایانام Mojtaba_ghasemi@sbu.ac.ir :
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دنبال افهایش رفاه بیماران امروز (با تضمین دسترسی با دارو

مقدمه

با قیمت مناس ) و بیماران فردا (با بسترساز برا نوآور و

صنعت دارو در قرن اایر با نوآور ها اود نقشی مهم در
ارتقا کیفیت زندگی و افهایش امید با زنادگی بشار داشات

معرفی داروها جدید) در یک جامعا اسات .در کشاورها

است .با این حال قیمتها باال در بازار دارو ،شیوۀ بازاریابی،

مختلف ،نهاد مشااب ساازمان غاذا و دارو در ایاران متاولی

حوادث پیشبینیناپذیر و غیره نیه از ویژگیها ایان صانعت

تنظیمگر صنعت دارو است .نگاهی تاریخی در طول یکصد

هستند ک همواره ب آنهاا انتقااد شاده اسات .تمجیاد و نقاد

سال گذشت گواه افهایش روزافهون این تنظیمگار نیاه باوده

همهمان از این صنعت ،گواه نقشها و مسئولیتها متعاار

اساات ( .)4تنظاایمگاار صاانعت دارو دامنا ا گسااترده را از

در آن است .در واقع ،صنعت دارویی ویژگیهایی دارد کا آن

فرآیند تولید و تأیید دارو ،منع تبلیغ دارو تا تنظیمگر قیمات

را از دیگر صنایع متمایه میکند .نخستین ویژگای مرباوب با

در بر میگیرد.

فرآیند تولید یک دارو جدید است ک دارا ههین ها ثابت

سااتار ههین ا بنگاههاا تولیادکننادۀ محصاوالت دارویای

باال توسعة دارو و ههین ها بسیار پایین تولید انبوه پا

(ههین ها ثابت باال و ههین ها نهایی پایین) مستلهب اعطاا

از

بسیار پایین است .ب ویژه در مورد داروها شیمیایی ،نسبت ب

و توسع و ایجاد یک سود منصفان  ،انگیهۀ کافی در آنها بارا

داروها بیولوایکی ،این میهان ب طور معنادار پاایینتار نیاه

کشف و تولید داروها جدید ایجاد گردد.مطالعاة دیمااز و

است) .همچنین ،سهم ههین ها مربوب با تحقیاق و توساع

2

همکارانش نشان داد ک ههینة توسعة یک دارو جدید حدود

از کل درآمدها ایان صانعت نسابت دیگار صانایع با طاور

 802میلیااون دالر باا قیماات ثاباات سااال  2000اساات (.)5

معنادار باالتر اسات 3.ویژگای دوب پاایین باودن ههینا هاا

برآوردها جدید در سال  2017برا این رقم چیاه حادود

تقلید 4یک دارو پا

از معرفای با باازار اسات .در واقاع باا

 1/5میلیارد دالر است .هرچند ههینة توسعة بسیار از داورها

ب کارگیر مهندسی معکوس و ههین اندک ب راحتی میتاوان

از این میهان کمتر است ،اما ایان رقام ریساکهاا ناشای از

یاک داور جدیاد را شناساایی و آن را تولیاد کارد.

شکست در بازار را نیه در بار مایگیارد .در واقاع ،از هار 50

ویژگی سوب نامتوازن بودن شدید امکان دسترسی ب اطالعاات

دارو جدیااد کا توسااع مااییابنااد ،در نهایاات تنهااا یااک

میان عرض کنندگان دارو و مصار کننادگان نهاایی با دلیال

محصول با موفقیت ب بازار راه پیدا میکناد .بخشای از ههینا

پیچیدگیها موجود در فرآیند تولید دارو و محصول نهاایی،

باال ثابات توساعة دارو نیاه با فرآینادها تأییاد نهادهاا

یعنی دارو است (.)1 ،2

تنظیمگار بااز مایگاردد .فرآیناد تأییاد دارو از ساو چناین

ترکیا

ویژگیها پیشگفت در کنار دغدغ هایی مانند دسترسی با
دارو با قیمت مناس

برا مصار کننادگان ،حفاس ساالمت

نهادهایی بسیار کند و پرههین است .مطالعات در آمریکا گاواه
آن هستند ک در حدود  10تا  15سال از حق پتنت  20سال ا
فرآیناد تأییاد

عمومی و ارتقاء نوآور دارویی ب تنظیمگر گستردۀ دولات

ک ب شرکتها دارویی اعطا میگردد ،صار

در این صنعت منجر شده است .ب طاور کلای تنظایمگار با

آن در آزمایشها مرباوب مایشاود ( .)5اماا پا

از تأییاد،

ههین ها تولیاد بسایار کام هساتند و باا توجا با ساااتار

1. Marginal Cost
)2. Research & Development (R&D

انحصار بازار ک ناشی از حق پتنت اعطاشده ب بنگاه اسات،

 .3احد را 17ار،صد اوز ار،آمد اصت د ارو ،یی ابه اظاق ق ا اظوس ها

قیمتگذار میتواند در سطحی باالتر از قیماتهاا رقاابتی

ظخر صامیی بداکهاوینام زوناب،و اریگ،اصت یعار،اآم،یک ابهطو،ا

صااورت گیاارد کا سااود بنگاااه را بیشااین کنااد .در مااوارد ،

متوسطا4ار،صداوسدا(.)3ا ا
4. Imitation Cost
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انحصارگر میتواند از تبعیض قیمت1نیاه اساتفاده کناد ،مانناد

روشها

کشورها فقیر آفریقایی و شهروندان آمریکایی ک با ترتیا ،

دادهها و نمودارها مربوب در پای آن اسات تاا تصاویر از

قیمت پردااتی آنها بارا دارویای مشااب  600و  6000دالر

ابعاد و ویژگیها صنعت دارو ک در بخش قبلی ب آن اشاره

بوده است .البتا ایان ناوب تبعایض قیمات نیاه یاک راهبارد

شد ،ارا کند .شکل  1میاهان فاروش داروهاا نساخ ا در

بیشین ساز سود بنگاه است .اما همانطور ک اشاره شاد ،بااز

کشااورها جهااان را طاای سااالهااا  2008تااا  2022نشااان

در دساترس باودن دارو و حفاس ساالمت

میدهد ( .)6در سال  2018پیشبینی شده بود ک حادود 800

عمومی با تنظیمگر قیمت در باازار دارو داالات مایکناد و

میلیارد دالر ارزش بازار دارو در جهان اواهد بود کا حادود

قدرت قیمتگذار بنگااه دارویای دارنادۀ پتنات را محادود

دو برابر کل تولید نااالص داالای کشاور ایاران (با قیمات

میکند .همچنین ،مالحظات مربوب با رقابات ممکان اسات

جار ) در همین سال است .شکل  2نیه ههینا هاا صاورت

موانعی برا تبعیض قیمتی ایجاد کند ک در بخشها بعد ب

گرفت ا باارا تحقیااق و توسااع ( )R&Dدر صاانعت دارو در

آن اشاره اواهد شد.

جهان را نشان میدهد ( .)6شاکل  3نیاه تعاداد داروهاا باا

هم دولت با هد

هرچند دولت داالتی گسترده در صنعت دارو دارد ،اما اود

سااتار مولکولی جدید ( )NMEsرا ک سازمان غذا و دارو

این داالتها میتواند با چاالشهاایی هماراه باشاد .پرساش

آمریکا آنها را تأیید کرده است و درآمد حاصل از فروش ایان

اساسی در این زمین آن است ک میهان داالت بهینة دولت در

داروها را در یک دورۀ  5ساال پا

از تأییاد آنهاا در کشاور

این صنعت چ میهان باید باشد؟ مقالة حاضر با پررنگ کاردن

آمریکا نشان میدهد (.)6

برای از مهمترین چالشها تنظایمگار دولات در صانعت
دارو باار آن اساات تااا اوانناادگان را بااا دشااوار هااا و
پیچیدگیها تنظایمگار صانعت دارو آشانا کناد .بناابراین،
هد

اصلی این نوشتار فقط مرور بر برای از چاالشهاا

دولت در تنظایمگار صانعت دارو اسات؛ چاالشهاایی کا
بررسی دقیقتر و عمیقتر آنها اود میتواند موضاوب مقااالتی
جداگان باشد .ادامة مقال ب صورت زیر اواهد بود :ابتادا در
بخش دوب تصاویر از صانعت دارو در اقتصااد جهاان ارا ا

شکل  .1میهان فروش دارو نسخی در جهان طی سالها  2008تا
 2022ب قیمت جار (واحد :میلیارد دالر)

اواهد شد تا ابعاد از این صنعت برا اواننده ترسیم شود.
در بخش سوب ب برای از چالشها پیش رو دولتهاا در
تنظیمگر در حوزۀ مالکیت معنو در صانعت دارو پردااتا
میشود .در بخش چهارب نیه چالشها مربوب ب تنظیمگار
قیمت در بازار دارو از سو دولت بحا

و بررسای اواهناد

شد .جمعبند نهایی نیه در بخش پنجم ارا اواهد شد.

شکل  .2میهان ههین ها صورت گرفت برا  R&Dدر صنعت دارو در
جهان طی سال ها  2008تا  2022ب قیمت جار (واحد :میلیارد دالر)

1. Price Discrimination
2. Merck
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میرساد ایان اسات کا آیاا ااود باازار قابلیات حمایات از
مخترعااان و نااوآوران را دارد کاا دیگاار نیاااز باا وجااود
حمایتها رسمی ،از جمل اعطا پتنت نباشد؟ اگر پاسخ ب
این پرسش منفی باشد ،آنگاه این پرسش ب ذهن میرسد کا
آیا سیستم پتنت بهترین سیستم انگیهشی ممکن برا ناوآور
است و یا آنک بهتر است ک ههین ها فرآیناد ناوآور را از
محل منابع عماومی تاأمین و ساپ
شکل  .3تعداد داروها جدید تایید شده توسط سازمان غذا و دارو
آمریکا و درآمد حاصل از فروش آنها در یک دوره  5سال پ

از تایید

آن را بادون محادودیت

عرض کرد؟ اگر باز هم ب این نتیج برسیم ک سیساتم پتنات
بهترین سیساتم ممکان بارا ترغیا

و ایجااد انگیاهه بارا

نوآور است ،آنگاه همچنان ایان پرساش مطارس اسات کا

نتایج
اعطای پتنت و چالشهای آ  :همانطور ک پیشتر گفت شاد

چگون باید یک سیستم پتنات طراحای کارد کا زیاان

مارده2

در صنعت دارویی بسیار زمانبار ،پیچیاده و پرههینا اسات و

برا ایجاد نوآور را حفس کند .البت اینجا قصاد ناداریم با

حتی پ

از توسعة یک دارو جدید کماکان ریسک شکست

این پرسشها اساسای بپاردازیم ( )7و اداماة مقالا بار ایان
استوار است ک اگر بپذیریم سیستم پتنت بهترین گهیناة

در بازار وجود دارد .از این رو ،منطقی با نظار مایرساد کا

فر

دولت برا ایجاد انگیهه برا شرکتها دارویی بارا ورود

ممکن برا ترغی

ب این فرآیند پرههین و پراطر تدابیر بیندیشد .یکی از ایان

چالشهایی پیش رو سیاستگذاران در تأسی

تدابیر دادن پتنت ب شرکتها دارویی است ک چاالشهاا

پتنت بهین وجود اواهد داشت .در ادام از برای از مهمترین

قانونگذار در این حوزه موضوب این بخش از مقال است.

اواهد شد.

نوآور در صنعت دارو است ،آنگاه چا

چالشها موجود بح

یک سیساتم

طبق تعریف پتنت عبارت اسات از مراقبات قاانونی از یاک

با پذیرش سیستم پتنات با عناوان یاک ساااتار انگیهشای

ااتراب در برابر هرگون استعمال ،کپیبردار و یا مبادلة بدون

ناوآور دارویای ،اساسایتارین چاالش

کس

اجازه از دارنادۀ آن بارا یاک دورۀ زماانی مشاخص.

مناس

برا ترغی

طراحی جنب ها مختلف این سیستم ،از جمل دامنة پوشش و

اعطا پتنت در واقع با ایجااد قادرت باازار قاانونی1و دادن

طول عمر پتنت است .یکی از نخستین مطالعات صورتگرفت

بازار انحصار موقتی ب دارندۀ آن ،سعی بر آن دارد تا زمیناة

در این زمین را نوردهاوس ( ،)1969اقتصاددان ،انجاب داده ک

سود برا آن بنگاه را فراهم کند ،ب گون ا ک حاداقل

ب تازگی جایهۀ نوبل نیه دریافت کرده است .ب تعبیار او ،اگار

بتواند ههین ها مربوب ب تحقیق و توسع را پوشاش دهاد و

دغدغ فقط تشویق و ایجاد زمین برا ناوآور باشاد ،طاول

از سود منصفان نیه بهرهمند گاردد .باا ایان وجاود ،اعطاا

عمر پتنت بایاد همیشاگی (نامحادود) باشاد .در مقابال اگار

پتنت ب بنگاهها نوآور در صنعت دارویی اود مایتواناد باا

دغدغة زیان مرده ناشی از انحصار ناشی از پتنتهاا را داشات

چالشهایی همراه باشد ک در ادام ب برای از مهمترین آنهاا

باشیم ،آنگاه اصالً نباید پتنتی اعطا شود .اعطا پتنت باا عمار

میپردازیم.

محدود بین دو دغدغة پیشگفت یک توازن برقرار مایکناد .از

کس

شاید بتوان گفت بنیاد ترین چالش در این حوزه مربوب با

منظر کارایی اقتصاد  ،عمر بهین یک پتنت بایاد با انادازها

ضرورت وجود این پتنتها است .پرسشی اساسی ک ب ذهان

باشد ک منافع (ههین ها ) االص ناشای از پتنات اعطاایی را

1. Legal Market Power

2. Deadweight Loss
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حداکثر (حداقل) کند .همین استدالل را میتوان در مورد دامنة

شود ( ،)13شاهد توافقات پتنتی1میان بنگااه صااح

پتنتها اعطایی نیه داشت ( .)8اماا طراحای چناین سیساتم

دیگر بنگاههایی هستیم ک قصد ورود ب بازار محصول مربوب

پتنتی اود ممکن است با چالشهایی همراه باشد کا بایاد در

را دارند .ب طور معمول در این گونا توافقاات بنگااه دارنادۀ

یک تحلیل ههین -فایده مورد توج سیاستگذاران قرار گیرد.

پتنت با ب کارگیر شیوههاا دیگار غیار از اعماال قاانون،

نخستین چالش مربوب ب محدود شدن استفاده از دانش جدید

میکوشد از پتنت اود مراقبت و بازار انحصار اش را حفاس

است ک با اعطا پتنت رخ میدهد .افهون بر این ،اساتفاده از

کند .در این حالت شاهد «پتنتها احتماالی» 2یاا پتناتهاا

اود محصول تحت پتنت نیه ،با توج ب ساااتار انحصاار

ضعیف هستیم کا باا عباارت «حقاوق مالکیات جه ای» 3نیاه

ایجادشده برا مخترب آن ،در طول چراة عمر پتنت محادود

شناات میشوند .از جملة این توافقات میتوان ب توافق بارا

اواهد شد ک در واقع ب بااور صااح نظاران هار دو ماورد

ب تأایر اندااتن ورود ب بازار4و یاا پردااات معکاوس5نااب

اشارهشده نوعی ههین اجتماعی تلقی میشود ( .)9در دیادگاه

برد ک در آن بنگاه دارندۀ پتنت ضعیف مبالغی را با بنگااهی

سنتی مرتبط با پتنت ،تحمل این ههینة اجتمااعی بارا ایجااد

پرداات میکند ک قصد ورود ب باازار و با چاالش کشایدن

انگیهۀ کافی در مخترعان بارا پاژوهش و افشاا اطالعاات

پتنت و را دارد تا ماانع از انجااب ایان امار شاود .در ماوارد

پتنات و

نشان دادند ک در مورد محصاوالتی کا ناوآور در آنهاا با

رقابت و آنتیتراستاند و غیرقانونی تشاخیص داده شادهاناد.

پژوهش ها گذشات پیوناد ااورده اسات ،اعطاا پتنات باا

افهون بر این ،ههین ها دادرسی اقامة دعو برا با چاالش

ضمانت اجرا قو انگیهه را برا پژوهشهایی را ک ممکان

کشیدن پتنت را باید اود بنگاهها پرداات کنند و با توجا با

است ب نوآور و ارتقاء محصول نوآورانة قبل از اود منجار

این ک ابطاال پتنات اعطاایی مانناد کااال عماومی6اسات و

شود ،کاهش اواهد داد و یا آنک تعریف گستردۀ دامنة پتنات

نمیتوان دیگر بنگاهها را پا

از ابطاال پتنات از ورود با آن

و مصادیق نقض آن از انگیهۀ بنگاهها و افراد برا پاژوهش و

بازار منع کرد ،ب طور معمول بنگاهها با توج ب وجود ظرفیت

ایجاد نوآور اواهد کاست .در این صورت ،اعطاء و اِعماال

سوار مجانی7در فرآیند ابطاال یاک پتنات ،از انگیاهۀ کاافی

قو و مؤثر پتنت ب جا آنک ب نوآور منجر شود ،ماانعی

باارا با چااالش کشاایدن و ابطااال پتناات براااوردار نیسااتند

ب نظر میرسد پیاماد

( .)14،15همین امر احتمال توافقات پتنتی میان بنگااه دارنادۀ

نهایی حاصل از ایجاد یک سیستم پتنات قاو و منساجم بار

پتنت و دیگر بنگااههاا را افاهایش اواهاد داد کا با حفاس

میهان نوآور با ابهاب همراه اواهد باود ( .)10-12افاهون بار

انحصار یک پتنت ضعیف برا دارندۀ آن اواهاد انجامیاد.

این ،با اعطا حق پتنت باید منتظر ههین ها مباادالتی ناشای

البت این امر فقط منحصر ب توافقات پتنتی نیسات و ماوارد

از چالشها حقوقی نقض آنها نیه باشیم کا در واقاع ،ااود

مانند اعطا لیسان

بخشی دیگار از ههینا هاا اجتمااعی پتنات اسات .البتا در

در برمیگیرد ک ب باور شاپیرو ( )2001همگی بایاد با دقات

صورتی ک در اعطا پتنت ،بازار برا انتقال تکنولاوا در

زیر لوا قوانین آنتیتراستی رصد شوند و براورد قاانونی باا

قال

اعطا لیسان

از سو دارندۀ پتنت ب دیگر بنگاهها در

نظر گرفت شود ،این ههین ها اجتماعی تقلیل اواهد یافت.
از طر

با ههین ها بسیار پایین و ادغابها را نیه

دیگر ،در یک سیستم پتنت ضعیف ک ب دلیل ضعف

سااتار و کارشناسی نهاد اعطاکننده ،پتنات اعطاایی ممکان
است طی یک فرآیند قضایی با احتمال باالیی ب چالش کشیده
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امر اجتنابناپذیر اسات .هرچناد بعادها مطالعاات دیگار

بسیار در آمریکا و اروپاا ایان اقادامات بار ااال

برا نوآور اواهد بود .ب این ترتی

قاوانین

ت
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قصد ورود ب بازار را دارند ،مایتواناد راهای باراس افاهایش

آنها صورت گیرد (.)16
دومین چالش امکان وقوب تقلید افقی1است .منظور از تقلیاد

کارایی سیستم پتنت باشد .ب این ترتی  ،آنچ در کانون توج

افقی ،توسع و تولید داروهایی است ک جانشین نهدیکی برا

قرار اواهد گرفت ،شیوۀ واگذار مجوز ب بنگاهها دیگر از

محصول دارا پتنتاند و هیچ منفعت درمانی جدیاد بارا

ساو بنگااه دارنادۀ پتنات اسات (از جملا قیمات و تعاداد

جامع در پی نخواهند داشت .محصوالتی ک در بیشتر ماوارد

مجوزهایی ک باید داده شود) .تا وقتی ک بنگاه دارندۀ پتنت و

میتوانند جایگهین محصول دارا پتنت شوند و بهبود ااس

دیگر بنگاههایی ک قصد ورود ب بازار محصول دارا پتنت را

و معنادار نسبت ب آن ایجاد نخواهند کارد 2.تقلیاد افقای در
واقع راهبرد بنگاهها رقی

برا شکستن انحصاار محصاول

دارا پتنت است .ب این ترتی

دارند بتوانند در قال
کنند و مانع صر

واگذار مجاوز باا یکادیگر همکاار
منابع بارا تقلیاد محصاول شاوند و ایان

سود انحصار بنگاه دارا پتنات را حتای قبال از فرارسایدن

برا کارایی سیستم پتنت قلمداد کارد ( .)17هرچناد هماواره

انقضا پتنت با اطر مواج سازد .هرچا دورۀ زماانی پتنات

این ریسک وجود دارد ک بنگااههاا بادون مجاوز باا تقلیاد

بارا تقلیاد افقای و

محصول قصد ورود ب بازار را داشت باشند .از ایان رو ،بنگااه

باا

دارندۀ پتنت ممکان اسات قیمات محصاول را بارا کااهش

افهایش طول عمر پتنت و افهایش احتماال تقلیاد افقای هایچ

جااذابیت بااازار آن محصااول با طااور اراد پااایین نگهاادارد.

تضمینی برا سود حاصل از نوآور بارا بنگااههاا دارا

بنابراین همانطور ک مشاهده میشود ،ورود بنگاههاا دیگار

پتنت وجود ندارد .از نظر بسایار از اقتصااددانان تخصایص

ب بازار و راهکارها جلوگیر از آن باید بخشای از طراحای

منابع کمیاب ب توسع و تولید داروها مشاب در فرآیند تقلید

ماایتااوان

طوالنیتر باشد انگیهه بنگاههاا رقیا

تولید این گون داروها3بیشتر اواهد شاد .با ایان ترتیا

افقاای چیااه جااه اتااال

یااک سیسااتم پتناات بهینا باشااند .با ایاان ترتیا

منااابع نیساات و آن را بخشاای از

راهکارها اصوصی (انواب توافقاتی کا ممکان اسات میاان

ههین ها اجتماعی ناشی از اعطا پتنت قلمداد مایکنناد .از

بنگاه دارا پتنت و دیگر بنگاهها ک ممکن است تمایال ورود

ایاان رو ،آنهااا باار عماار بهینااة پتناات4تأکیااد دارنااد کا دیگاار

ب آن بازار را داشت باشند) و راهکارها عمومی (مانند تعیین

را از تخصیص منابع در تقلید افقای دارو بااز

طول عمر و دامنة پتنت) در کاهش ههین ها اجتماعی سیستم

میدارد .بنابراین ،مشاهده میشود کا طاول عمار یاک پتنات

پتنت و طراحی بهینة آن میتوانند مکمال یکادیگر باشاند .در

چگون میتواناد تخصایص مناابع و ساااتار باازار در یاک

صورتی ک امکاان دادن مجاوز از ساو بنگااه دارنادۀ پتنات

صنعت را متأثر کند ،امر ک سیاستگذاران باید ب تعیین بهینة

وجود داشت باشد ،آنگاه یک سیستم پتنت با دامناة محادود و

آن توج کنند.

زمان طوالنی بهین اواهد باود .در غیار ایان صاورت ،دامناة

بنگاهها رقی

فارغ از جنب ها اصلی یک سیستم پتنت (دامن و طول عمر
پتنت) و پیامدها بازار آن ،امکان دادن مجوز (لیساان ) از
سو دارندۀ پتنت ب دیگر بنگاههایی ک ب شکلها مختلف

گسترده و مدت زمان کوتاه سیستم پتنت را بهین اواهند کارد
(.)18
در کنار پتنتها ،حاق داشاتن نشاان تجاار یکای دیگار از

1. Horizontal Imitation

سازوکارهایی است ک دولت برا تشویق بنگاهها ب تحقیق و

.2اویناماروالتارو،و اوجزوءامولکولیامشن بهاهتنتتداومن اسن ت ،ا

توسع و نوآور دارویی ب کار میگیرد .با داشتن حاق نشاان

مولکولیا اس ز ک ،اعم ک،راآصه امتف تاوسد .ا

تجار  ،حتی پ

.3ار،اورب تام،بوطاوزاویننارو ،هن ابنهاMe-too Drugsاص نزاین را ا

نیه مجاز ب ورود ب بازار هستند ،آنها باید ناب تجار محصول

میشور .ا

اولی را ک معموالً یک نشان تجار قلماداد مایشاود ،حفاس

4. Optimal Life of Patent

سال اول ،شماره  ،1پا یز و زمستان1397
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کنند .نشان تجار در واقع در مالکیت بنگااه تولیدکننادۀ دارو

هر چند اعطا پتنت ب قدرت بازار منجر میشود ،اما این

است و او را قادر میسازد تا بخشی از ساهم باازار ااود را

قدرت بازار و قیمتهاا بااال ناشای از آن بارا جباران

حفس کند.

سود منصفان از بنگاهها

ههین ها تحقیق و توسع و کس

دارویی تا حد توجی شدنی است .آنچ بازار دارو را نسابت
ب بازارهایی ک باا اعطاا پتنات شاکل مایگیرناد متفااوت

بحث
تنظیمگری قیمت و چالشهای آ « :تنظایمگار قیمات

دارو»1

میکند ،افهایش قدرت بازار بنگاه دارویی ب دلیل بیکشاش

ب تماب اقدامات مستقیم و غیرمستقیم دولتها باز میگردد ک

بااودن تقاضااا دارو جدیااد اساات کاا ناشاای از وجااود

ب دنبال کاهش ههین هاا دارویای بخاش عماومی و بخاش

پوششها بیم ا و یا ماهیت جایگهینیناپذیر این داروهاا

اصوصی هستند ( .)19اعطا پتنت ب بنگاهها دارویای با

است .بنابراین همانطور ک اشاره شد ،بیم گران نیه در چناین

ایجاد بازار انحصار و قدرت بازار بارا دارنادۀ آن منجار

حالتی ب دلیل مالحظات توزیعی از وجود تنظیمگار قیمات

میشود تا بتواند قیمت را در سطحی قرار دهد ک ساود ااود

حمایت اواهند کرد.

بیشین کند .افهون بر این ،در کشورهایی ک نسخ ها دارویی

قیمتگذار و کنترل آن است .ب طور معمول ،نهاد تنظایمگار

تحت پوشش بیم قرار مایگیرناد و بخاش قابال تاوجهی از

از دو روش برا قیمتگذار داروها جدید استفاده میکند:
داالی 3:در

ههین ها دارویای از ساو بیما گاران (شارکتهاا بیما )

ارجاب

پرداات میشود ،مصر کنندگان نسبت ب قیمتهاا دارو از

مشاب موجود مقایس میشود و تعیین قیمتها بااالتر تنهاا

حساسیت کافی براوردار نخواهند بود .ب بیان دقیقتر ،تقاضاا

در صورت وجود منافع درمانی و باالینی بیشاتر توجیا پاذیر

برا دارو بیکشش2اواهد باود .ایان امار با منهلاة افاهایش

اواهاااااد باااااود .قیماااااتگاااااذار ارزشمحاااااور و

قدرت بازار بنگاهها دارویی است ک ن ب دلیال انحصاار

قیمتگذار بر مبنا اثربخشی ههین صورتها ااصای از

ناشی از پتنتها دارویی بلک ب دلیل ماهیت بیکشش بودن

این رویکرد هستند .همانطور ک اشاره شد ،میهان اثربخشای

تقاضا دارو ایجاد شده است .بنابراین ب دلیل قدرت باازار

دارو و الق منافع درمانی قابل توج مایتوانناد قیماتهاا

ناشی از اعطا پتنت و ماهیات تقاضاا بایکشاش دارو کا

باالتر برا یک داور جدید را توجی کنند.

میتواناد باعا

افاهایش قیمات دارو از ساو شارکتهاا

ارجاب

اارجی 4:در

این روش قیمت دارو جدید با داروهاا

این روش قیمت داروها مشاب باا دارو

دارویی شود ،و با توج ب دغدغ هایی مانند دسترسی ب دارو

جدید در مجموع ا از کشورها رصد و ب صاورت حاداقل،

و حفس سالمت عمومی ،انگیهههاا کاافی بارا داالات در

متوسط و یا میانة این قیمتها تعیین میشود .ب ایان ترتیا ،

بااازار دارو و تنظاایمگاار قیماات وجااود دارد .بیماا گااران

یکی از اثرات این روش محدود شادن تبعایض قیمتای میاان

(شرکتها بیم ) ک در صورت وجود پوشاشهاا بیما ا

کشورها مختلف اواهد بود (.)20

بخش قابل توجهی از افاهایش در قیمات دارو بار دوش آنهاا

ب طور معمول کنترلها قیمتی در بازار دارو در کشاورها

اواهد بود ،از این نوب داالت دولت برا تنظیمگر قیمات

اروپایی 5،کانادا ،استرالیا و ااپان نسابت با آمریکاا با مراتا

دارو حمایت میکنند .اما چ چالشهایی ممکان اسات پایش
رو تنظیمگر قیمت در بازار دارو وجود داشت باشد؟
1. Drug Price Regulation
2. Inelastic demand
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3. Internal Referencing
4. External Referencing
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بیشتر است ک نتایج و پیامادها ااود را نیاه داشات اسات.

انجامیده است .در واقع ،کنتارل قیمتای با کااهش تخصایص

تعیین مستقیم قیمت از ساو دولات و مناع فاروش دارو با

منابع مالی ب پژوهش و توسع داروها جدید در کشاورها

قیمتی غیر از قیمت تعیینشده ،شایعترین روش کنترل قیمات

اروپایی ،کانادا و استرالیا نسبت ب آمریکا منجر شده است .این

دارو در این کشورها است .برا نمون  ،در کشاور کاناادا ادارۀ

میهان کاهش ،ساالن ب اندازۀ  11تا  16درصاد بارآورد شاده

از تعیاین ساقف

است ک رقمی در حدود  5تا  8میلیارد دالر برآورد مایشاود

قیمت داروها دارا پتنت ،ن تنها بنگااههاا دارویای را در

ک با در نظر گرفتن ههینة  2میلیارد دالر پژوهش و توساعة

صورت گرفتن قیمتها باالتر از سقف جریم میکند بلکا

یک دارو جدید ،این امر ب منهلاة کااهش عرضاة حادود 4

برا تعدیل تورب ،مانع از افهایش قیمت از سو آنها در طول

دارو جدید در صنعت دارو این کشورها ،نسبت ب آمریکا

دورۀ پتنت نیه میشود (.)21

است .کشور آمریکا کمترین میهان تنظایمگار دولتای قیمات

باازبینی قیمات داروهاا دارا پتنات1پا

یکی دیگر از شکلها تنظیمگر قیمات نیاه کنتارل

ساود2

دولت در صنعت دارو است کا ایان امار موجا

ترغیا

اکتسابی در یک دورۀ زمانی ناشی از یاک دارو دارا پتنات

تحقیق و توسعة داروها جدید شده است (.)9

از سو دولت محدود میشود و اگر ساود اکتساابی بنگااه از

یکی دیگر از مهمتارین مالحظاات مرباوب با تنظایمگار

حااد مشااخصشااده تجاااوز کنااد ،بنگاااه ملااهب اساات سااط

قیمت در بازار دارو ب راهبرد تبعیض قیمات و امکاان مبادلاة

قیمتها اود را کاهش دهد .این روش تنظایمگار قیمات

مواز 4ناشی از آربیتراا و کس

در انگلستان و اتحادیة اروپا مرسوب است .با توج ب ایان کا

در واقع ،بنگاه هاا دارویای دارنادۀ پتنات ممکان اسات بناا

سود بنگاه طبق تعریف ماب التفاوت درآمد حاصل از فاروش و

با دالیلاای از جملا فااراهم کااردن دسترساای با دارو باارا

ههین ها بنگاه است ،بنگاهها ممکن است انگیهۀ کاافی بارا

مصر کنندگان در یک بازار ،حاضر شاوند هماان دارو را با

کاهش ههینا هاا ااود نداشات باشاند کا با ناکاارایی در

قیمت کمتر در آن بازار ب فروش برسانند .البت گفتنی اسات

تخصیص منابع منجر اواهد شد ( .)9جال
پ

منفعت از آن بااز مایگاردد.

اسات کا حتای

ک ب طور کلی تبعیض قیمات از ساو انحصاارگر (از جملا

از اتماب دورۀ پتنت ،تنظیمگر قیمتی ادام دارد اماا ایان

انحصار ناشی از داشتن پتنت دارویی) در راستا بیشین ساز

بااار ب ا شااکل اعمااال قیماات کااف3باارا ایجاااد انگیااهه در
بنگاههایی ک پتنت آن محصول را ندارند ،اما پ

از اتمااب آن

تمایل ب تولید و عرض آن محصول دارند.

سود انحصارگر اسات .در واقاع انحصاارگر ممکان اسات در
بازارها مختلف با توج ب تقاضاا آنهاا از قادرت باازار
متفاوتی براوردار باشد و در نتیج  ،تصمیم بگیرد قیمتهاا

تنظیمگر قیمت ب کاهش قدرت باازار ناشای از اعطاا

مختلفی را در این بازارها اعمال کند .شرب الزب بارا اعماال

پتنت در کشورها اتحادیة اروپا ،استرالیا و کانادا منجار شاده

تبعیض قیمتی ناممکن بودن مبادلا باین دو باازار اسات .اماا

است ،ب گونا ا کا قیمات داروهاا دارا پتنات در ایان

وجود مبادلة مواز ک ارید هماان دارو در باازار ارزانتار و

کشورها ب طور متوسط باین  18تاا  67درصاد از قیماتهاا

فروش آن ب قیمتی کمتر از قیمت موجاود در باازار گارانتار

مشاب در آمریکا کمتر است .کنترل قیمتی محصوالت دارویای

است ،در عمل امکان کس

دارا پتنت ب کاهش درآمد طرسها تحقیاق و توساع دارو

برده و ممکن است انگیههها نوآوران را کاهش دهد .ب ایان

ب میهان  25تا  38درصد در این کشورها ،نسابت با آمریکاا،
1. Patented Medicines Price Review Board
2. Profit Control
3. Price Floors
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سود باالترِ دارندۀ پتنت را از میان

با پذیرفتن این دیدگاه ک فروش یاک محصاول دارا

پتنت در یک بازار ،مانع از حق انحصار فاروش آن در باازار
4. Parallel Trade
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دیگر نمیشود ،مبادلاة ماواز بادون رضاایت دارنادۀ پتنات

در عصاار جدیااد آسااانتاار نیااه شااده اساات ،نشاااندهناادۀ

غیرقانونی اواهد بود .در نقطة مقابل این دیدگاه ،دارنده پتنت

پیچیدگیها تنظیمگر قیمت در باازار محصاوالت دارویای

صرفاً دارا حق انحصار فاروش آن در یاک باازار (کشاور

دارا پتنت است (.)24 ،25

میهبان) است و پ

از آن دیگر نمیتواند مانع مبادلاة ماواز

شود .در این دیدگاه ،مبادلة مواز کامالً قانونی اواهاد باود.

نتیجهگیری

کمتر اواهد بود ،اگر ناممکن نباشد .هرچناد مبادلاة

ویژگاایهااا ااااس سااااتار ههینا ا بنگاااههااا دارویاای،

مواز در بیشتر کشورها غیرقانونی است ،اما در اتحادیة اروپا

تنظیمگر این صنعت را ب امر اجتنابناپاذیر تبادیل کارده

مجاز است .اولویت دادن تجارت آزاد میان کشاورها عضاو

است .البت پیچیدگیها موجود در این فرآیناد ،تنظایمگار

اتحادیااة اروپااا باار حمایااتهااا قااانونی ناشاای از پتناات ،از

این صنعت را ب امر چند وجهای ،پیچیاده و گااهی دشاوار

روی ها قضایی در میان قانونگذاران و دادگاهها ( )22ایان

برا سیاستگذاران این حوزه تبدیل کرده اسات .بااال باودن

اتحادی بوده است .در نتیجة این روی قاانونی و با رسامیت

ههینة تحقیق و توسعة داروها جدید ایجاد بسترها قاانونی

قیمت یاک محصاول دارویای

حمایت از نوآور دارویی را ب عناوان ضارورتی گریهناپاذیر

ب مرات

شنااتن مبادل مواز  ،ااتال

دارا پتنت در میاان کشاورها اروپاایی نااچیه اسات و با

مطرس کرده است ،ب گون ا ک در صورت نبود ایان بساترها

همگرایی قیمت دارو دارا پتنت در این کشورها منجر شده

برا ایجاد یک بازار انحصار موقت برا بنگاه پدیدآورنادۀ

است .البت بخش چاالشبرانگیاه مااجرا آنجاسات کا مبادلاة

دارو جدیااد ،انگیااهها باارا ساارمای گااذار در تحقیااق و

مواز ب دو دلیل عمده میتواند ب اثرات کاهشی رفاهی برا

توسااع دارویاای وجااود نخواهااد داشاات .نخسااتین چااالش

مصر کننادگان منجار شاود :اول ،باا افاهایش قیمات دارو و

تنظیمگر در همین جا آشکار میشود؛ از سویی ،در صاورت

کااااهش امکاااان دسترسااای با ا دارو در کشاااورهایی کا ا

شکل نگرفتن بازار انحصار انگیهها برا ناوآور دارویای

مصر کنندگان درآمد پایینتر دارند و دوب ،از طریق کاهش

وجود نخواهد داشت و از سو دیگر ،هر بازار انحصار با

نوآور در صنعت دارو .در مورد اول تا وقتی ک یکسان بودن

دلیل وجود قادرت باازار بارا انحصاارگر (دارنادۀ پتنات

قیمتها ب کاهش اندازۀ بازارهاا منجار شاود ،کا با معناا

دارویی در اینجا) و گذاشتن قیمتی باالتر از قیمات رقاابتی باا

کاهش دسترسی ب دارو است ،تبعایض قیمتای و مناع مبادلاة

ایجاد زیان مرده و کاهش رفاه اجتماعی همراه اواهد بود .با

مواز ارجحیت اواهد داشات ( .)23هرچا تفااوت تقاضاا

این ترتی  ،چالش نهاد تنظیمگر ایجاد توازن میان ایجاد انگیهه

میان بازارها مختلف بیشتر باشد ،اثرات زیانبار مبادلة ماواز

برا نوآور دارویی و زیان مردۀ ناشی از دادن انحصار بارا

بر رفاه اجتماعی نیه بیشتر اواهد بود .در این حالت یا ب طور

تشویق نوآور است.

کامل انگیههها نوآوران در صانعت دارویای از باین اواهاد
رفت و یا بازارها با تقاضا پایین حذ

تنظیمگر برا کاهش زیان مردۀ ناشی از دادن حق انحصار

اواهند شد ک با

تولید دارو جدید ب بنگاه نوآور ،ممکن است تصمیم بگیارد

منهلة دشوارتر شدن دسترسی ب دارو اسات .البتا زماانی کا

دست ب تنظیمگر قیمتی بهند ک هد

اصالیاش در اینجاا

دولتها در فرآیند قیمتگاذار داالات مایکنناد و ساقف

کاهش ههین ها دارویی بخش عماومی و بخاش اصوصای

قیمت در بازارها تعیین میکنند ،ممکن است آثار زیانبار مبادلة

است ک از منظر دیگر ب معنا کااهش درآماد بنگااههاا

مواز بر رفاه اجتماعی کاهش یابد و یا حتی از میان برود .در

دارویی پیشتاز در نوآور اواهد بود .تنظیمگر قیمت ک ب

نظر گرفتن مبادلة مواز ک با آسانتر شدن تجارت بینالمللی

اشکال مختلف ،از جمل کنترل مستقیم قیمت و یا کنترل سود،
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ههین ها دارویای و دسترسای بیشاتر آنهاا با دارو افاهایش
 باا،درآمد طرسها تحقیق و توسعة دارویی و ب بیان دقیقتر
 اثارات ضدانگیهشای باار،ساود حاصال از ناوآور آن اسات
 ایان.سرمای گذار در تحقیق و توسع دارویی ب همراه دارد
مصر کنندگان از طریق نبودِ امکان دسترسی آنها ب داروهاا
 سیاستگذاران آمریکاایی در ایان.میان این آثار همگریه است
تنظیمگر قیمت این کشور را یکای از جاذابتارین مقاصاد
، کاناادا،مقابل سیاستگاذاران در بیشاتر کشاورها اروپاایی
 با تنظیمگر ها شدیدتر قیمتی وزن کمتار،استرالیا و ااپن
کاستن ههین ها دارویی عمومی

ب نوآور دادهاند و با هد

برداشت اند ک البت ههینة آن کاهش انگیهه برا سرمای گذار
، در تحقیااق و توسااعة دارویاای در ایاان کشااورها و در نتیج ا
کاهش رفاه مصر کننادگان با دلیال دسترسای نداشاتن با
.داروها جدید در آینده بوده است
تعارض منافع
مناافعی در اصاوس ایان

نویسندگان هایچ گونا تعاار
.پژوهش ندارند
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Abstract
Background: The importance of pharmaceutical industry in improving the
quality of human life and the specific features of the cost structure of
pharmaceutical agencies mandates proper regulation in this industry. However,
the complexity of this process has made the regulation of this industry
multifaceted, complex, and sometimes difficult for policymakers. This research
seeks to illustrate the typical challenges and the behavioral patterns of various
countries facing such issues.
Methods: This research is based on the study of regulatory models in different
countries.
Results: The high cost of research and development of new drugs has
culminated in perceiving the inescapable necessity to provide the legal context
for supporting drug innovations, so that in the absence of these contexts to
create a temporary monopoly in the market for a new drug agency, there will be
no incentive to invest in research and development of new drugs.But the
creation of monopoly will be accompanied by imposing prices higher than
competitive prices with increasing dead loss and reduced social welfare. In such
condition, the policy maker regulates the prices for reducing the pharmaceutical
costs in both private and public sector in order to decrease the dead loss and
control the legal market power of innovative pharmaceutical agencies.
Conclusion: The regulation in pharmaceutical industry can be regarded as the
art of establishing a balance and trade-off between these forces. American
policy makers in this field have held innovation in high regards in comparison
to their European, Canadian and Japanese counterparts, which has led the
country to be the vanguard in pharmaceutical innovation.
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