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1. PER COMENÇAR... 

1.1 RESUM EXECUTIU 

 

El món està mal repartit, això és evident. La qüestió és: fins a quin punt? El treball que segueix a 

continuació pretén estudiar aquest mal repartiment a través d‟un àmbit concret: el de la indústria farmacèutica.  

 

Els recursos per a la investigació farmacèutica sovint es destinen a finalitats que estan lluny d‟aconseguir 

benestar pel màxim nombre de persones possible.  En canvi, es destinen allà on hi ha més possibilitat d‟obtenir 

uns elevats rendiments econòmics. Malgrat no haver-hi dades concretes que evidenciïn aquest fet, sí que n‟hi 

ha d‟indirectes que ens ajudaran a esbrinar-ho. 

 

En l‟estudi es posa en evidència les enormes discriminacions que pateixen diferents tipus de malalties, així 

com també algunes solucions que permetrien arreglar el problema, però que no es duen a terme. A més, ens 

endinsem en el món de la indústria farmacèutica a partir de dos països i dues malalties que mostren de primera 

mà la situació de la indústria farmacèutica mundial.   

   

1.2 INTRODUCCIÓ 

 

El nostre treball es titula “La investigació farmacèutica i les seves dues realitats (Malària vs. Hipertensió)”. 

La raó d‟escollir aquest tema es deu a l‟impacte que ens van crear una sèrie d‟articles que parlaven sobre les 

malalties dels països subdesenvolupats i la poca importància que reben per part dels països desenvolupats. 

 

La frase detonant del nostre treball va ser una cita de la Organització Mundial de la Salut on s‟anuncia que 

“Dels 56.000 milions de dòlars anuals que es destinen a la investigació farmacèutica, només el 10% es dedica 

a malalties que afecten el 90% de la població mundial afectada per alguna malaltia”. Davant la brutalitat que 

aquesta afirmació suposa, continuant buscant al respecte descobreixes nombroses cites que segueixen la 

mateixa línia com per exemple: “Els països en desenvolupament, tot i agrupar el 80% de la població mundial, 

només suposen el 20% de les vendes mundials de medicaments”, o també que “Dels 1.535 medicaments 

inventats durant els 25 darrers anys, només 18 eren per a malalties anomenades “tropicals””.  

 

Tota aquesta informació ens va sorprendre i motivar a investigar més sobre la profunditat de l‟afirmació de 

la OMS. El nostre objectiu a partir d‟ara és comprovar amb propis ulls si això realment succeeix, quines són 

les causes que ho provoquen i mesurar quina és la gravetat de la qüestió. Tot plegat s‟analitzarà des d‟una 

visió econòmica de la realitat, ajudant-nos de models teòrics, però també des d‟una perspectiva social, 

considerant la importància que la salut té en les nostres vides.  
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1.3 METODOLOGIA 

 

La metodologia que hem seguit al llarg del treball ha estat dividida en dues vies: la recerca pròpia i la no 

pròpia. La via “no pròpia”, ens ha ajudat a configurar la part teòrica del treball. Seguint aquest camí ens 

aproximem a la matèria de la mà de diversos autors i les seves propostes. La informació s‟extraurà de llibres, 

informes o articles, entre d‟altres. 

 

A través de la via “pròpia”, investigarem en diferents àmbits i crearem informació a partir de diverses 

estimacions. Per poder dur la tasca a terme, hem hagut d‟acotar el tema del treball i és per això que ens 

centrarem en dues malalties que siguin representatives de les dues realitats que investiguem. Una altre tasca 

obligada en l‟acotació del tema era escollir dos països on emmarcar les dues malalties. És a través d‟aquesta 

via que podrem treure les nostres pròpies conclusions i observar la teoria des d‟un punt de vista més pràctic. 

Les dades utilitzades, les hem cercat a través d‟enquestes, entrevistes, documents de diverses organitzacions, 

seminaris, etc. 

 

El que pretenem és agrupar d‟aquesta manera la teoria i la pràctica per poder fer un estudi detallat i arribar 

a conclusions més exactes. 

 

2. SITUACIÓ MUNDIAL I MODELS TEÒRICS ECONÒMICS: 

 

La complexitat de la indústria farmacèutica mundial comporta que hi hagi multitud de teories 

econòmiques que pretenen millorar el seu funcionament. 

 

2.1. SITUACIÓ DE LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA MUNDIAL (VISIÓ 

PANORÀMICA) 

 

2.1.1. La realitat de la investigació:  

 

Ja s‟ha introduït que la investigació està mal repartida. El diagrama que segueix representa el mercat 

global de la indústria farmacèutica per malalties i la I+D general.  

GRÀFIC 1: “Investigació segons malalties” 

 FONT: Memòria DNDi 2008 
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- L‟àrea rectangular “Z” representa la I+D de la indústria farmacèutica global. 

- L‟àrea “A” representa les malalties més comunes, que afecten a persones d‟arreu del món. S‟inclou el 

càncer, malalties cardiovasculars, metabòliques, etc.  

- L‟àrea “B” representa les malalties oblidades, com la malària, tuberculosis, que afecta principalment, a 

gent dels països en vies de desenvolupament, i molt secundàriament als països desenvolupats. 

- Finalment, l‟àrea “C” constitueix les malalties més oblidades, que són predominants als països en 

desenvolupament on la gent té suficient poder adquisitiu per comprar medicaments.  

 

Queda palès que la investigació està orientada a les malalties del tipus A i només una part molt marginal 

es destina cap a les de tipus B. Les malalties més oblidades estan excloses per complet de la I+D
1
. 

 

2.1.2. La indústria farmacèutica general: 

 

A) Què és la indústria farmacèutica? 

 

La indústria farmacèutica és “el sector industrial que es dedica al desenvolupament, fabricació i preparació 

de productes per a la prevenció, tractament o curació de les malalties”
2
.  

 

Malgrat que la venda de medicaments a través de distribuïdores data de principis de l‟edat mitjana 

(“Arabian Pharmaceutics”), la indústria farmacèutica moderna neix una mica després de la Segona Guerra 

Mundial. Des de llavors han aparegut massivament nous medicaments de mans dels laboratoris capaços de 

salvar vides, combatre malalties fatals i eradicar-ne d‟altres. A més, s‟ha aconseguit canviar els patrons de 

mortalitat a moltes regions del món, cosa que en 5.000 anys d‟història no s‟havia pogut fer. 

 

La indústria neix amb la idea de salvar vides. Però, les vides de qui? Del primer món? A l‟hora de la 

veritat, es converteix en una empresa com qualsevol altre, és a dir, amb la necessitat de garantir els seus 

retorns i fins i tot obtenir grans beneficis (als Estats Units és el sector amb més beneficis). Mirat des d‟una 

òptica objectiva és del tot legítim que una empresa actuï d‟aquesta manera, però el que sobta és que un sector 

que incideix tan directament en la salut i vida de les persones, no sigui tractat de manera diferent. 

 

Es tracta d‟un sector que genera externalitats positives ja que requereix mà d‟obra molt qualificada i té un 

efecte arrossegament de molts altres llocs de treball en d‟altres àmbits econòmics (màrqueting). Pel nivell de 

formació que requereix sovint es troba només en els països desenvolupats. 

 

B) Classificació inicial: 

                                                 
1
 Veure ANNEX (TEXT 1) Per a una classificació alternativa de les malalties. 

2
 Referència extreta del Diccionari de la Llengua Catalana. 
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Per tal d‟agrupar tots els països, poder tractar-los i analitzar-ne les dades s‟estableix una classificació 

utilitzada per la majoria d‟organismes (procedent del Banc Mundial), no només d‟aquest sector sinó també 

d‟altres àmbits econòmics. Així, es divideixen els països en 3 grans blocs: països amb ingressos baixos
3
, 

països amb ingressos mitjans i països amb ingressos elevats. Aquest criteri es basa en la renda nacional per 

càpita: 

TAULA 1: “Classificació països segons ingressos” 

 RND càpita 

anual 
POBLACIÓ % EXEMPLES 

BAIXOS ≤ 935$ 40,2 Moçambic, 

Afganistan 

MITJANS 936$ - 

11,455$ 

44,9 Índia, 

Mèxic 

ELEVATS ≥ 11,455$ 14,9 Espanya, 

Estats Units 

FONT: Elaboració pròpia i Banc Mundial 

Aquesta classificació serà utilitzada reiteradament al llarg del treball. Tot i així, també hi ha altres 

classificacions igualment interessants però utilitzarem únicament aquesta. Una altra classificació dels països 

basada en el tipus de producció farmacèutica es pot trobar a l‟Annex
4
.  

 

Voldríem remarcar una tendència 
5
, i és que durant els darrers anys els països amb ingressos baixos han 

augmentat proporcionalment la població, mentre que la dels països amb ingressos mitjans i elevats tenen 

tendència a disminuir al llarg del temps.  

 

C) Els Beneficis:  

 

Si fem un repàs als beneficis obtinguts a les 20 empreses amb millors rendiments del 2008 ens fem una 

clara idea de l‟alt rendiment d‟aquest sector
6
. Si sumem el benefici de totes elles, acabem tenint un total de 

497.519 milions de dòlars. Aquesta xifra equival a gairebé 30 vegades el PIB de Moçambic del 2008.  

 

D) Producció: 

 

La producció farmacèutica mundial està més que mal repartida. Pel que fa a la producció percentual de 

fàrmacs segons les tres tipologies
7
, està clarament en mans dels països d‟ingressos elevats, produint el 92% 

                                                 
3
 Veure ANNEX (TEXT 2) altres criteris per identificar un país subdesenvolupat. 

4
 Veure Annex (TEXT 3) 

5
 Veure ANNEX (GRÀFIC 2) 

6
 Veure ANNEX (TAULES 2.1 i 2.2) 
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dels fàrmacs mundials el 1999. La resta està repartida a parts més o menys iguals entre els altres dos tipus de 

països. I és més, només 50 empreses produeixen les 2/3 parts dels medicaments mundials. Això concorda amb 

la “monopolització” d‟unes determinades empreses: Novartis, Pfizer, GlaxoSmithKline, entre d‟altres que es 

queden bona part del mercat. De fet, la tendència general en la indústria farmacèutica és que cada vegada 

s‟eliminin més empreses petites, sobretot petits laboratoris locals, que en el millor dels casos s‟han de fusionar 

amb les grans multinacionals per tal de poder sobreviure en el mercat (fet que ens va corroborar el director 

d‟I+D dels laboratoris ERN). Els països que més investiguen són els Estats Units, Japó i alguns països de la 

Unió Europea entre els quals no es troba Espanya
8
. Espanya es troba dins el grup dels països amb capacitat 

d‟innovació, no d‟investigació. En la indústria farmacèutica és molt important distingir entre aquests dos 

conceptes d‟innovació i investigació.  

 

E) Vendes i consum: 

 

Respecte les vendes, els 10 medicaments més venuts a nivell mundial són pràcticament tots consumits en 

el món desenvolupat. El primer lloc de la llista
9
 és ocupat pels medicaments contra les úlceres, seguits pels del 

colesterol i  els antidepressius. Aquests tres plegats representen el 16% de les vendes totals mundials en 

productes farmacèutics. Els antihipertensius ocupen el lloc número 5 del rànquing amb un volum de vendes 

del 3% sobre el total. 

 

La distribució del consum no pot ésser més diferenciada. Mentre els països d‟ingressos baixos consumien 

el 2.9% del volum total de medicaments l‟any 1999, els països d‟ingressos elevats consumien el 91%
10

. La 

resta era consumida pels països amb ingressos mitjans. La tendència que hi ha hagut en els últims anys és que 

a partir de l‟any 1985, el consum relatiu de medicaments va baixar en els països pobres enfront la pujada dels 

mitjans i rics. Del 90 ençà, la tendència ha continuat.  

 

F) Finançament: 

 

Pel que fa al finançament de l‟I+D sanitari mundial pot provenir de diverses fonts. El 47% de la 

investigació sanitària es produeix gràcies al finançament públic dels països amb ingressos elevats, mentre que 

només el 3% prové del finançament públic dels països amb ingressos baixos i mitjans. Un important 42% de la 

investigació prové del finançament privat que fan les pròpies indústries farmacèutiques. I per últim, un 8% 

prové de donacions privades sense ànims de lucre. Dins d‟aquest últim grup s‟hi inclouen les ONG‟s, les 

                                                                                                                                                                    
7
 Veure ANNEX (GRÀFIC 3) 

8
 Veure ANNEX (MAPA 1) 

9
 Veure ANNEX (TAULA 3) 

10
 Veure ANNEX (TAULA 4) 
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fundacions, i també donacions de gent privada que fan a institucions investigadores. Més endavant en veurem 

alguns exemples (CRESIB, Bill and Melinda Gates, etc.). 

 

GRÀFIC 4: “Procedència mundial de la investigació” 

 

FONT: Banc Mundial 

A continuació presentem el percentatge sobre les vendes que dediquen a la investigació les 10 empreses 

farmacèutiques més grans segons dades del 2001. 

 

La farmacèutica Pharmacia (que des del 2003 està fusionada amb Pfizer) i l‟AstraZeneca, d‟Estats Units i 

del Regne Unit respectivament, són les que dediquen un percentatge més elevat de les seves vendes amb un 

17% aproximadament. Seguidament ve Pfizer i Aventis dedicant-hi al voltant del 15%. Novartis, 

GlaxoSmithKline i Roche hi dediquen aproximadament el 14% mentre que Johnson & Johnson estaria més 

pròxim al 10%
11

. Les dades poden variar segons si són publicades per la pròpia empresa o bé per una 

organització internacional com el Banc Mundial en aquest cas. 

 

Una pregunta interessant per fer-se sobre el finançament farmacèutic és on van a parar els fons. És a dir, 

quina és l‟etapa d‟investigació que requereix més suport econòmic. Hi ha molts processos per a la investigació 

d‟un medicament i tots requereixen un grau d‟inversió o altre:  

TAULA 5: “Processos d‟investigació i pes econòmic” 

Avaluació clínica: 40% 

Investigació bàsica: 27% 

Desenvolupament del procés 

productiu: 

19% 

Implementació de requeriments 

regulats: 

7% 

Altres: 7% 

FONT: Banc Mundial 

G) Investigació: 
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 Veure ANNEX (GRÀFIC 5)  per veure la resta d‟empreses. 
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La I+D farmacèutica representa aproximadament un 20% de tota la inversió en I+D industrial en el món. 

La indústria farmacèutica també apareix com a líder destacat, al dedicar en inversions en I+D el 16,1% del seu 

volum de vendes. A continuació vindria la indústria del software amb només un 10% del seu volum total de 

vendes.  

 

En l‟actualitat hi ha nombrosos medicaments que estan essent investigats per tal que en un futur puguin 

curar o tractar malalties. Les empreses que més investiguen no acostumen a fer-ho només en un sol 

medicament degut a la necessitat de tota empresa de diversificar el risc. De fet, hi ha empreses que estan 

investigant en un nombre elevadíssim de medicaments al mateix temps. Així ho veiem en les 7 farmacèutiques 

de la taula següent. Les dades són del 1999, però suposem que el patró no deu haver canviat gaire, malgrat que 

ara SmithklineBeecham i Glaxo Wellcome siguin una mateix empresa: 

 

TAULA 6: “Productes sota investigació” 

Empresa Productes totals en I+D, 1999 

Roche 122 

SmithKlineBeecham 114 

American Home Products 93 

Glaxo Wellcome 92 

Novartis 89 

Hoechst Marion Roussel 84 

Pharmacia & Upjohn 80 

Font: Banc Mundial. 

 

2.2. MODELS TEÒRICS ECONÒMICS: 

 

 El punt de vista de diferents economistes de la salut és una informació indispensable per a conèixer el 

perquè es creen les desigualtats en la investigació, ja comentades. Són molts els economistes que han donat a 

conèixer el seu punt de vista, la seva teoria i diverses solucions, però hem volgut destacar-ne tres que ho 

analitzen des d‟un punt de vista més rigorós. Es tracta de Michael Kremer, Jeffrey Sachs i Jean Lanjow. 

 

2.2.1. Michael Kremer: 

 

A) Introducció: 

 

Michael Kremer és un economista nord-americà especialitzat en economia de la salut. Actualment és  

professor a la Universitat de Harvard, i col·laborador a la fundació Bill & Melinda Gates. Ha investigat i 

desenvolupat programes sobre el desenvolupament de la salut i l‟educació en el tercer món. La seva 

investigació s‟ha centrat directament en tres malalties, la malària, la tuberculosis i la SIDA. Ha escrit diversos 
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articles entre els que es troben “Strong Medicine: Creating Incentives for Pharmaceutical Research on 

Neglected Disease”, conjuntament amb Rachel Glennerster, o  també “Proceedings of the Conference on 

Evaluating Development Effectiveness”.  

 

M. Kremer parla sobre la màxima que regeix la indústria farmacèutica (i tot tipus d‟indústria) i és que: Si 

no hi ha bones expectatives de cara a les vendes, les empreses, que segueixen el model de maximització de 

beneficis, no investigaran. Com que, evidentment, aquesta situació està molt lluny de l‟òptim social, Kremer 

proposa diverses solucions. 

 

B) Particularitats de la indústria farmacèutica: 

 

Les indústries farmacèutiques no estan disposades a investigar ni a produir vacunes per persones que viuen 

en països amb una política sanitària poc desenvolupada. Això és degut al fet que investigar requereix un grau 

d‟inversió molt elevat (factors capital, tecnològic i humà) i molt costós. A més, hi ha un component de risc 

important, ja que el fet de destinar molts diners a la investigació d‟un determinat medicament, no t‟assegura 

que s‟arribin a trobar uns resultats satisfactoris. De fet, es podria resumir en: 

 

Elevat Cost Fix + Llarg període de temps + Risc  Manca d‟investigació farmacèutica  

Per tant, el cost de la producció marginal d‟una vacuna un cop s‟ha descobert la fórmula, es molt reduït en 

comparació a la investigació. El que moltes vegades acaba passant és que les farmacèutiques estan disposades 

a produir, però no a investigar, deixant aquesta última per organitzacions públiques o benèfiques. Com veurem 

més endavant, el centre català CRESIB té un projecte d‟aquestes característiques relacionat amb la malària.   

 

Existeixen tot un seguit de diferències substancials entre el sector farmacèutic i altres indústries. N‟hi ha 

de positius ( ) i d‟altres de negatius ( ). Aquestes són: 

 Els costos fixes en I+D (investigació) són molt més elevats.  

 El cost marginal de producció acostuma a ser  baix.  

 No tenen poder de mercat a través dels monopolis, sinó que el tenen gràcies a les patents, ja que són el factor 

clau per la protecció de les innovacions.  

 Hi ha molta més discriminació de preus respecte els països desenvolupats i aquells en vies de 

desenvolupament, la qual cosa els permetria recuperar costos en els casos de malalties que es donin a països 

desenvolupats i en vies de desenvolupament.  

 

C) Fallades de mercat (en investigació en malalties dels països en vies de desenvolupament): 
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Les empreses que podrien investigar tenen por que després de fer la inversió, no puguin vendre el producte 

a un preu que permeti cobrir costos i obtenir beneficis.  

 

Així doncs, on trobem la (principal) fallada de mercat és en la poca demanda de vacunes deguda a: 

 

 Una gran part d‟aquestes vacunes van dirigides a països subdesenvolupats. Aquests no tenen suficients 

recursos econòmics per poder adquirir les vacunes al preu del mercat, és a dir, el preu fixat per les empreses 

que és el que permet cobrir les despeses d‟investigació. 

 La majoria de les vacunes són preventives, per tant s‟han d‟aplicar abans de patir la malaltia. Una part 

substancial de la població és analfabeta, i en conseqüència no és capaç de veure quins són els seus beneficis. 

Al no veure els efectes i resultats immediats de les vacunes, no saben apreciar quin bé els hi pot aportar. Al 

final, la majoria de les persones prefereixen pagar per el tractament que no per la prevenció.  

 

Tot plegat, crea un buit de demanda, que fa que malgrat la gran necessitat de compra, el mercat sigui 

inexistent. 

 

Altres problemes que es troben les indústries farmacèutiques que desmotiven la investigació són: 

 

 Els governs solen ser els majors compradors dels medicaments. Un cop descobert el medicament, els països 

que se‟n beneficien i altres organitzacions tenen tendència a pressionar les empreses a cobrar un preu més baix, 

semblant al cost marginal, la qual cosa no els permet recuperar la despesa en investigació. Utilitzen el seu 

poder per fer pressió i abaixar el preu. Així, les empreses s‟anticipen a aquesta actitud i no veuen futur en 

investigacions d‟aquest tipus. Finalment, l‟òptim per elles és no investigar.  

 La investigació de vacunes és un bé mundial, així que tots els països estan temptats a no investigar, deixant 

que siguin els altres qui ho facin. Aquest problema, conegut amb el nom de free rider, es dóna sobretot a molts 

països petits que només són una petita fracció del mercat mundial. Si això ho sumem al fet que a l‟Àfrica la 

majoria són països petits o bé amb pocs recursos, ens trobem que el free rider és tothom, i ningú investiga. 

 Fins fa poc temps, molts països en vies de desenvolupament  no garantien la protecció de patents de les 

indústries farmacèutiques (patents, dret de propietat intel·lectual). Si no es garanteix la protecció de patents, de 

ben segur que cap empresa voldrà investigar perquè és el principal incentiu. Les organitzacions de patents 

intenten evitar-ho, com per exemple, en el cas de l‟Estat Espanyol “Oficina Española de Patentes y Marcas”.  

 

Tot plegat fa que les farmacèutiques vegin el panorama de color negre. Com que són empreses, el que 

volen és guanyar diners pels seus accionistes, i la millor solució és orientar la investigació cap a una altra 

banda amb millors expectatives, com per exemple problemes d‟estètica que afecten als països benestants. 

 

D) Solucions: 
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M. Kremer proposa diverses solucions al problema dels incentius: 

 

I. Discriminació de preus. 

 

La discriminació de preus és aquell sistema que permet diferenciar aquelles persones que avaluïn el 

producte a un preu major d‟aquelles que l‟avaluen a un preu menor. Així, cadascú el paga al preu al qual està 

disposat a pagar. El producte arriba a més gent que si estigués regit per un sol preu i s‟elimina l‟excedent del 

consumidor. Si bé aquesta mesura no és inventada per Kremer, ell l‟intenta potenciar en el mercat de 

medicaments. 

 

Consistiria en vendre el medicament a un preu més baix als països que no es poden permetre el preu 

normal (de patent).El problema que pot sorgir és que els consumidors dels països rics a través de l‟arbitratge 

comprin el producte als països pobres i així aprofitar-se de la discriminació de preus. En aquest cas el que 

caldria és que per part dels governs es prohibissin les importacions dels medicaments sota discriminació. 

 

Aquesta solució només és aplicable per aquells medicaments que afectin a malalties d‟arreu del món. I 

aquestes ja acostumen a crear incentius a investigar per elles soles, no fa falta intervenció. 

 

II. Programes “Push” i “Pull”. 

 

Una altre de les solucions que planteja Kremer i, segurament, la més coneguda són els programes de 

“push” i “pull”. Aquests serveixen, específicament, per incentivar i promoure la inversió en investigació 

farmacèutica en malalties dels països en vies en desenvolupament. 

 

El programa “push”, com el seu nom indica, té la intenció d‟“empènyer” la inversió. Per tant, consisteix 

en subvencionar-la. Des dels governs dels països rics, organitzacions mundials o bé governs dels països pobres, 

es donen ajudes econòmiques a les farmacèutiques per finançar la investigació. 

 

El problema d‟aquest programa és que sovint hi ha informació asimètrica entre els investigadors i els 

administradors de les ajudes i també  risc moral: 

 

- L’asimetria d’informació es produeix perquè quan es financen els projectes no es poden controlar les 

accions dels receptors dels diners. Aquí seria molt aplicable el refrany popular que diu que “músic pagat no fa 

bon so”. Això passa perquè els receptors tenen incentius per no esforçar-se i dedicar-se a altres tipus 

d‟investigació que els reportin més benefici. 
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La informació asimètrica es pot solucionar si es redacten uns bons contractes que limitessin les 

accions de les empreses investigadores. Ara bé, en un contracte d‟aquestes característiques, sovint és 

impossible redactar totes les maneres que una empresa té d‟”aprofitar-se‟n”. 

 

- El risc moral es produeix a causa de la major informació que tenen els investigadors respecte els 

finançadors sobre la probabilitat que la investigació tingui un resultat satisfactori. Per tant, és difícil pels 

finançadors tenir una idea de quins projectes son els més rentables. 

 El risc moral es pot solucionar a través dels programes “pull”. 

 

El programa “pull”, s‟anomena així perquè pretén “estirar” la investigació. Els investigadors no reben els 

diners fins que han elaborat un producte amb èxit. D‟aquesta manera, es premia als outputs aconseguits amb la 

investigació. 

 

Com que aquest programa no permet que les empreses farmacèutiques rebin el finançament fins que la 

vacuna estigui desenvolupada, s‟aconsegueix que els projectes de recerca es seleccionin d‟una forma més 

acurada evitant tant el risc moral com la informació asimètrica. 

 

Amb el programa “pull” s‟evita finançar idees amb poca probabilitat d‟èxit . Hi ha dues propostes basades 

en el programa “pull”: 

 

II.1) Advance purchase commitments (Compromisos de compra per avançat)  

 

Segons aquesta proposta hi ha uns espònsors/finançadors (governs dels països rics, fundacions privades o 

organitzacions internacionals com el Banc Mundial) que es comprometen a comprar una determinada quantitat 

dels nous productes a un preu just per l‟empresa. Això crearia incentius a les empreses privades per investigar 

ja que tenen unes vendes assegurades. Posteriorment els espònsors ja decidiran com distribueixen els 

medicaments que han comprat. En cas que no sortís cap nou producte, no es malgastaria cap donació, i en cas 

que sí es desenvolupés, anirien a parar al lloc necessitat. 

 

Aquesta proposta ha estat molt popular. De fet, els països del G-7 (Canadà, Alemanya, França, Itàlia, 

Regne Unit, Japó i Estats Units),van acordar, el 2005, un pla pilot per a aquest tipus de compres.  

 

II.2) Advance market commitments (Antelació dels compromisos de mercat) 

 

 En aquest cas els espònsors no es comprometen a comprar un determinat volum de medicaments sinó que 

acorden amb l‟empresa a pagar bona part del preu final de venda, mentre duri la patent. Quan la patent s‟ha 

acabat, el preu baixa fins a esdevenir el d‟equilibri/cost marginal. De manera que si el producte costés 16$ en 
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patent, l‟espònsor en pagaria 14$ i els 2$ restants els pagaria el malalt. Durant aquest temps l‟empresa pot 

recuperar les despeses d‟investigació. En aquest cas, és la pròpia empresa que distribueix directament el 

producte. El mercat està assegurat ja que a un preu tan baix la majoria de països s‟ho poden permetre. 

 

Hi ha un estudi realitzat per Kremer sobre la distribució de la vacuna de la Malària a través d‟aquest 

programa
12

.  

 

Considerem que aquests dos programes aconseguirien acabar amb una de les fallades de mercat: com que 

són els espònsors els qui s‟encarreguen de distribuir els medicaments, s‟evita que els governs dels països 

pobres exerceixin pressió sobre les empreses farmacèutiques. A més a més, s‟evitaria la ineficiència dels 

governs dels països pobres a l‟hora d‟administrar els fàrmacs (problema que s‟explica a l‟apartat de Jeffrey 

Sachs).  

 

  Gràcies al programa “pull” no només se‟n beneficia l‟espònsor, ja que el fet de saber que hi haurà molts 

compradors, amb el contracte previ, (finançats pels governs) redueix dràsticament  el risc de les empreses, la 

qual cosa les incentiva a investigar. 

 

Aquest sistema també assegura que la vacuna desenvolupada arribarà a qui ho necessiti. A tall d‟exemple, 

quan es va implementar la vacuna de d‟hepatitis B, a un preu de 20$, els països pobres gairebé no la feien 

servir, malgrat necessitar-la. Això és el que es pretén evitar amb aquesta mesura. No elimina del tot el risc de 

les empreses, perquè si no aconsegueixen una vacuna factible, tot l‟esforç ha estat inútil. Però almenys sí que 

el redueix considerablement. 

 

Com més gran sigui el compromís amb l‟empresa que aconsegueixi la vacuna, més empreses voldran 

entrar a la investigació. Hi haurà més competència entre elles, la qual cosa afavorirà l‟eficiència i rapidesa. De 

fet, el Centre pel Desenvolupament Global proposa que el compromís sigui comparable al valor net dels 

ingressos d‟una empresa química estàndard. D‟aquesta manera s‟aconseguiria que moltes empreses entressin 

al mercat. A tall d‟exemple, en el 2004, els ingressos que hauria hagut d‟obtenir una entitat que hagués 

desenvolupat una vacuna serien de $3.1 bilions per tal de ajustar-se a als productes comercials existents.  

 

III. Intervenció del govern. 

 

Kremer no descarta l‟ajuda del govern com a moderador de preus. A continuació mostrarem un gràfic 

il·lustratiu de l‟impacte que té  l‟ajuda dels governs per a la difusió de vacunes. 

 

                                                 
12

 Veure ANNEX (TAULA 7) 
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FIGURA 1: Preu de Vacuna i Utilització sota 

el Preu de Monopoli i Compres del Govern 

Preu de 

Monopoli 

Cost de 

producció 

Disponibilitat a pagar  

Proporció de 

població vacunada 

FONT: Creating Markets for New Vaccines, Michael Kremer 

Grans compres del govern podrien millorar la situació sota preu de patent tant de l‟investigador/productor 

com del públic en general. El que interessa a l‟investigador és principalment recuperar la despesa en 

investigació. L‟investigador estarà millor si el valor total de les vendes de vacunes amb intervenció 

governamental és major del valor sense intervenció (vendes individuals). I els consumidors estaran millor 

sempre i quan els impostos que hagin de pagar perquè l‟Estat pugui comprar el medicament, siguin menors al 

preu que han de pagar per la vacuna en patent. Si s‟aconsegueixen aquestes dues fites, la intervenció del 

govern en la compra de medicaments serà socialment positiva. Val a dir que convé que els impostos siguin 

progressius i sobre la renda. 

 

La figura 1 mostra gràficament el que s‟acaba de dir. Ens mostra una situació en la qual les compres del 

govern poden millorar a tothom del que estarien sota preu de monopoli. 

 

La línia amb pendent negatiu ens mostra la disposició a pagar de diferents consumidors potencials de la 

vacuna, que depèn dels seus ingressos. La línia horitzontal inferior representa el cost marginal de produir 

vacuna un cop ja s‟han cobert els costos de la recerca i la fàbrica s‟hagi construït, que és constant. Un 

monopolista triarà un preu que maximitzi els beneficis. L‟àrea A representa l‟excedent d‟ingressos sobre el 

cost marginal de producció del preu del monopoli. Aquests fons poden ser utilitzats per cobrir els costos de 

recerca i desenvolupament de la vacuna, els costos de construir la fàbrica, i beneficis. S‟ha de tenir en compte 

que moltes persones que no estaven disposades a comprar la vacuna a preu de monopoli, estaria disposada a 

pagar més que la quantitat que costa produir una dosi addicional de vacuna. 

 

  Per veure perquè grans compres de govern que expandeixen el mercat i redueix el cost mitjà per dosi 

pot ser capaç de millorar a tothom, suposem que 

el govern està d‟acord al productor de vacunes 

de comprar una quantitat igual a la suma de 

les àrees A,B,C i D a canvi de prous vacunes 

per la població sencera. Si aquestes compres 

estan finançades per la via de posar impostos 

als individus basat en els seus ingressos, amb 

tota la gent que hagués estat disposada a pagar 

el preu del monopoli o pagant just per sota 

aquest preu, i totes les altres persones pagant 

just sobre l‟actual cost de producció, els 

productors de vacunes i el públic en general 

estaran millor que sota preu de monopoli. Les 

àrees D i E representen el benefici social del 
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programa de compres de vacunes. 

 

 S‟ha de tenir en compte, que mentre que grans compres del govern podrien potencialment millorar tant 

consumidors com productors, si els govern forcen preus massa baixos, s‟arrisquen a que els investigadors de 

vacunes estiguin pitjor que sota un sistema de mercat privat, i a conseqüència desmotivar la recerca. 

  

2.2.2. Jeffrey Sachs: 

 

Un cop vista la teoria de Michael Kremer, també hem volgut contrastar-la amb la d‟altres economistes del 

desenvolupament. Un molt reconegut és Jeffrey Sachs: 

 

A) Introducció: 

 

 Jeffrey Sachs és un economista graduat i doctorat a la Universitat de Harvard, de la qual també en va 

ser professor abans de ser-ne a Columbia. S‟ha dedicat sobretot a temes relacionats amb Economia de la Salut, 

entre d‟altres (director “Earth Institute”, Sustainable Development, “Health Policy and Management”, director 

“Projecte del Mil·lenni de les Nacions Unides”, etc). És considerat una de les 100 persones més influents del 

món en el 2004 i 2005, per la revista Time Magazine i forma part dels 1000 economistes més citats per les 

seves publicacions els anys 90. Concretament ocupa el lloc número 262 de la llista. 

 

Nosaltres ens  hem centrat en diversos articles de la seva obra, principalment en un article de la seva obra: 

“Macroeconomy and Health”, publicat el desembre del 2001, per a la “Organització Mundial de la Salut”, que 

és el que intentarem resumir a continuació: 

 

B) Anàlisi de la situació macroeconòmica: 

 

 “Macroeconomy and health” és un informe dirigit per Jeffrey Sachs, on hi van col·laborar molts 

economistes relacionats amb la salut i el desenvolupament. Va ser  encarregat per la “Organització Mundial de 

la Salut”, i entregat a finals del 2001. L‟objectiu d‟aquest projecte era promoure la inversió en salut pel 

desenvolupament econòmic dels països del tercer món. 

 

La bona salut de la població és una condició necessària per tal que a un país hi hagi desenvolupament 

econòmic i reducció de la pobresa. La frase clau seria que: La pobresa provoca malaltia i la malaltia provoca 

més pobresa. Les raons d‟aquesta afirmació són evidents: 

 - Els països pobres són més vulnerables a emmalaltir, a causa de la falta d‟aigua, higiene, nutrició.. 

 - Hi ha un elevat pes de la vida rural. La població es troba molt allunyada de les institucions sanitàries 
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 - Les despeses relacionades amb l‟atenció mèdica són molt cares i els hi pot ocasionar grans deutes, 

hipoteques entre d‟altres. Una malaltia greu pot sotmetre a una família a l‟extrema pobresa, i els nens que 

hagin de deixar d‟anar a l‟escola i hagin de treballar. 

 - Els països pobres es troben amb certes limitacions, que fan que el sistema sanitari no sigui eficient
13

. 

 

Malgrat això, pel creixement econòmic d‟una economia no només s‟ha de tenir en compte la salut, sinó 

també altres factors com l‟educació o el creixement del sector privat. Es tracta, doncs, de tres components que 

han d‟anar coordinats. 

 

C) Possibles solucions: 

 

Les solucions que proposa J. Sachs són més aviat de caire estructural (administrar eficientment les donacions 

econòmiques). Malgrat no fer propostes per a incentivar la investigació farmacèutca, les comentarem molt 

breument per a comprendre millor la seva teoria:  

 

I. Nivells de despesa en salut als països d’ingressos baixo:. 

 

J. Sachs va estimar el cost per habitant d‟ampliar les intervencions essencials als països amb ingressos 

baixos. La seva proposta és donar diners als països necessitats per aconseguir la plena eficiència econòmica, i 

la capacitat de gestionar la salut, els costos de medicaments i serveis relacionats amb la sanitat, a part de la 

formació laboral. Les necessitats de finançament variarien segons la zona, les malalties que hi estiguin 

desenvolupades, i les condicions econòmiques locals. Es tractaria d‟un sistema de salut mínim per poder 

atendre les principals malalties transmissibles i els trastorns materns i prenatals que són responsables d‟una 

proporció important de les morts en els aquests països. En aquets casos no inclouria algunes categories de 

malalties claus que haurien de formar part de qualsevol sistema de salut operacional, com la traumatologia.  

La cobertura es faria de en tres fases, una part al 2002, una altre al 2007 i finalment al 2015
14

.  

 

La major part de les donacions haurien de procedir de desemborsaments públics, per dues raons: 

- Per cobrir els bens públics (com la lluita de malalties infeccioses) allà on els individus no tenen incentius 

per emprendre per si mateixos les accions necessàries. 

- Per assegurar l‟accés dels pobres, que no tenen cap sistema de finançament familiar. 

 

II. Descentralització del sistema: 

 

                                                 
13

 Veure ANNEX (TEXT 4) per quines són les limitacions. 
14

 Veure ANNEX (TAULA 8) per a les diferents fases de la cobertura. 
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Als països d‟ingressos baixos, el pressupost en salut és exageradament baix. La Comissió va buscar per on 

es podrien trobar més recursos per finançar la salut. Respecte el sector públic els diners que es poden destinar 

a la sanitat canvien segons cada país, depenent de les seves estructures econòmiques i la capacitat de 

recaptació fiscal. Hi ha casos on el pressupost en salut és molt inferior al que es podria mobilitzar, i això és 

degut a la falta de voluntat política. 

 

La solució proposada per la Comissió és que es creï un sistema que obligui al govern de cada país a 

supervisar els serveis de salut i la seva qualitat a cada zona del país. I que siguin les pròpies regions qui 

administrin els recursos eficientment. Es tractaria de descentralitzar el sistema sanitari.  

 

D) Importància de la producció de nou coneixement: 

 

J. Sachs també parla sobre la necessitat d‟alinear incentius amb els investigadors.  

 

La millor solució seria combinant el finançament públic en I+D i la protecció que ofereixen les patents als 

inversors privats. Coincideix amb Kremer i amb tants altres sobre el fet que els incentius la inversió en 

investigació en malalties pròpies dels països pobres fallen. A més, els governs dels països pobres no tenen 

medis per subvencionar-la i el sistema de patents serveix de ben poc quan no existeix mercat al final del procés.  

Si els països pobres tenen les mateixes malalties que els rics, la solució és ben senzilla: Els països en vies 

de desenvolupament s‟han de beneficiar de l‟I+D que s‟ha invertit en els països rics. Ara bé, aquest supòsit no 

sempre es compleix.  

 

E) La solució per millorar l‟eficàcia de l‟I+D: 

 

Jeffrey Sachs va fer una estimació que permetria eradicar el problema de la sanitat al món. Consisteix en 

destinar com a mínim 3.000 milions $ anuals a l‟I+D en malalties del països en vies de desenvolupament. La 

OMS, juntament amb el Global Forum for Health Research, han de ser els qui distribueixin de forma més 

eficaç els recursos obtinguts. 

 

De la quantitat total, la meitat anirien dirigits a l‟I+D de nous fàrmacs, vacunes. La resta, s‟hauria de 

destinar a la investigació bàsica en qüestions sanitàries i biomèdiques dels països pobres. Sachs proposa que 

aquests 1.500 milions de dòlars vagin destinats a un nou Fons Monetari d‟Investigació en Salut (inspirat en 

l‟Institut Nacional de la Salut (NIH) dels Estats Units) que seria l‟encarregat d‟intervenir en aquesta 

investigació i donaria suport a la investigació científica revisada per experts 

 

L‟objectiu clau d‟aquest Fons Monetari d‟Investigació en Salut seria potenciar la investigació a llarg 

termini dels països en vies de desenvolupament a través del finançament dels projectes que volguessin dur a 
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terme. Els laboratoris farmacèutics s‟haurien d‟associar a llarg termini per així compartir tecnologia i enfortir 

la investigació. Per exemple, s‟ha establert la Aliança Universitària per el Tractament i la Prevenció de la 

SIDA a la Universitat Makarere de Uganda per tal de formar metges africans en la utilització de medicaments 

contra la SIDA. 

 

A més, Sachs destaca la importància de les patents pel desenvolupament de la inversió en I+D i per els 

avanços científics. D‟aquesta manera, planteja algunes solucions per protegir-les: 

- Mecanisme per garantir al fabricant d‟un nou producte, que existeix un mercat suficientment gran per 

obtenir beneficis. 

- Aconseguir que  les Lleis sobre els fàrmacs orfes que hi ha en els països rics i que ofereixen incentius 

econòmics addicionals a la I+D orientada a malalties de baixa incidència s‟apliquin també a les malalties que 

tenen una incidència alta en els països pobres. 

  

2.2.3. Jean Lanjouw: 

 

Jean Lanjouw era una economista la major part de la investigació de la qual estava adreçada a pal·liar la 

pobresa als països del tercer món. Va ser professora de la Universitat de Berkeley a Califòrnia, i també va 

col·laborar en altres universitats com “Yale University” i “London Schools of Economics”. Jean Lanjouw es 

va especialitzar en el desenvolupament al tercer món .  

 

La proposta de Jean Lanjouw, que ella mateixa anomena : “A patent policy proposal for global diseases”  

és diferent a tot el que s‟ha proposat fins ara, únicament afecta als investigadors de medicaments. La idea clau 

és que les indústries farmacèutiques o els titulars d‟aquestes vacunes o medicaments no renunciïn a les patents, 

sinó que les utilitzin. Ara bé, que no les utilitzin a tot arreu per igual. 

 

Com que els països desenvolupats tenen més poder d‟adquisició, són aquests qui haurien de suportar tot el 

pes de les patents, i que els països subdesenvolupats rebessin un preu molt  més assequible. Es tracta doncs, 

d„una proposta semblant a la discriminació de preus, com la que ja hem parlat anteriorment, però amb la 

diferència que només afecta al cost extra que suposa la patent.  

 

En un principi aquesta política de preus és especialment bona per a malalties que afecten a parts iguals a 

països rics i pobres. Això és així perquè aquestes malalties no tenen cap problema d‟incentius a la investigació. 

Les farmacèutiques veuen un bon mercat i es decideixen a investigar-hi. Aquesta política faria abaixar 

dramàticament les morts en malalties com el càncer en els països pobres. 

 

Ara bé, pels medicaments de les malalties específiques dels països pobres, com la Malària, haurien de 

suportar ells sols el cost de la patent. Així doncs, aquesta mesura és del tot inútil en malalties que afecten 
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únicament als països en vies de desenvolupament. Aquesta proposta no demana que es trenquin els tractats 

internacionals actuals, sinó petits canvis en  els diferents ordenament jurídic dels països, que no són difícils de 

posar en pràctica. 

 

L‟atractiu principal de la proposta és que es tracta d‟una mesura que implica la mínima intervenció al 

mercat per part dels governs i regulacions, malgrat que per la seva pròpia naturalesa no arribarà mai a donar 

bons fruits en malalties tan importants com la malària. 

 

3. APLICACIÓ: 

 

Un cop introduïts al món de la indústria farmacèutica, havent vist les teories i solucions proposades per  

diversos economistes, passarem a la part més pràctica del treball. A l‟hora d‟organitzar-nos vàrem decidir 

acotar el treball agafant dues malalties representatives, una del món desenvolupat i una altra dels països en 

desenvolupament, i també dos països representatius d‟aquestes malalties. D‟aquesta manera aconseguim una 

recerca més assequible que ens permetrà dur a terme la nostra pretensió, que és arribar a conclusions generals 

sobre la indústria farmacèutica comparant aquests dos casos pràctics. 

 

3.1. ELS PAÏSOS ESCOLLITS (ESPANYA I MOÇAMBIC): 

 

La taula que segueix mostra els principals indicadors dels països escollits: 

 

TAULA 9: “Característiques Moçambic-Espanya” 

  Moçambic Espanya 

Població 21.397.000 hab. 45.157.822 hab. 

Àrea 801,590 km2. 504.645 km2 

PIB nom./càpita $ 900 $ 32.066 

FONT: INE Espanya i INE Moçambic 

 

Només amb aquestes dades ja ens fem la idea de les grans diferències que 

existeixen entre aquests dos països. Deixant apart els factors de població i 

superfície, que no condicionen l‟economia dels països, si ens fixem en el PIB 

per càpita, clarament es tracta d‟un país en vies de desenvolupament i un de 

desenvolupat. 
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La situació geogràfica també és un punt estratègic en l‟elecció dels dos països ja que Moçambic es troba 

en la zona dels tròpics, mentre que Espanya no. Això condiciona l‟existència de certes malalties. Vàrem 

considerar oportú comparar dos països tan diferents per tal de poder contrastar l‟afirmació inicial. 

 

L‟elecció d‟Espanya té raons òbvies: la proximitat a l‟hora d‟accedir a les dades. A més, podíem posar-nos 

en contacte amb empreses farmacèutiques més fàcilment. Inicialment no teníem cap preferència en l‟elecció 

del país en vies de desenvolupament. Simplement calia que fos un país amb greus problemes de la malaltia 

que escolliríem. Després de descobrir que el CRESIB, del qual parlarem extensament, estava molt relacionat 

amb el Centre d‟Investigació en Salud de Manhiça, se‟ns obria una altra porta de cara a l‟obtenció de dades a 

Moçambic. 

 

3.2. LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA A AQUESTS PAÏSOS: 

 

3.2.1. La indústria farmacèutica espanyola:  

 

Abans de començar a analitzar la indústria farmacèutica espanyola, convé tenir present una informació. I és que la 

Comissió Europea va publicar un informe a finals del 2008 on es parlava sobre la competència de la indústria 

farmacèutica espanyola. Segons la Comissió, les grans empreses farmacèutiques impedeixen o retarden reiteradament 

l’entrada de medicaments genèrics per aquells medicaments que les patents ja han deixat de ser vigents. D’aquesta 

manera poden mantenir intacte el mercat per elles. Això fa que s’elevin molt els costos de la salut pública. I, a la llarga, 

desmotiva molt la innovació. Tot plegat és un clar atemptat contra la competència en el mercat farmacèutic espanyol. 

 

Tot seguit ens disposem a analitzar el sector de la indústria farmacèutica a Espanya segons les dades 

oficials. Per contrastar les dades oficials, ens vàrem posar en contacte amb una persona de dins el sector que 

ens ha proporcionat una visió interessant, crítica i més subjectiva del sistema. 

 

A) Contribució de la Indústria farmacèutica al desenvolupament econòmic i social d‟Espanya: 

  

Espanya compta amb un entramat d‟investigació biomèdica compost per investigadors que es troben en 

diferents tipus d‟institucions que són:  

 El Sistema Nacional de Salut  

 Les Universitats  

 Els centres públics d‟I+D 

 Les empreses privades 

La indústria biomèdica farmacèutica a Espanya és relativament activa en investigació: és el sector 

industrial espanyol més intensiu en I+D. La investigació de la indústria farmacèutica representa el 18% de la 

I+D industrial a Espanya. 

  

B) Situació actual: 
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La indústria farmacèutica espanyola està formada bàsicament per companyies de capital internacional o 

nacional. Més del 40% de tota la I+D farmacèutica realitzada a Espanya és de companyies de capital nacional. 

Segons dades de l‟INE  l‟any 2008 operaven a Espanya 427 companyies farmacèutiques, de les quals, 241 

comptaven amb 10 assalariats o més i 20 d‟aquestes superaven els 500. L‟any 2007 el sector utilitzava 

directament a més de 40.000 persones, tot i que alguns estudis indiquen que el treball indirecte generat per les 

companyies farmacèutiques superaria les 95.000 persones addicionals i el treball arrossegat (gerents, 

comptables i sobretot professionals dedicats al màrqueting) podria arribar a uns altres 65.000 llocs de treball. 

D‟aquesta manera, tot el treball generat per l‟activitat industrial farmacèutica s‟eleva a unes 200.000 persones 

en el conjunt d‟Espanya. A més, una tercera part constitueix treball qualificat, ja que són titulats universitaris. 

D‟altra banda, més de 4.500 treballadors de les companyies farmacèutiques a Espanya, quasi un 12% de la 

plantilla total, treballen a l‟àrea d‟I+D. D‟aquests 4.500, aproximadament la meitat (uns 2.200 treballadors) 

són personal investigador. La resta fa activitats rutinàries. 

 

La producció farmacèutica espanyola, va arribar als 12.500 milions d‟euros l‟any 2006, que suposa un 

1,3% del PIB espanyol d‟aquell any. En termes de producció de medicaments, Espanya representa 

aproximadament el 8% de la producció farmacèutica europea i ocupa el sisè lloc de la Unió Europea. És un 

dels sectors industrials amb major productivitat de l‟economia espanyola. En termes de vendes netes per 

treballador, la productivitat d‟aquest sector supera a la mitja del conjunt de sectors industrials en més d‟un 

40%. 

 

El Valor Afegit Brut per Persona Ocupada de la indústria farmacèutica supera al ràtio del conjunt de la 

indústria espanyola en quasi un 65%: 91.500 euros per treballador en la indústria farmacèutica enfront als 

55.900 euros del conjunt de sectors industrials d‟Espanya. 

 

L‟any 2006, i segons dades de l‟INE, la inversió en I+D portada a terme per la indústria farmacèutica a 

Espanya va arribar als 850 milions d‟euros. Aquesta xifra suposa un 18,6% de tota la I+D realitzada pel 

conjunt de sectors industrials espanyols i situa aquesta indústria com a líder destacat en termes d‟inversió en 

activitats d‟I+D. Aproximadament, 1 de cada 5 euros invertits en I+D industrial a Espanya provenen de 

companyies farmacèutiques! 

 

Farmaindústria estima que la inversió en I+D realitzada per les empreses farmacèutiques a Espanya a l‟any 

2007 hauria arribat als 922 milions d‟euros, i es preveu que la xifra al 2008 pugui arribar als 1.000 milions 

d‟euros. Un 40% correspon a investigació realitzada “extramurs”: hospitals, universitats i centres públics 

d‟I+D. A la resta del món, en canvi, la investigació pública suposa de mitjana el 50%. 
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Tot i això, el volum d‟inversió en I+D farmacèutica a Espanya és relativament baix en comparació amb 

altres països europeus. Mentre que, en el conjunt dels països de la Unió Europea, la indústria farmacèutica 

destina a inversió en I+D aproximadament el 15% dels seu volum total d‟ingressos, a Espanya, es situa al 

voltant del 6,6%.  

 

D‟altra banda, mentre que Espanya representa aproximadament un 10% del mercat farmacèutic de l‟antiga 

UE-15, la inversió en I+D farmacèutica realitzada a Espanya suposa el 4% de tota la inversió realitzada per 

aquest grup de 15 països. Aquesta diferència es deu principalment a les característiques de la regulació 

econòmica que ha afectat tradicionalment a les companyies farmacèutiques a Espanya. Això és precisament el 

que esbrinarem a continuació. 

 

C) La regulació econòmica de la indústria farmacèutica a Espanya: 

 

 Pocs sectors són els que superen la regulació pública tan estricta a la que està sotmesa la indústria 

farmacèutica. Des de les primeres fases d‟investigació d‟una nova molècula, fins a les fases finals de 

distribució i venda dels medicaments, han de complir amb un ampli catàleg de normes i disposicions 

reguladores. Aquestes regulacions estan encaminades a garantir l‟eficàcia, la seguretat i la disponibilitat dels 

medicaments pel conjunt de la població.  

 

Una regulació específica de la indústria farmacèutica és necessària degut no només a la importància del 

sector en el benestar de les persones sinó també a les moltes fallades de mercat que té el sector (informació 

asimètrica entre participants en el mercat, l‟existència d‟externalitats, la necessitat de garantir una xarxa de 

farmàcies adequada o consideracions d‟equitat d‟accés als medicaments per part de la població). 

 

L‟única raó que justificaria la intervenció de l‟Estat en els preus és per motius de poder de compra ja que 

és el principal client de la indústria farmacèutica. La Seguretat Social és el principal comprador directe de la 

indústria farmacèutica. 

 

La regulació d‟aquest sector és comuna a tots els països, però a Espanya és substancialment més estricta 

pel que fa a preus dels medicaments. La normativa bàsica de regulació del sector farmacèutic a Espanya està 

constituït per la Llei 29/2006 del 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes 

Sanitaris. 

 

El factor més important de la regulació farmacèutica que afecta a la indústria és el seu caràcter inestable i 

canviant en funció dels interessos pressupostaris del comprador públic (Estat). Això ha provocat que la 

regulació sigui altament imprevisible a mig termini. Per fer-nos una idea, en els últims 10 anys hi ha hagut 4 
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procediments de reducció de preus. Això hauria afavorit l‟estalvi en la factura farmacèutica pública, si no fos 

perquè el consum total ha pujat. 

 

D) L‟impacte de la regulació de la indústria farmacèutica en la inversió en I+D: 

 

Si hi ha molta inestabilitat en la regulació econòmica de la indústria farmacèutica, la investigació se‟n 

veurà perjudicada en les expectatives de futurs beneficis.  

 

Hi ha dos factors principals que expliquen la inversió empresarial privada en I+D farmacèutica: el nivell 

de beneficis esperats i el volum de cash-flow de les empreses del sector. A partir d‟uns estudis internacionals, 

les elasticitats estimades d‟inversió en I+D farmacèutica respecte a canvis en aquests dos factors es situen 

entre el 0,1 i el 0,3 a curt termini i entre el 0,6 i el 0,7 a llarg termini. Això significa que un increment del 

cash-flow de les companyies farmacèutiques en un 10% portaria a un increment de la seva inversió d‟I+D 

entre l‟1% i el 3% en el curt termini i entre el 6% i el 7% en el llarg termini. 

 

 A Espanya l‟elasticitat estimada és encara més gran. Mentre que l‟elasticitat mitjana per els països 

europeus s‟estimava en un 0,21, la d‟Espanya era un 0,35. Això vol dir que un increment del 10% del cash-

flow en el conjunt d‟Europa  portaria a un augment de la I+D farmacèutica del 2,1% i a Espanya un 3,5%. 

Arran d‟això, es pot concloure que la I+D realitzada a Espanya és molt més sensible que la realitzada a la resta 

dels països europeus tant sigui cap a millor (un major creixement de la I+D) com cap a pitjor (menor volum 

d‟inversió en I+D). 

 

 D‟aquí podem concloure que la regulació tindrà grans efectes a la inversió en I+D donat el gran 

potencial de la indústria farmacèutica espanyola. Així, l‟administració pública juga un paper molt rellevant a 

l‟hora d‟incentivar la inversió en I+D privada. 

 

 Moltes de les accions reguladores han influït negativament sobre la inversió en I+D en una triple 

dimensió a Espanya: 

1) Les companyies farmacèutiques es troben sotmeses històricament a una extensa regulació econòmica 

que s‟ha articulat al voltant de la regulació de preus dels medicaments per contenir la despesa farmacèutica 

(Espanya gaudeix dels preus més baixos de medicaments). Això afecta directament al cash-flow i el volum de 

beneficis esperats i en conseqüència a la I+D de les empreses. 

2) La regulació ha estat molt inestable, d‟evolució impredictible i això ha generat grans dubtes regulatoris 

que ha afectat directament a les expectatives de beneficis i també a la inversió en I+D. 

3) Encara avui, Espanya no es troba harmonitzada del tot amb la Unió Europea en l‟àmbit dels drets de 

propietat industrial farmacèutica. Fins al 2012 alguns productes gaudiran de protecció de patent a la Unió i no 

a Espanya, podent aparèixer el genèric a Espanya. Aquest fet, dóna una imatge d‟Espanya de país poc 
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comprometedor amb la defensa de drets de propietat i aquesta pobra imatge internacional influeix 

negativament a les decisions d‟I+D farmacèutica a Espanya per part de companyies internacionals. 

 

Com a conclusió d‟aquests punts, podem dir que una sobre-regulació farmacèutica, necessària per 

gestionar la factura pública de medicaments, afecta negativament als incentius i al desenvolupament de les 

companyies farmacèutiques, generant incertesa en el mercat, baixant els preus dels medicaments, limitant la 

capacitat per generar ingressos o no protegint els drets de propietat. Aquest fet comportarà un cost 

d‟oportunitat traduït en menys inversió d‟I+D, menys medicaments disponibles, menys treball qualificat i 

menys creixement econòmic. Així, els estalvis generats de la regularització farmacèutica poden no cobrir els 

costos socials derivats d‟aquesta. 

  

3.2.1.1. Entrevista als laboratoris ERN:  

 

Hem volgut contrastar les dades oficials amb altres fonts. Per fer-ho, ens hem entrevistat amb el director 

d‟I+D dels laboratoris ERN, amb una investigadora de l‟empresa Novartis, i mitjançant la cerca d‟altres 

recursos més crítics amb el sector farmacèutic espanyol.  

 

El dia 29 d‟Abril vàrem visitar el director d‟I+D dels laboratoris ERN, Joan Beltran. Gràcies a aquesta 

trobada hem pogut conèixer una nova cara de la investigació farmacèutica a Espanya. En tot moment es va 

mostrar molt sincer amb nosaltres ja que parlava en nom seu i no de cap empresa.  

 

Els laboratoris ERN es van fundar fa aproximadament 60 anys. Entre els seus medicaments destaca el 

Penilevel Retard ®, que va sortir al mercat el 1969 essent el primer injectable espanyol de penicil·lina. 

Probablement és més conegut per ser el productor de l‟Apiretal ®. Aquest va aparèixer el 1982, i és el primer 

paracetamol en gotes del país. Els laboratoris ERN van fer una gran innovació amb aquest medicament que 

consisteix amb un dispositiu que va adjunt a la caixa que permet dosificar manualment el medicament en 

funció del pes del nen. El 2002 va sortir el Citorsal ®, que és una solució amb més bon gust que l‟anterior i 

que per tant, aquesta innovació sobre el gust és el que ha provocat la gran acceptació en el mercat d‟aquest 

medicament.  

 

El principal mercat d‟aquest laboratori és l‟espanyol malgrat que fan algunes exportacions insignificants 

sobre el volum de vendes. Cada any venen 15 milions de capses de medicaments a un preu mig de 2 euros. 

Això suposa una facturació anual de 30 milions d‟euros. De fet, a Espanya hi ha 400.000 naixements l‟any, i 

els laboratoris ERN venen 4 milions d‟Apiretals, gairebé un 30% de totes les seves vendes. 

 

Segons paraules del mateix director: “un medicament surt més barat que una cervesa, aviat n’hi podrem 

dir la ONG ERN!”. Aquest comentari el va fer al mateix moment d‟explicar-nos que no entenia com el 
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laboratori havia sobreviscut tots aquests anys, ja que és una de les empreses que venen els medicaments més 

barats. De fet, en la pròpia filosofia de l‟empresa ja hi consta que volen fer medicaments econòmics i coneguts 

(fora de patent). Malgrat això, si se n‟han anat sortint fins ara és perquè l‟empresa està treballant per a tercers, 

fent productes per altres empreses (sovint estrangeres que els donen els targets perquè satisfacin el mercat 

espanyol) i perquè l‟empresa ha sabut abaixar els costos mitjançant màquines més eficients. Abaixar el cost de 

producció és l‟única manera de mantenir els mateixos beneficis ja que el govern no està disposat a permetre un 

augment del preu. 

 

El curiós és que és el govern qui s‟encarrega de fixar els preus dels medicaments que entren per la 

Seguretat Social. Un cop fixat, el govern es compromet a pagar-ne una part ell i l‟altre el malalt. A mesura que 

passen els anys, els consumidors ens hem anat acostumant al fet que el govern doni subsidis als medicaments, 

la qual cosa fa que anar el metge s‟hagi convertit en sinònim de receptar un medicament. El govern es veu 

desbordat havent de pagar tants medicaments, i no vol prohibir la recepta ja que això implicaria perdre vots. El 

que acaba passant és que el govern intenta abaixar o mantenir el preu fixat dels medicament. Amb els anys, les 

empreses, que pateixen la inflació, els impostos i els increments salarials com tothom, troben que cada cop 

tenen menys marge de beneficis.  

 

Per sort o per desgràcia, això no passa sempre. I és que dins la indústria farmacèutica hi ha sectors 

privilegiats que actuen com a un lobby extraordinari. Fins al punt que poden convèncer fàcilment al govern 

perquè els apugi el preu del seu medicament. Per tant, vist des de dins, veiem que l‟Espanya dels “favors 

polítics” està del tot vigent en aquest sector de l‟economia (aquest no és el cas de l‟ERN).  

 

També convé ressaltar una altre frase molt il·lustradora: “la indústria farmacèutica té els dies comptats. És 

un dinosaure en extinció perquè no investiga (està passada de moda) i també per ser tant endogàmica; les 

farmàcies passen de pares a fills; els treballadors de màrqueting són farmacèutics, mentre un economista o 

empresari ho faria molt millor!” Amb això veiem la ineficiència total en contractar professionals del sector per 

a fer una feina que no els pertoca, i l‟enorme endarreriment en ideologia i investigació. 

 

Una tercera frase a destacar de la reunió, aquesta és “a Espanya no investiga ningú, com a molt s’innova”. 

I si no s‟investiga és per diverses raons. La primera és que els baixos beneficis que obtenen els petits 

laboratoris, no els permeten investigar gaire més. A més, hi ha les enormes barreres a la investigació per part 

de les institucions. Malgrat la desgravació fiscal del 30% sobre l‟impost de societats si s‟investiga (10% si 

s‟innova)
15

,les regulacions reclamen tantes mesures de seguretat, sanitat, burocràcia sovint inútil, etc. que fa 

que s‟elevi moltíssim el cost d‟investigar. De fet, si arreu del món s‟estan fusionant empreses fins a convertir-

se en multinacionals és justament per a fer front a aquestes barreres. Per no parlar del cost que té per l‟empresa 

                                                 
15

 Veure ANNEX (TEXT 5) Article 35 de la Llei de l‟Impost sobre Societats. 
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el fet de contaminar. Tot plegat, fa que a Espanya no surti a compte investigar, i les farmacèutiques de l‟estil 

de l‟ERN s‟han de dedicar a la innovació que consisteix en fer petits canvis sobre el medicament ja descobert 

per tal de fer-lo de més bon gust, més econòmic de produir, etc. 

 

La pèrdua de competitivitat que la burocràcia origina a la indústria farmacèutica espanyola, no és un cas 

aïllat, si bé un dels més pronunciats. Els mateixos laboratoris ERN, el 1992 compraven la penicil·lina a una 

empresa del austríaca per 8 euros el litre. Un any més tard van deixar de comprar-ho a Àustria per fer-ho a la 

Xina, ja que li proporcionava a només 3 euros. Davant la nostra perplexitat ens va dir que no només complia 

tots els requisits sanitaris de la penicil·lina austríaca sinó que a més era de més bona qualitat, ja que la 

maquinària i tecnologia que tenen a la Xina no té res a veure amb la austríaca. Aquest canvi en el mercat que 

està fent la Xina es deu a les enormes facilitats fiscals que els posa el govern, per no parlar de l‟enorme 

flexibilitat a l‟hora de complir el “Tractat de Kioto”. Deixant a part que un ciutadà xinès treballa el doble 

d‟hores, fa menys de la meitat de vacances, per acabar cobrant un sou que no arriba ni a la quarta part del de 

l‟austríac.   

 

Finalment, també li vàrem preguntar sobre la malària. Malgrat que ells no investiguen en aquest àmbit, sí 

que va comentar que per eradicar la malària, a més d‟una vacuna fa falta un canvi estructural: millors 

condicions de l‟aigua, sanitat,... i això no depèn de la investigació que es pugui fer des dels països 

desenvolupats sinó dels propis governs dels països afectats. Seguint aquesta mateixa línia, el director afirmà 

que ell no posaria mai una empresa a l‟Àfrica ja que no hi ha seguretat jurídica. 

 

3.2.2. La indústria farmacèutica a Moçambic:  

 

Després de parlar sobre la indústria farmacèutica a Espanya, passem ara a analitzar la de Moçambic. Donat 

que es tracta d‟un país en vies de desenvolupament, no té una indústria desenvolupada com la d‟Espanya. De 

fet, no hi ha empreses privades que es dediquin a investigar, i les que ho fan són organitzacions sense ànim de 

lucre o bé de part del govern, de les quals parlarem més endavant.  

 

Després de la independència de Moçambic, l‟any 1975, el govern va decidir nacionalitzar els serveis 

mèdics i integrar en un servei nacional de salut únic totes les institucions privades, de les missions o 

governamentals i abolir del tot l‟exercici de la medicina privada. La preferència era cobrir les zones rurals a 

través de la medicina preventiva. A partir de llavors es va acordar que hi hauria una tarifa única per a les 

consultes als ambulatoris i l‟assistència preventiva, l‟hospitalització i el diagnòstic, serien gratuïts. També van 

començar a donar educació sanitària entre la població, que a més va ser útil per combatre la ignorància. El 

govern és l‟encarregat de controlar el sector farmacèutic, a través del departament de farmàcia.  
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El país s‟encarrega de donar formació, a l‟única facultat de medicina de Moçambic, els metges els 

infermers, ajudants i auxiliars de medicina, personal de laboratori i agents de salut de les aldees. Una empresa 

estatal és la que s‟encarrega d‟importar tots els medicaments. Es tracta d‟una empresa monopoli que 

aconsegueix descomptes als països venedors. També existeix un laboratori on s‟inspecciona la qualitat dels 

fàrmacs, a més dels diferents laboratoris de diagnosi que hi ha repartits per les regions. Tot i així, al 2006 es va 

fer un estudi que va posar en evidència la feble coordinació entre els laboratoris de diagnosi, la insuficient 

preparació i el pobre sistema de distribució dels fàrmacs. Dins el Ministeri de Salut hi ha un comitè tècnic de 

terapèutica i farmàcia que s‟encarrega de fer la llista dels fàrmacs que s‟han de subministrar a la població. 

Aquests seran els fàrmacs que s‟importaran. La importació de medicaments suposa al voltant del 17% del 

pressupost sanitari anual.  

 

A dates del 1990, Moçambic consumia el 0.1% del total de fàrmacs mundial (Espanya consumeix l‟1,76% 

i Estats Units el 21,55%!). Pel que fa a la producció, i continuant amb les dades del 1990, consta que 

Moçambic no produeix cap proporció dels fàrmacs mundials (Espanya produeix l‟1,72% i Estats Units el 

21,31%). Així, el ràtio de Moçambic de les importacions sobre el consum és del 100%. Amb dades més 

actualitzades, podem veure com les importacions de fàrmacs han anat variant d‟any en any. Al gràfic, podem 

veure les unitats de producte d‟importacions. 

 

GRÀFIC 6: “Importacions de fàrmacs en unitats de producte” 

 

FONT: www.ine.gov.mz 

 

La preferència que es dóna a la salut ve revelada, entre d‟altres, per la proporció de despesa que suposa 

aquesta factura d‟importació de fàrmacs. Com veiem al gràfic, cada cop ha anat augmentant la importació de 

fàrmacs, la qual cosa podria dir que la cobertura sanitària entre la població és més àmplia. Tot i així, també es 

pot veure l‟altra cara de la moneda, i és que si es segueix important, vol dir que Moçambic no té capacitat 

suficient de produir i així, poder fer front a la creixent demanda de fàrmacs. D‟aquesta manera Moçambic 

depèn, almenys, en la indústria farmacèutica, de la resta del món. 

 

3.2.2.1. El CRESIB (Entrevista a Enrique Bassat):  

http://www.ine.gov.mz/
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Com que no ens hem pogut posar en contacte amb cap empresa farmacèutica de Moçambic, ja que no n‟hi 

ha, sí que hem aconseguit informació d‟una entitat que es dedica, entre d‟altres coses, a investigar sobre 

malalties de Moçambic. Es tracta del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB).  

 

El CRESIB, va ser fundat el juliol del 2006. És un centre format per diverses organitzacions o institucions 

catalanes com l‟Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Barcelona o la Generalitat de Catalunya entre 

d‟altres, i amb la col·laboració permanent d‟altres centres de l‟estranger. Un dels objectius principals d‟aquest 

centre és investigar i trobar fàrmacs i vacunes per combatre les malalties que afecten al tercer món, 

especialment la malària, malalties infeccioses respiratòries agudes, tuberculosi o SIDA. 

 

El doctor Pedro Alonso ha estat el director del CRESIB des de la fundació del centre fins a l‟actualitat. En 

el seu currículum hi destaca una col·laboració orientada a la salut en els països subdesenvolupats. Des del 

1996 fins a l‟actualitat també ha estat director del “Manhiça Health Research Centre”, a Moçambic, o també, 

de l‟any 1985 al 1986 va treballar al “UK Medical Research Council labs” a Gambia, també a l‟Àfrica. 

 

Actualment el CRESIB segueix 4 programes que són: les malalties del tercer món, les malalties emergents, 

reemergents i inmunoprevenibles, la salut i immigració i per últim la salut i el clima. 

 

A Moçambic hi ha una centre que col·labora amb el CRESIB, “Manhiça Health Research Centre (Centro 

de Investigaçao em Saúde da Manhiça (CISM)) ”, del qual parlarem més endavant. Aquest centre, com ja hem 

dit anteriorment està dirigit pel doctor Pedro Alonso, i juntament amb la doctora Clara Menéndez. A part de 

fer tasques de recerca en la malària, SIDA o tuberculosi també contribueix en millorar l‟assistència mèdica de 

la població, i en la seva formació.  

 

Entrevista a Enrique Bassat: 

 

Vam tenir la oportunitat de conèixer de més a prop la investigació que es duu a terme als dos centres que 

acabem de tractar (CRESIB i CISM) a través de les paraules d‟Enrique Bassat, pediatre i investigador, del 

CRESIB, que ha treballat en nombroses ocasions a Moçambic, la qual cosa ens ha proporcionat una àmplia 

idea de la seva tasca.  

 

El CRESIB va sorgir amb l‟objectiu d‟investigar malalties no només de països pobres sinó que també 

afectin a dos dels sectors de la població més vulnerables: els nens i les dones embarassades. El CRESIB i el 

CISM es complementen i el primer duu a terme només la part d‟investigació mentre que el CISM no només 

investiga sinó que és on es duu a terme el treball de camp per provar l‟efectivitat de les vacunes. 
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Els projectes que està duent a terme, per ordre d‟importància, són sobre la malària (s‟hi dedica entre un 

80-90% dels recursos del centre), la tuberculosi, malalties respiratòries, Chagas
16

, etc. 

 

Els recursos econòmics per a poder tirar endavant els projectes tenen procedència ben diversa: La mateixa 

Universitat de Barcelona, l‟Hospital Clínic, la Fundació CRESIB, ajudes provinents de mans provades, 

fundacions de bancs, governs, i sobretot de la Fundació Bill & Melinda Gates. Les donacions poden ser tant a 

caire general com l‟encàrrec de projectes específics, en els quals l‟espònsor porta a terme tot el cost del 

projecte. De fet, la fundació Bill & Melinda Gates és la que està finançant actualment el projecte de la 

investigació en la vacuna per a curar la malària (les que actualment existeixen només són preventives), que 

sortirà al mercat, probablement, el 2011. La Fundació Bill & Melinda Gates ja s‟ha posat en contacte amb una 

farmacèutica prou coneguda per tal que s‟encarregui de produir les dosis de la vacuna. Es tracta de la 

farmacèutica GlaxoSmithKline, que ha rebut ajudes per a la inversió inicial en infraestructures que això 

suposarà. La fundació Gates juntament amb la farmacèutica decidiran el preu que cal vendre la vacuna. Per 

tant, suposem que no serà un preu típicament de patent donada la gran intervenció de la Fundació en el procés 

de producció. A més a més, un cop la vacuna surti al mercat, la GAVI (Global Alliance for Vaccines and 

Immunization), s‟encarregarà de finançar els països pobres que no la puguin pagar. Segons paraules del mateix 

Enrique Bassat, “hauria de ser una vacuna gratuïta, que la proporcionés el govern de cada país”. 

 

La vacuna curativa serà efectiva en un 60% dels cassos. Aquesta xifra és molt significativa sobretot si es té 

en compte que actualment la probabilitat de curar la malària és del 0%!. També se‟ns va donar a conèixer que 

la fórmula va ser descoberta fa uns 25 anys. La raó per la qual encara no ha entrat al mercat és perquè un 

seguit de components la feien inviables pels humans. Durant tot aquest temps s‟ha estat treballant en 

solucionar aquests problemes, a més de fer tots els treballs necessaris per a ser apta pels humans.  

 

Després de preguntar a l‟investigador sobre la seva visió pel que fa a la situació mundial de les 

investigacions, opina que “no hi havia hagut mai tants diners per investigar com n’hi ha actualment, i en 

concret la malària”. Tot gràcies a les donacions de molts països i en el cas del CRESIB, també de la Fundació 

Bill and Melinda Gates. Sobre si l‟actual crisi afectarà la investigació al CRESIB, opina que donat que es refia 

de moltes donacions, si la crisi afecta les empreses dels donants (sobretot Bill Gates), sí que pot perjudicar la 

seva investigació. De fet, la investigació biomèdica ja s‟està veient afectada.  

 

Si hem tractat una organització pública per a exemplificar la investigació farmacèutica a Moçambic, és 

perquè no hi ha empreses privades disposades a investigar en aquestes malalties, ja que els retorns són molt 

insegurs. De fet, en preguntar sobre quins són els beneficis pel CRESIB un cop trobada la vacuna ens va 

respondre que els seus beneficis són únicament “fer avançar la ciència” i millorar el benestar social.  

                                                 
16

 Veure ANNEX (TEXT 6) Resum conferència sobre el “chagas” a l‟Hospital Clínic de Barcelona. 
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3.3. LES MALALTIES ESCOLLIDES (malària i hipertensió) 

 

En començar el treball, el nostre objectiu era veure amb els “nostres propis ulls” si realment es complia 

que només una petita part de la investigació farmacèutica va destinada a malalties que afecten gran part de la 

població. Aquest estudi comporta la consulta de dades de molts països i de moltes malalties diferents. Com 

que la recerca és molt extensa, i hauria estat una bogeria intentar-ho abraçar tot, ens hem volgut centrar en la 

investigació farmacèutica de dues malalties. A l‟hora d‟escollir-les, vàrem voler que fossin dues malalties 

importants en l‟actualitat, que afectessin a una part important de la població, i sobretot que una fos 

representativa dels països desenvolupats i l‟altre dels en vies de desenvolupament.  

 

En la malaltia dels països desenvolupats, vàrem pensar, entre moltes d‟altres, en el càncer, però en haver-

n‟hi de tants tipus, ens hauríem trobat altre cop amb el problema de no poder delimitar el treball. Així, ens 

vàrem decidir per la hipertensió que, com ja comentarem, és una malaltia comuna en la nostra zona. 

 

Pel que fa a la malaltia típica dels països en vies de desenvolupament, el que primer ens va passar pel cap 

va ser la SIDA. En ser una malaltia tan “de moda”, segur que ens hauria resultat d‟allò més senzill aconseguir-

ne informació, tesis, articles, etc. Ara bé, hi havia un problema: la SIDA no només es dóna a països pobres. Si 

bé és cert que aquests són els que la pateixen més dramàticament degut al fet que no poden pagar el tractament, 

la SIDA es dóna arreu del món. Les seves diferents branques, i la facilitat que té el virus en mutar-se fa que la 

pateixin de manera diferent, però en definitiva es tracta de la mateixa malaltia. Per tant, la SIDA no compleix 

els nostres requisits per a fer un bon estudi. A més, la despesa mundial en investigació farmacèutica per 

diferents malalties, dividit pel número de morts que causa cadascuna, és de 3.275 $ per la SIDA, i de 40$ per 

la malària. És per això que nosaltres hem escollit la malària com a malaltia representativa del 3r món. 

  

Si parem atenció a certes dades veurem algunes de les similituds i diferències entre les dues malalties: 

- La malària causa 900.000 morts anuals, i la hipertensió 1.000.000. Mentre  en  la hipertensió prop del 

70% són majors de 60 anys, en la malària, el 70% són nens . 

- Els morts causats per la hipertensió estan repartits, en major proporció als països d‟ingressos mitjans i 

elevats, mentre que el 90% dels morts per malària viuen en zones tropicals (països d‟ingressos baixos). 

- Els medicaments per la hipertensió venuts arreu del món representen el 3% del total de vendes de 

medicaments. Això col·loca els antihipertensius en el 5è lloc del rànquing dels 10 fàrmacs més venuts. En 

canvi, els medicaments per prevenir la malària no formen part de la llista d‟aquest rànquing. 

 

3.3.1. La Malària (Moçambic) 

 

A) Què és la Malària? 
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La malària, que també rep el nom de paludisme, és una malaltia parasitària que es transmet a través de la 

femella d‟una espècie de mosquit: l‟anopheles, considerat “l‟animal més perillós del planeta”. Es troba per tot 

el món, excepte a l‟Antàrtica i la picada es produeix entre les 5h. i les 9:30 h. del vespre, i també durant les 

primeres hores del matí
17

.  

 

Anopheles, transmet a través de la picada de la femella un protozou del gènere Plasmòdium (causant de la 

malària). Aquest protozou s‟introdueix a la sang i es reprodueix a gran velocitat provocant l‟explosió dels 

glòbuls vermells. Produeix durant uns dies una alta febre (40ºC). De fet, la febre és el principal símptoma de la 

malaltia. A més, també provoca suors, calfreds, mal de cap i vòmits. La malària produeix una anèmia greu (per 

la destrucció dels glòbuls vermells) que resulta mortal alguns casos o bé esdevé incurable. 

 

El cicle vital del paràsit i la seva transmissió són crucials per entendre el perquè afecta a les zones més 

pobres del planeta
18

: 

1r- Un mosquit femella del gènere Anopheles pica a una persona o animal infectat i absorbeix el paràsit. 

2n- El paràsit madura (gestació) a l‟estómac del mosquit fins a convertir-se en infecciós. Passa a 

anomenar-se esporozoït. 

3r- Els esporozïts migren cap a les glàndules salivals del mosquit. 

4t- Quan el mosquit pica a una persona injecta també la seva saliva. D‟aquesta manera, els esporozoïts 

entren en el torrent sanguini de la persona. 

5è- Els  esporozoits migren al fetge i es reprodueixen asexualment, produint ara una altre forma del paràsit 

anomenada: merozoïts (6-15 dies). 

6è- Els merozoïts tornen al torrent sanguini on penetren als glòbuls vermells. Allà es tornen a reproduir 

creant nous merozoïts, que s‟alliberen mitjançant la destrucció del glòbul vermell on han estat. Els nous 

merozoïts infecten  nous glòbuls vermells (2-3 dies) 

7è- Si un mosquit pica aquesta persona, absorbirà aquests merozoïts i el cicle tornarà a començar. 

 

Es tracta d‟una malaltia íntimament relacionada amb el clima, arribant a ser aquest el causant de 

l‟epidèmia. Seguidament ens proposem exposar els factors climàtics que afavoreixen la propagació de la 

malària: 

1r- Temperatura: La temperatura òptima de reproducció i maduració del mosquit és entre 20ºC i 30ºC.  

2n- Humitat a l’aire: La humitat relativament alta, sobretot per sobre del 60% allarga la vida del mosquit. 

Les diferents espècies d‟anopheles  poden tenir diferents dies de vida, però la major part es troba entre 15 i 20 

dies. 

                                                 
17

 Veure ANNEX (FOTOGRAFIES 1 I 2). Fotografies mosquit Anopheles. 
18

 Veure ANNEX (ESQUEMA 1). “Cicle vital del paràsit” 
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3r- Precipitacions i zones de cria: La criança es produeix en zones on hi ha acumulacions d‟aigua. 

Depenent de l‟espècie es poden produir en llacs, salts d‟aigua, rius, etc.
19

. El mosquit cria durant tot l‟any però 

acostuma a viure a zones d‟altes precipitacions. Les èpoques de sequera redueixen dràsticament la criança.  

 

Amb aquests factors queda palès perquè la malària es dóna en uns països i no en d‟altres. 

 

B) La malària a Moçambic: 

 

La malària és una malaltia endèmica (característica) de Moçambic, on el clima la fa especialment potent, 

sobretot durant l‟època de pluges, de desembre a abril. És la primera causa de malaltia del país i també de 

mortalitat: representa el 30% del total de morts registrats (dels 6 milions de pacients afectats per la malària, el 

10% mor). S‟estima que entre el 40% i el 80% dels nens de entre 2 i 9 anys la pateixen, arribant a ser el 90% 

de menors de 5 anys en algunes àrees. És una gran preocupació entre les dones embarassades, ja que el 20% 

d‟elles està infectada pel protozou. A més, el 50%  de la població viu molt lluny dels centres mèdics (més de 

20 Km) la qual cosa dificulta el tractament mèdic. 

 

Al 2003, només 28 districtes de Moçambic estaven coberts per l'aplicació de programes de prevenció 

(fumigació,etc.). En canvi, al 2008 es va ampliar el radi de cobertura fins als 128 districtes que hi ha a 

Moçambic. Tot i haver augmentat el nombre de casos de malària durant aquests anys, el nombre de morts en 

zones que porten anys sota programes de prevenció, s‟ha reduït. Els programes de prevenció consten d‟una 

primera fase de fumigació, seguida de la distribució de mosquiteres tractades amb insecticides de llarga durada 

per a les famílies, donant prioritat a les dones embarassades i els nens. 

 

Tot plegat té conseqüències nefastes pel país. I és que la malària debilita la productivitat i redueix 

dràsticament l‟assistència escolar. És el principal fre al desenvolupament econòmic del país. A més, els 

recursos limitats i la inestabilitat socioeconòmica del país constitueixen els principals factors que provoquen la 

total ineficiència de les estratègies de control de la malària.  

 

3.3.1.1. CISM: 

 

El “Centro de Investigação em Saúde de Manhiça” (CISM) és el primer centre d‟investigació biomèdica a 

Moçambic. Aquest centre està vinculat, com ja hem esmentat, al CRESIB i està co-dirigit per Pedro Alonso i 

Clara Menéndez. S‟han especialitzat en la malària a través de la investigació, l‟assistència mèdica i la docència.  
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 Veure ANNEX (FOTOGRAFIA 3)  
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L‟activitat del centre està organitzada en quatre punts: investigació biomèdica, formació d‟investigadors i 

personal sanitari, col·laboració amb altres centres i assistència mèdica a la població. L‟objectiu del CISM és 

investigar les malalties transmissibles que afecten a la població de Moçambic, especialment a nens i dones 

embarassades. Els projectes d‟investigació biomèdica van des de l‟estudi de la immunopatologia d‟aquestes 

malalties fins a la clínica, epidemiologia o els seus aspectes socioeconòmics. La seva investigació pretén 

centrar-se en el disseny i avaluació d‟estratègies de control i prevenció de les malalties que tracta. 

 

Com hem dit, la malària és una de les malalties en la que s‟ha enfocat. També estan investigant sobre 

noves eines de control, com el tractament a dones embarassades i nens, i el desenvolupament d‟estudis 

d‟eficàcia de la vacuna RTS,S (aquesta és la vacuna més popular de la malària, i ofereix immunitat durant 4 

anys). També s‟han realitzat estudis de la immunologia, estudis d‟eficàcia de nous tractaments anti-malàrics i 

estudis sobre diferents aspectes socioculturals. La vacuna RTS,S. redueix noves infeccions en un 65% i s‟ha 

mostrat molt eficaç en nens d‟un a quatre anys. 

 

 El centre compta amb personal investigador de Manhiça com metges, biòlegs moleculars, biòlegs, 

veterinaris, geògrafs, demògrafs, tècnics de medicina i laboratori. També compta amb personal no investigador, 

com són personal d‟administració i finances, de recursos humans, d‟informàtica, de logística, i de formació i 

comunicació.  

 

 El CISM compta amb gran quantitat de finançadors i col·laboradors. El finançament prové tant de 

poders públics, com privats i organitzacions, institucions o universitats. Els principals finançadors del centre 

són: La Fundació Bill & Melinda Gates, l‟Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID), MMV, 

etc.
20

 Els col·laboradors provenen, igual que els finançadors, de diferents tipus d‟origen, els principals són: 

GlaxoSmithKline, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya, etc.  

 

 3.3.2. La Hipertensió (Espanya) 

 

A) Què és la hipertensió? 

 

La pressió o tensió arterial és la força que la sang fa sobre les parets de les artèries. L‟origen de la força 

prové del bombeig que fa el cor. La pressió depèn de dos factors: el volum de sang que circula i la resistència 

que oposen les parets de les artèries. Es mesura a través d‟un dispositiu anomenat esfigmomanòmetre
21

, i la 

dóna en mil·límetres de mercuri (mmHg). Es donen dues xifres: la major (anomenada pressió arterial sistòlica) 

                                                 
20

 Veure ANNEX (TEXT 7) Finançadors i col·laboradors del CISM 
21

 Veure ANNEX (FOTOGRAFIA 4)  
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que correspon al diàmetre de l‟artèria en el moment que el cor bombeja (contracció), i la menor (anomenada 

pressió arterial diastòlica) corresponent al diàmetre de l‟artèria en el moment de relaxació del cor.  

 

La  hipertensió arterial es defineix com la pressió arterial massa alta i permanent. Tot i que la pressió 

arterial depèn de molts factors (pes, edat, sexe,...) s‟ha definit la hipertensió en 14 de màxima i 9 de mínima, 

mesurats durant 3 cops consecutius separats per un espai de 6 hores entremig. El problema més greu d‟aquesta 

malaltia és que normalment el pacient no n‟és conscient i en no rebre tractament, li pot provocar altres danys 

en òrgans vitals com els ronyons, ulls, cor,... o fins i tot trombosis i hemorràgies cerebrals. Es defineix i 

classifica la hipertensió arterial segons les dades de la taula següent: 

 

TAULA 10: “Classificació tensió arterial” 

Categoría   Sistólica [mmHg] màxima) Diastólica[mmHg](mínima) 

ÒPTIMA < 120 <80 

NORMAL 120 – 129 80 - 84 

NORMAL ALTA 130 – 139 85 - 89 

HIPERTENSIÓ   

Grau 1 (lleugera) 140 – 159 90 - 99 

Grau 2 (moderada) 160 – 179 100 - 109 

Grau 3 (severa)  >180 >110 

Sistòlicaaïllada 

(descompensada) 

>140 <90 

FONT: European Society of Hypertension” 

 

La pressió arterial òptima, també coneguda amb el nom de hipotensió, és considerada desitjable ja que 

com més baixa sigui la pressió arterial, menys risc hi ha de patir malalties cardiovasculars. El principal 

problema de la hipertensió és que afavoreix l‟aparició d‟altres malalties cardiovasculars com la insuficiència 

cardíaca o la malaltia renal. 

 

Hi ha diverses causes que provoquen la hipertensió arterial: 

  - Factors incontrolables: Aquests són del tot imprevisibles i es pot donar arreu del món:   

o Genètica. Es transmet hereditàriament, la qual cosa fa que es doni més en determinades famílies. 

o Sexe: Els homes tenen més propensió a desenvolupar hipertensió que les dones. 

o Edat: Hi ha correlació positiva entre edat i hipertensió. Això es deu al fet que apareix la arteriosclerosi, 

la qual cosa implica més grassa a la sang i les parets arterials més gruixudes. 

o Estatus socioeconòmic: Malgrat ser una malaltia molt típica dels països desenvolupats, dins d‟aquests 

també hi ha diferències. Acostuma a donar-se entre la població d‟ingressos mitjans i baixa educació. 

o Altra malaltia: Quan la hipertensió és causada pel fet d‟estar patint una altre malaltia, es coneix amb el 

nom de hipertensió secundària. En aquests casos, tractant la primera malaltia se soluciona el problema de la 



LA INVESTIGACIÓ FARMACÈUTICA I LES SEVES DUES REALITATS: 
(MALÀRIA VS. HIPERTENSIÓ) 

 
35 

hipertensió. L‟altre malaltia pot ser: malaltia de ronyó crònica,tumors a la glàndula adrenal, estretament de la 

vena aorta, mal funcionament de les tiroides, “embarassos”. 

- Factors controlables. Aquests són els que la fan una malaltia més característica dels països 

desenvolupats: 

o Obesitat: Definida segons una massa corporal major de 30kg/m
2
. L‟alta concentració de greix a la 

sang i la falta d‟exercici físic que sovint està relacionat, provoquen hipertensió. 

o Alta sensibilitat al sodi: En aquelles persones que no toleren bé el sodi (sal), el consum de sal 

acostuma a produir-los hipertensió.  

o Alcoholisme: El consum exagerat d‟alcohol altera la pressió sanguínia. 

o Pastilles anticonceptives. 

o Sedentarisme: la falta d‟exercici físic provoca obesitat i hipertensió. 

o Drogues: el consum de cocaïna, tabac. Però també d‟altres drogues com per exemple:  les amfetamines 

(estimulants), les pastilles per fer dieta, les pastilles pel refredat i al·lèrgies, antidepressius. 

 

 B) La hipertensió a Espanya: 

 

La hipertensió és una malaltia molt freqüent al món occidental. Segons la Societat Espanyola 

d‟Hipertensió Arterial (SEH-LELHA), un 35% de la població adulta espanyola la pateix, i entre els majors de 

60 anys, aquest percentatge s‟eleva al 68%. 

 

L‟impacte social d‟aquesta malaltia a Espanya i la preocupació creixent que ha adoptat és tal que fins i tot 

s‟ha creat una societat dedicada especialment a aquesta malaltia. Es tracta de la “Sociedad Española de 

Hipertensión- Liga Española para la lucha contra la hipertensión arterial (SEH-LELHA)”.  

 

És una societat creada en el 1995 amb la unió de la Lliga Espanyola per la Lluita contra la Hipertensió 

Arterial (LELHA) i la Societat Espanyola d‟Hipertensió (SEH). Té un equip de 4.500 especialistes; una 

quantitat que no trobem a Moçambic amb la malària. Realitza diverses activitats al voltant de la hipertensió: 

 

- Activitats Assistencials: Aquí hi trobem programes de gestió i de qualitat assistencial en la hipertensió. 

- Activitats Docents: Pel que fa a la docència, una de les activitats més importants organitzades per SEH-

LELHA és que anualment reuneix a un gran nombre de professionals a tractar temes científics amb una gran 

qualitat de continguts. 

- Activitats d’Investigació: La societat dedica recursos a la investigació de la malaltia. A més dóna beques 

a la investigació patrocinades per diverses companyies de la indústria farmacèutica. 

- Activitats d’Educació Sanitària: L‟objectiu d‟aquestes activitats és conscienciar a la població de la 

importància que té la prevenció i el tractament de la hipertensió. D‟aquesta manera s‟intenta millorar el control 

de la hipertensió i disminuir el risc de patir un atac cardiovascular.  
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- Activitats de difusió: Aquí hi trobem els mitjans per els quals es donen a conèixer. Publiquen una revista 

anomenada “Hipertensión”, que és l‟òrgan oficial de la SEH-LELHA i que es distribueix entre els membres de 

la societat. Després hi trobem les monografies, que són publicacions periodístiques dels Grups de Treball de la 

Societat. I finalment a la web oficial: www.seh-lelha.org. 

 

Per tant, amb l‟existència d‟aquesta Societat ens podem fer una altre idea de la gran diferència entre la 

hipertensió a Espanya i la malària a Moçambic. 

 

3.3.2.1. Novartis SA.:  

 

Per aproximar-nos a la hipertensió a Espanya hem volgut conèixer l‟actuació d‟una empresa. L‟escollida 

ha estat Novartis, ja que toca en profunditat el sector de la hipertensió. 

 

Novartis és una empresa farmacèutica suïssa i creada al 1996 per la unió de dues grans empreses 

anomenades Ciba-Geigy i Sandoz. Primer de tot, va sorgir Ciba en el 1757 i Sandoz en el 1959, que van 

romandre separades fins l‟any 1970.  

 

A Espanya, ocupa una posició important dins del sector i té la seva seu a Barcelona. El seu objectiu és, 

com totes les empreses farmacèutiques, produir medicaments i investigar. Tenen 100.000 treballadors 

distribuïts en 140 països de tot el món, cosa que els permet diversificar en una gran gamma de productes
22

.  

 

Vam tenir l‟oportunitat de poder fer una visita a una de les investigadores de Novartis i ens va poder 

mostrar en què treballava Novartis, quines eren les seves especialitats i alguna de les dades més rellevants de 

l‟empresa. D‟aquestes dades hem pogut fer una taula amb les més importants: 

 

TAULA 10: “Dades rellevants Novartis” 

 

2007 Mundial Espanya Espanya/Mund

ial 

Vendes (milions de $) 38.100 1.587 4,17% 

Empleats 54.613 2.104 3,85% 

Inversió en I+D (milions 

de $) 

6.400 89 1,39% 

FONT: Informe Anual de Novartis del 2007 i elaboració pròpia 
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 Veure ANNEX (GRÀFIC 8)  Percentatge dels treballadors segons el continent. 
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Hem pogut veure que les vendes que fa Novartis a Espanya representen un 4,17% del total i els empleats 

un 3,85%. Una dada a destacar és que el valor de la inversió que es realitza a Espanya és inferior al que hem 

vist a les vendes i als empleats. Pel que fa als empleats que es dediquen a la investigació, no hem pogut trobar 

dades concretes a nivell mundial ni a nivell espanyol. 

 

A Espanya hi ha diverses divisions dins de Novartis. Una d‟elles és Pharma, que desenvolupa i 

comercialitza fàrmacs amb recepta i protegits per patents. I dins de la divisió Pharma hi trobem 8 subdivisions: 

1.Cardiovascular / Metabolisme / Endocrinologia, 2.Dermatologia, 3.Malalties Respiratòries, 4.IDTI, 

5.Oftalmologia, 6.Oncologia, 7.Reumatologia / Inflamació / Metabolisme dels ossos, 8.Sistema Nerviós. 

 

Els productes d‟hipertensió els trobarem en la primera subdivisió (cardiovascular) i, tot hi que no hem 

pogut arribar a saber el percentatge que representen, és dels productes més venuts de Novartis. Novartis 

produeix 8 medicaments antihipertensius que es troben, tots ells entre els més venuts de l‟empresa
23

. Dins 

d‟aquests medicaments, podem veure que tots es troben patentats (bé perquè Novartis els hagi inventat o hi 

hagi fet alguna innovació).  

 

Una de les coses que cal destacar és que Novartis dedica el 21,7% de les seves vendes a I+D. Tenint en 

compte que la resta d‟empreses farmacèutiques de mitja solen dedicar-hi el 16.1%, podem observar que tenen 

una gran tendència en invertir en I+D. 

 

A nivell mundial, Novartis té diversos centres d‟investigació. Curiosament, hi ha un d‟aquests centres a 

Àfrica, anomenat “Institut Novartis de malalties tropicals (NITD)” , que s‟ocupa d‟ajudar al desenvolupament 

de vacunes/medicines per reduir el nombre d‟afectats. De fet, han estat capaços de produir el primer fàrmac 

que prevé la malària, el qual és capaç d‟aturar la malaltia en un 97% dels casos. Aquest medicament, anomenat 

Coartem, es troba disponible des de el 2001 i es pot aconseguir a un preu bastant baix. Cal destacar que del 

2001 al 2006 el preu per comprar el fàrmac s‟ha reduït en un 50% ja que si durant el 2001 costava 1.50$, al 

2006 es va reduir fins a 1$. 

 

3.4. ESTIMACIONS...  

 

Degut a la falta de dades pel que fa al volum d‟investigació que dediquen els diferents països i a les 

diferents malalties, hem hagut de recórrer a maneres alternatives per tal de poder corroborar la tesi inicial. Així, 

hem fet un seguit d‟estimacions que ens ajudaran a arribar a conclusions sobre la investigació que es dedica als 

dos països escollits i les dues malalties escollides. 
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 Veure ANNEX (TAULA 11)  Medicaments i patents per a la hipertensió Novartis. 
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3.4.1. ... a partir del nombre de laboratoris / institucions.  

 

Per aquesta primera estimació, suposem que el nombre de laboratoris existents en un país és un indicador 

del volum d‟investigació que s‟hi duu a terme. En el cas de Moçambic, com que no hi ha laboratoris, 

l‟estimació l‟hem fet a partir de institucions que actuen al país. 

 

A continuació, volem fer-nos una idea de quin tipus d‟investigació és la que hi ha a Espanya i, 

concretament ens interessarem per la investigació en hipertensió. Si, realment, el fet que hi hagi moltes 

persones hipertenses en aquest país fa que hi hagi molts laboratoris que investiguin en aquesta malaltia. 

 

Per dur a terme aquesta recerca la manera més fiable de fer-ho era buscar cada un dels laboratoris a què 

destinen els seus recursos. Ens hem centrat en els 215 laboratoris associats a Farmaindustria (que és una 

associació d‟empreses relacionades amb la indústria farmacèutica) per veure quin d‟ells investiguen o 

produeixen en hipertensió. 

 

El resultat d‟aquesta cerca és el quadre que tenim  a continuació. Com es veu, d‟aquestes 215 empreses 

espanyoles, o amb seu a Espanya, n‟hi ha un total de 89 que investiga o tenen productes relacionats amb la 

hipertensió. Es tracta d‟una mostra molt àmplia i molt representativa que ens pot donar una idea molt precisa 

de la situació en aquest país. A la taula també es poden veure els resultats en percentatge. Així, veiem que 

quasi la meitat dels laboratoris, un 41,4% treballen/investiguen en la hipertensió, malaltia molt important a 

Espanya. Sense cap dubte, si hi ha tants laboratoris interessats en aquesta malaltia és perquè té un mercat 

substancial que està al darrere. 

 

Finalment cal dir que, per curiositat del nostre grup de treball, vàrem buscar quin nombre de laboratoris, 

espanyols, estava relacionat amb la malària. En la nostra mostra, va sortir un total de 8 laboratoris, que això en 

percentatge és un 3,7%. Hem de dir que a nosaltres aquest resultat ens ha sorprès molt positivament. 

 

TAULA 12: “Nombre de laboratoris dedicats a hipertensió, i malària d‟un total de 215” 

 

 Laboratoris 

Hipertensió 

Laboratòris 

Malària (curiositat) 

Investiguen o produeixen 89 9 

Investiguen o produeixen 

(%) 
41.4% 3.7% 

FONT: Elaboració pròpia 

 

Pel que fa al cas de Moçambic, l‟estimació està basada en institucions que treballen al país en temes 

relacionats amb la malària. Segurament no tindrem una idea tan exacta com la investigació portada a Espanya 
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en hipertensió, però ja que el nostre objectiu és comparar aquestes dues malalties a dos països diferents, el fet 

que no hi hagi dades a Moçambic ja ens indica que hi ha una diferència bastant notable entre aquests països i 

malalties. Com ja hem dit, investigar costa més que produir. Així, només hem trobat un centre que estigui 

situat a Moçambic i investigui en la malària. Tot i això, a l‟hora de produir seran altres empreses privades les 

que ho faran. Analitzarem primer els centres que investiguen en el territori de Moçambic: 

 

- El Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM): Ja hem parlat d‟aquest centre a l‟apartat 

de “les malalties escollides”. Només cal reiterar que és aquest l‟únic centre de Moçambic que investiga en 

Malària dins del territori del país, i que rep la major part del finançament de l‟estranger. Hi ha empreses 

privades que s‟encarreguen de produir els medicaments que el CISM inventa i investiga. Entre aquestes 

trobem la farmacèutica GlaxoSmithKline. 

 

Però també hi ha institucions que investiguen en malària, malgrat no fer-ho en territori Moçambicà. 

Com que aquestes institucions no serveixen per a la nostra estimació, les esmentarem breument: 

 

- Medicines for Malaria Venture (MMV): La MMV és una organització sense ànims de lucre mig 

pública i mig privada. Es dedica al descobriment, desenvolupament, i repartiment de noves medicines pel 

tractament de la malària. A l‟hora de produir serà la indústria privada qui se n‟encarregarà. Està formada per 

diferents fundacions, governs i corporacions i també empreses del sector farmacèutic privat que són qui es 

dedicaran a produir
24

. 

 

- DNDi: La Iniciativa Medicaments per Malalties Oblidades, és una organització sense ànims de lucre  

dedicada a l‟I+D de nous i millors tractaments per malalties oblidades entre les que es troba la malària. Va ser 

fundada al 2003 per l‟Intstitut Pasteur i “Médicos Sin Fronteras” juntament amb quatre organitzacions 

públiques d‟investigació de malalties oblidades en països endèmics (Malàisia, Índia, Kenya, i Brasil). Les 

despeses totals en Malària representen el 5‟65% de tot l‟I+D, i un 4‟74% del total de les despeses 

(incloent advocacia, general management, etc.). Malgrat no investigar al territori de Moçambic, el país es 

veu beneficiat per la seva tasca
25

. 

 

 Tot i que només hi ha un centre d‟investigació a Moçambic, hi ha acords, projectes i institucions que 

intervenen indirectament (no a la investigació) a la millora de la malària al país, ja sigui econòmicament, 

aportant personal qualificat, donant material mèdic, assistència mèdica, docència, béns necessaris (aigua 

potable neta, mosquiteres, etc.). Aquestes organitzacions malgrat no investigar ni produir, ajuden al control i 

eradicació de la malària a Moçambic: 
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 Veure ANNEX (TEXT 8) 
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 Veure ANNEX (TEXT 9) 
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- Programes Nacionals: A Moçambic hi ha un elevat nombre de programes nacionals, alguns d‟ells amb 

col·laboració amb altres països Africans que tenen com a objectiu el tractament i prevenció de la malària. 

Pretenen distribuir xarxes per evitar els mosquits, insecticides, i tot un seguit de mesures sanitàries que poden 

ajudar a controlar la malaltia. Tot i així, sovint es queden en simples propòsits i es fa difícil veure l‟impacte 

que tenen entre la població. Entre aquests hi ha: “The National Malaria Control Program in Mozambique 

(NMCP)” i el  “Programa nacional de control de la malària (PNCM)
26

”. 

 

Tenim, doncs, 89 empreses privades dedicades a la hipertensió a Espanya (investiguen o produeixen) 

enfront a una única institució que realitza el mateix en malària a Moçambic. 

 

3.4.2. ... a partir del nombre de publicacions (Pub Med).  

 

Un altre indicador que hem utilitzat per tal de veure quin tipus d‟investigació hi ha a Espanya i a 

Moçambic, sobre la hipertensió i la malària respectivament, és a través del nombre de publicacions mèdiques 

que es dediquen a cada tema. Suposem que com més articles, estudis, tesis,… rebi una malaltia és perquè es 

dediquen més recursos per a la seva investigació. Les dades són extretes del portal “PUB MED”. 

 

“PUB MED” és un portal d‟Internet on s‟hi troben publicats articles d‟investigació relacionats amb la 

biomedicina i la ciència. Es tracta d‟una biblioteca digital molt utilitzada pels metges, científics i 

investigadors com a font d‟informació. “PUB MED” va ser desenvolupat per la “Nationale Center of 

Biotechnology Information” (NCBI). Aquest portal permet l‟accés a diferents bases de dades.  

 

Per fer la nostra investigació ens hem servit del buscador d‟aquesta pàgina web, utilitzant un seguit de 

paraules clau. La recerca la podríem dividir en dos apartats ben diferenciats, la investigació en hipertensió i 

malària en general arreu del món (paraula clau: “research malaria/hypertension”) i en segon lloc la 

investigació de malària i hipertensió a Espanya i a Moçambic, “malaria/hypertension research spain” i 

“malaria/hypertension rearch mozambique”. Els resultats els trobem a les taules que tenim a continuació: 

 

TAULA 13: “Investigació malària i hipertensió a Espanya i Moçambic” 
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 Veure ANNEX (TEXT 10) 

 
 

Malària 

 

 

Hipertensió 

Malària 

+ 

Research 

Hipertensió 

+ 

Research 

Malària 

+ 

Spain 

Hipertensió 

+ 

Spain 

Nº de 

publicacions 

 

50.685 

 

 

298.629 

 

 

23.561 

 

 

92.350 

 

 

333 

 

 

3.982 
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FONT: Elaboració pròpia i Pub Med 

 

Primerament, veiem una gran asimetria pel que fa a les dues malalties en general. Quan la paraula clau és 

el nom de la malaltia, apareixen fins a 6 vegades més articles dedicats a la hipertensió que a la malària. Donat 

que el nombre d‟afectats de les dues malalties és molt semblant, aquesta dada ens dóna una idea molt clara de 

la importància que es dóna a cada una d‟elles. 

 

Pel que fa a la investigació, en primer lloc, ens hem centrat en el nombre de publicacions derivades de la 

recerca general en les dues malalties, sense especificar cap país. Així, la paraula clau ha estat la de  “research 

malaria” i la de “research hypertension”. Veiem que 92.350 publicacions fan referència a “research 

hypertension” i només 23.561 a “research malaria”. En termes percentuals si agafem la suma de les dues 

publicacions com a total, obtenim que un 20.7% de publicacions d‟articles són sobre la investigació en 

malària i un 79.3% en hipertensió.  

 

Seguint la mateixa línia, introduïm unes altres paraules claus per a delimitar l‟anàlisi: “hypertension 

research spain” i “malaria research mozambique”. Veiem que pel primer grup hi ha un total de 1.749 

publicacions, mentre que per al segon grup, només 120. A Espanya es dedica fins a 12 vegades més 

investigació en la seva malaltia (hipertensió) que el que es fa Moçambic amb la seva (malària). 

 

A tall de curiositat, hem volgut saber com tracten els dos països la malaltia de l‟altre. Així, hem buscat la 

investigació que Espanya dedica a la malària (comparada amb la que dedica a la hipertensió) i la que 

Moçambic dedica a la hipertensió (comparada amb la que dedica a la malària). Els resultats obtinguts 

reflecteixen una diferència considerable. En termes percentuals, si agafem en total la investigació que Espanya 

dedica a les dues malalties, veiem que un 92.4% va destinat a la hipertensió, i un 7.6% a la malària. Com és 

evident, en el cas de Moçambic, les dades són totalment inverses, un 93% va per la malària, i un 7% a la 

hipertensió. Hem de tenir en compte que en cada país la quantitat de recursos destinats no són equiparables, i 

també dir que ens ha sorprès que a Moçambic dediqués part de la seva investigació a la hipertensió, sobretot si 

tenim en compte que gairebé no investiga ni en malària. Però caldria destacar que possiblement aquest 

finançament no prové de recursos del mateix país, sinó de l‟exterior. I també convé tenir present els valors 
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Nº Publicacions: 

"Malària/Hipertensió research"

MALÀRIA

HIPERTENSIÓ
7799..33%%  

2200..77%%  

absoluts, ja que si ens fixem en aquests veiem que en general, Moçambic no dedica pràcticament esforços a 

investigar. De fet, Espanya té més publicacions en malària que Moçambic. 

 

GRÀFICS 9: “Publicacions a Pub Med” 

 

 

 

 

 

FONT: Elaboració pròpia i PubMed 

 

Finalment dir que ja des de la primera busca que hem fet (la més general) veiem que la investigació està 

molt més centrada en hipertensió que no pas en malària. Aquest patró es manté a mesura que es va delimitant 

la cerca. La diferència en termes absoluts és molt elevada, tenint en compte que afecten volums de població 

semblants. 

 

3.4.3. ... a partir de la despesa en I+D.  

 

Com a tercera via per estimar la investigació farmacèutica, hem utilitzat unes dades que ens mostren la 

despesa en l‟I+D industrial en general en percentatge del PIB. El supòsit que estem fent és que la inversió en 

investigació farmacèutica, que és una fracció de la I+D total, és la mateixa proporció en tots els països. 

D‟aquesta manera aconseguim un punt de comparativa pel que fa al volum d‟investigació. Hem agafat com a 

països representatius Estats Units, Japó, i Espanya, a més del conjunt de la Unió Europea. La manca de 

recerca en I+D dels països en vies de desenvolupament fa que no constin en aquesta taula. La despesa en I+D 

queda distribuïda de la següent forma: 

 

GRÀFIC 2: Despesa en I+D (%PIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONT: Farmaindústria, Memòria anual 2008. 
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Veiem que Espanya té una inversió considerablement més baixa que la del Japó i EEUU; però el que és 

més sorprenent és que es trobi per sota de la mitja de l‟Europa dels 27, no la dels 15. Espanya es troba en una 

situació actual de desavantatge competitiu respecte la resta de països Europeus, i amb aquestes dades d‟I+D el 

patró no canviarà en els pròxims anys. 

 

Pel que fa a la distribució de la investigació, també la podem analitzar segons la procedència del 

finançament: sector privat, sector públic i de l‟estranger. La taula següent ho mostra: 

 

TAULA 14: Origen de la investigació: 

 

 
Despesa 

en I+D (% 

PIB) 

Origen 

sector privat 

(%) 

Origen 

sector 

públic 

(%) 

Estrangers 

i altres 

(%) 

Espanya 1.12 46.3 43 10.7 

U.E.-27  1.84 54.6 34.2 11.2 

EEUU  2.67 61.4 30.4 8.2 

Japó  3.20 74.5 17.7 7.8 

*Moçambic 0.31*(2.8)    

FONT: Elaboració pròpia 

 

En l‟apartat de la Indústria Farmacèutica Mundial ja hem especificat que la investigació farmacèutica està 

repartida, de mitjana, a parts iguals entre mans públiques i mans privades. Això és precisament el que es veu 

en general a la taula. Analitzant les dades en més profunditat, el més interessant és observar que Espanya és el 

que té un tant per cent més equilibrat entre el sector privat (46%) i el sector públic (43%). En canvi, si 

observem el Japó, que és el que té una despesa en I+D més alta, podem veure que el tant per cent dedicat en el 

sector privat és molt més alt que en el sector públic. Pel que fa a la part que prové de l‟estranger, passa el 

mateix que en el sector públic, que com més s‟inverteixi en I+D, menys es té de l‟estranger. 

 

Així, s‟observa  que els països que més investiguen són, curiosament, els que la despesa prové més aviat 

de mans privades. Per tant, Espanya hauria de canviar l‟estructura de repartiment de la investigació entre 

públic i privat. Les dificultats legals en què es troba el sector farmacèutic privat espanyol són probablement 

un gran obstacle al desenvolupament de la indústria privada, i per tant, és possible que causi aquet baix 

percentatge del PIB en I+D. 
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*Finalment, com que el tant per cert del PIB que té Moçambic en I+D prové d‟una font que no és gaire 

fiable, hem preferit no incloure-ho al gràfic. Tot i així, segons la nostra font, Moçambic dedica el 0.31% del 

PIB a I+D, majoritàriament de mans del govern, una dada molt allunyada de la dels altres països. Malgrat això, 

sí que hem pogut saber el tant per cent del PIB que utilitzen en despesa sanitària, que és el 2.8%.  

 

3.5. EL FUTUR DELS INVESTIGADORS.  

 

Per últim ens hem de preguntar com serà el futur del món de la investigació farmacèutica. Per les dades 

que hem anat veient, sembla que la situació que pateixen algunes malalties oblidades, no canviarà. Però també 

ens interessa conèixer el perfil dels futurs investigadors, quines són les seves preferències, quina formació 

tindran i també quina serà la demanda de llocs de treball. Per tal de conèixer el perfil dels investigadors ens 

hem servit d‟unes enquestes. 

 

3.5.1. Enquestes.  

  

Es va elaborar una enquesta per ajudar-nos a la recerca de dades. El que volíem era saber quines són les 

preferències dels actuals estudiants. Els preguntàvem si volien investigar, què volien investigar, si tenien 

interès en la recerca farmacèutica i en les malalties del tercer món. També, amb l‟enquesta preteníem 

comprovar si la demanda s‟adequa a l‟oferta, i si els pocs incentius de les empreses en fer investigacions per 

malalties de països subdesenvolupats són els mateixos que els dels futurs investigadors.  

 

Les enquestes s‟han dirigit als actuals estudiants universitaris que cursen carreres relacionades amb la 

ciència i la investigació com biologia, química, medicina i farmàcia. Aquests estudiants provenen de diferents 

universitats catalanes, recollits en una mostra d‟un total de 80 enquestes
27

, repartits a parts iguals entre les 

carreres.  

 

Per començar veiem que gairebé un 50% de les persones enquestades té pensat dedicar-se a la investigació. 

Més concretament, el 15% ho té molt clar i per això ens ha respost que “sí, segur”, i per un 35% n‟és una 

possibilitat elevada, responent-nos “sí, però no és segur”
28

.  La pregunta era enfocada cap a la investigació en 

general, no la farmacèutica. És per això que seguidament els preguntàvem si els interessaria la investigació 

farmacèutica. D‟aquest 50% dels enquestats que volen dedicar-se a la investigació, un 55% ens van dir que sí, 

i un 45% que preferien un altre tipus d‟investigació
29

. Per no malentendre aquestes dades, hem de parar 

atenció a quin grup d‟estudiants ha respost cada opció. Tenint en compte això, podem dir que els que tenen 

més previsió de dedicar-se en la recerca farmacèutica són els estudiants de química (el 42%), en canvi, els que 

                                                 
27

 Veure ANNEX (TEXT 11) Enquesta realitzada 
28

 Veure ANNEX (GRÀFIC 10) 
29

 Veure ANNEX (GRÀFIC 11) 
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menys en tenen la intenció són els de medicina (5%). Això és degut al fet que pels estudiants de medicina, 

investigar els suposa dedicar-se 6 anys més estudiant, i si tenim en compte que la carrera ja en són 6, tot plegat 

porta als 12 anys d‟estudi abans de poder treballar. A més a més, la majoria de sortides professionals dels 

químics estan relacionades amb la investigació. 

 

Sobre quin tipus d‟investigació farmacèutica preferien, un 68% es decanta per les malalties del primer 

món, un 27% per les malalties del 3r món, i finalment en la dermatologia i l‟estètica un 4%
30

. Per tant, podem 

veure que sí que hi ha estudiants que voldrien investigar en malalties dels països desenvolupats. Però un cop 

entrin en el  mercat laboral es trobaran que no hi ha gaires empreses disposades a contractar-los per aquestes 

malalties, de manera que tot plegat es queda només en una declaració d‟intensions.  

  

També ens hem interessat pel cicle on es trobem els estudiants. De totes les persones que aspiren a ser 

investigadores farmacèutiques, dues terceres parts estan cursant el 1r cicle de la carrera, i la resta, el 2n
31

. Això 

ens podria fer pensar que el fet de dedicar-se a la investigació pels universitaris més joves pot assemblar-se 

més a un somni, i pels que ja finalitzen els estudis veuen un futur més complicat en la investigació, i 

prefereixen encaminar-se cap a una altre via. A l‟afirmació anterior hi podem sumar el fet que el 83% de 

persones que volen participar en la recerca farmacèutica de malalties del 3r món, actualment estan cursant el 

1r cicle de la seva carrera.  

  

Per concloure aquest apartat, veiem que la major part dels estudiants voldria investigar en malalties del 

primer món, però que també hi ha una part disposada a dedicar-se a les malalties del 3r món.
32

 El que passarà 

és que els interessos dels estudiants no s‟alinearan amb els de les empreses, en el cas de les malalties del 3r 

món, ja que com hem vist al llarg del treball, pràcticament no hi ha empreses disposades a investigar en 

aquestes malalties.  

 

4. CONCLUSIONS: 

 

Com hem anat esmentant, amb el nostre treball ha estat motivat per la cita de la OMS “...menys del 10% 

de la investigació farmacèutica anual va destinada a combatre malalties que afecten el 90% de la població 

mundial.”. El que s‟ha pretès doncs, és analitzar el món de la indústria farmacèutica (com funciona, si 

funciona de manera eficient, si és justa o, contràriament, crea injustícies), a partir d‟una simplificació: 

comparar dues malalties. 

 

                                                 
30

 Veure ANNEX (GRÀFIC 12) 
31

 Veure ANNEX (GRÀFIC 13) 
32

 Veure ANNEX (GRÀFICS 14 i 15) 
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El més important i destacable que hem conegut després de fer la recerca és que la investigació privada va 

directament dirigida als països on hi ha diners. A aquesta conclusió hi hem arribat, en part, gràcies a la 

teoria on ens deia que hi havia un seguit de fallades de mercat que provocaven la desmotivació a investigar 

malalties dels països subdesenvolupats. Aquesta part teòrica ja ens començava a indicar aquest fet de manca 

d‟investigació, però la part pràctica ens ho va corroborar. A l‟apartat d‟estimacions, que és on ens hem basat 

per fer la comparació, totes les dades apuntaven a aquest fet.  

 

Les dues “empreses” analitzades de cada malaltia reflecteixen  les característiques de la indústria. Per una 

banda, el CISM, que malgrat que el finançament prové d‟arreu del món, té un centre d‟investigació a 

Moçambic, és una institució pública, sense ànim de lucre que investiga amb malalties tropicals. Per l‟altre 

banda, Novartis una empresa multinacional privada, que entre d‟altres investiga en  hipertensió. Només entrant 

a la seu d‟aquesta empresa a Barcelona ja ens podem fer una idea del gran poder de mercat i dels grans 

beneficis que obté. Així, primerament ja podem veure com, les malalties dels móns subdesenvolupats depenen 

d‟empreses o institucions públiques a l‟hora d‟investigar, l‟únic objectiu de les quals és ajudar a la població 

afectada, mentre que a les malalties del primer món no és necessari cap tipus d‟organitzacions públiques, sinó 

que és el propi mercat qui crea empreses privades motivades pels grans beneficis potencials. 

 

Una altra aproximació, que apunta a la mateixa direcció, va ser la quantitat d‟investigació per cada 

malaltia a cada país. Pel cas de la hipertensió ens vam trobar que un 41‟4% dels laboratoris espanyols hi 

investiguen o produeixen. Mentre que pel cas de la malària només hi ha una institució “benèfica”, la major 

part del capital de la qual prové de fora el país (tot i que sí que rebia ajudes del govern).  

 

Finalment, una altra estimació ens indica que la “importància” que se li dóna a cada malaltia és diferent. 

Pràcticament un 80% d‟articles científics arreu del món són relacionats amb la hipertensió mentre que el 20% 

restant és per la malària malgrat que les dues malalties tenen aproximadament el mateix nombre d‟afectats. 

 

Una altra de les conclusions que hem arribat és que sí que hi ha preocupació social donat que hi ha tot un 

seguit de professionals preocupats que proposen solucions teòriques al problema dels incentius a la 

investigació però encara no estan aplicades. Aquestes mesures les haurien d‟aplicar els governs dels països 

desenvolupats i si això no els afavoreix en l‟electorat, no creiem que s‟arribin a aplicar. Sabem, que en una de 

les últimes trobades del G-7 es va aprovar l‟inici d‟un pla pilot, inspirat en una de les solucions que proposa 

Kremer que és l‟Advance purchase commitments. Tot i això, aquestes solucions són ineficients sense l‟ajuda 

de la gran indústria farmacèutica. Les empreses privades com a molt el que arriben a fer és produir, que ja és 

un pas (GlaxoSmithKlein) però és insuficient perquè com s‟ha dit reiteradament al treball el que importa i la 

part més costosa és investigar. 
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Tot aquest anàlisi anterior es basava en la situació actual de la indústria farmacèutica, però per fer l‟anàlisi 

més complet, vam voler veure quin futur li esperava. Mitjançant enquestes a actuals estudiants, hem vist que 

un 9‟3% d‟aquests estaria disposat a investigar per aquestes malalties més desateses. Tot i això, a l‟hora de la 

veritat hi ha dues parts fonamentals que haurien d‟estar alineades, que són l‟oferta i la demanda de treball, el 

que preocupa doncs, no és la demanda sinó l‟oferta com ja hem esmentat.  

 

Així, veiem la gravetat de tot plegat i és que gràcies a aquets patrons d‟investigació la indústria s‟ha anat 

dirigint cap a malalties provocades per una població amb cert grau de benestar (com la hipertensió, provocada 

per alcohol, tabac, drogues), característiques dels països desenvolupats, les quals generalment no provoquen la 

mort simplement “molesten” . En canvi, en els països en desenvolupament hi ha malalties endèmiques, sovint 

provocades per la falta d‟higiene o prevenció (com la malària) que causen la mort a una gran part de la 

població, on els afectats són nens i dones embarassades i aturen desenvolupament econòmic del país. En 

resum, el cost d‟oportunitat d‟investigar per aquestes malalties secundàries és la investigació de malalties molt 

més importants en termes de morts i afectats. 

 

Com a resum conclusió, tot plegat fa difícil el canvi respecte l‟afirmació inicial. És per això que un cop 

tenim coneixement de causa, creiem que la tasca d‟investigar en malalties hauria d‟estar en altres mans. Donat 

que la indústria privada el que pretén és obtenir beneficis, mai arribarem a l‟òptim social, que és pal·liar les 

malalties més greus. D‟aquesta manera, hauria d‟existir un organisme aliè al mercat i capaç de gestionar la 

investigació raonablement. 
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2. SITUACIÓ MUNDIAL I MODELS TEÒRICS ECONÒMICS: 
 

2.1. SITUACIÓ DE LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA MUNDIAL (VISIÓ 

PANORÀMICA) 
 

2.1.1. La realitat de la investigació: 

 

TEXT 1: “Classificació de malalties segons Jeffrey Sachs” 

Tipus de malalties: 

1) Tipus I: Mateixa proporció a pobres que a rics 

En els últims 20 anys s‟han desenvolupat moltes vacunes per malalties del tipus I, però no s‟han introduït 

àmpliament als països pobres degut al seu gran cost. A més a més, els països occidentals s‟estan emergint en 

l‟anomena‟t “estat del benestar” això fa que el preu que rebin els consumidors occidentals sovint sigui inferior 

al que reben els dels països en vies de desenvolupament.  

2) Tipus II: Més proporció a pobres que a rics (90% o + als pobres) 

Per exemple, pel que fa a les vacunes de VIH/SIDA s‟està produint una important investigació degut a la 

demanda dels països rics. Tot i així, no es lo suficientment important com per cobrir les necessitats mundials. 

Val a dir que el cas de la sida, com que es tracta d‟un virus que muta constantment, fa que de per si el cost del 

tractament sigui enorme. S‟han de canviar els medicaments cada quinze dies perquè el virus ja ha mutat. Això 

no només requereix un elevat cost econòmic pel malalt sinó també un seguiment mèdic molt rigorós. Als 

països pobres ni una cosa ni l‟altre es poden dur a terme.  

3) Tipus III: Gairebé tota la proporció a pobres.  

En aquest cas hi ha poquíssima investigació, per raons òbvies que ja hem comentat. La malària es situaria 

en aquest grup, ja que el 99% dels casos són de països pobres. 

S‟estima que la investigació biomèdica total dels sectors públic i privat gira entorn a 60.000 milions $ 

anuals. És destacable i preocupant que la primera associació publico-privada per desenvolupar els nous 

antipalúdics, la Operació Medicaments Antipalúdics (OMA) gasti menys de 10 milions $ anuals en 

finançament (a l‟any 2002). 

2.1.2. La indústria farmacèutica general: 

 

B) Classificació inicial: 

 

TEXT 2: “Altres indicadors per identificar un país subdesenvolupat” 

Indicadors: 
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1) % Alfabetització femenina  

2) Nº d‟infermeres per cada 100.000 habitants 

3) Cobertura real de la immunització DPT3 

4) Accés als serveis de salut 

5) Control de la corrupció/eficàcia del govern 

6) Proporció de la població que habita en regions tropicals 

 

Relació entre les limitacions i els països de baixos ingressos: 

El 87% de les persones que viuen amb menys de 1$ al dia en països de baixos ingressos no resideixen en 

els països amb majors limitacions. 

TEXT 3: “Classificació dels països basada en la producció farmacèutica” 

Els països també es poden classificar en funció del grau de desenvolupament del sector farmacèutic. 

Segons UNIDO (United Nations Industrial Organization), existeixen 4 grans grups de països: 

- Tipologia A: Dins d‟aquest grup s‟hi troben el països que tenen una indústria farmacèutica sofisticada i 

una base de recerca significativa. Els grans avenços es produeixen en aquests països, entre els que es troben 

Estats Units, Japó, Alemanya, Regne Unit i Suïssa. 

- Tipologia B: Consta dels països amb capacitat per innovar. En canvi posseeixen certs límits (econòmics, 

legislatius) a l‟hora d‟investigar. Es tracta de països com Espanya, Austràlia, Irlanda, Portugal, entre d‟altres. 

- Tipologia C: Països que només produeixen. Hi ha dos subgrups: 

C1: Produeixen ingredients terapèutics i productes acabats. Són països com Bahames, Bolívia, 

Txecoslovaca, Turquia, Cuba i Indonèsia, entre d‟altres. 

C2: Produeixen només productes acabats: Afganistan, Grècia, Algèria, Malta, Marroc, Moçambic, 

Iemen, Tailàndia, Veneçuela, Perú, Sud-àfrica, ... 

- Tipologia D: Països sense indústria farmacèutica: Andorra, Guinea Equatorial, Islàndia, Laos, Rwanda, 

Senegal, Swazilàndia,... 

 

GRÀFIC 2: “Proporció de població en els països de baixos, mitjans i elevats ingressos” 
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FONT: Organització Mundial de la Salut 

C) Els Beneficis:  

 

TAULA 2.1: “ Empreses líders del mercat en termes de beneficis, 2006”: 

 

Revenue 

Rank 

2008 

Company Country 
Total Revenues 

(USD millions) 

Healthcare R&D 

2006 

(USD millions) 

Net income/ 

(loss) 2006 

(USD millions) 

Employees 

2006 

1 Novartis Switzerland 53,324 7,125 11,053 138,000 

2 Pfizer USA 48,371 7,599 19,337 122,200 

3 Bayer Germany 44,200 1,791 6,450 106,200 

4 GlaxoSmithKline 
United 

Kingdom 
42,813 6,373 10,135 106,000 

5 
Johnson and 

Johnson 
USA 37,020 5,349 7,202 102,695 

6 Sanofi-Aventis France 35,645 5,565 5,033 100,735 

7 
Hoffmann–La 

Roche 
Switzerland 33,547 5,258 7,318 100,289 

8 AstraZeneca UK/SwedEn 26,475 3,902 6,063 98,000 

9 Merck & Co. USA 22,636 4,783 4,434 74,372 

10 
Abbott 

Laboratories 
USA 22,476 2,255 1,717 66,800 

11 Wyeth USA 20,351 3,109 4,197 66,663 
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12 
Bristol-Myers 

Squibb 
USA 17,914 3,067 1,585 60,000 

13 
Eli Lilly and 

Company 
USA 15,691 3,129 2,663 50,060 

14 Amgen USA 14,268 3,366 2,950 48,000 

15 
Boehringer 

Ingelheim 
Germany 13,284 1,977 2,163 43,000 

16 Schering-Plough USA 10,594 2,188 1,057 41,500 

17 
Baxter 

International 
USA 10,378 614 1,397 38,428 

18 

Takeda 

Pharmaceutical 

Co. 

Japan 10,284 1,620 2,870 15,000 

19 Genentech USA 9,284 1,773 2,113 33,500 

20 
Procter & 

Gamble 
USA 8,964 n/a 10,340 29,258 

FONT: Banc Mundial 

 

TAULA 2.2: “Líders del mercat en termes de vendes, 2006” 

Rank   Company   
Sales 

($m)   

Growth 

(%)   

Market Share 

(%)   

Based/Headquartered 

in   

1 Pfizer 45,983 2.1 7.3 US 

2 GlaxoSmithKline 37,034 9.7 5.9 UK 

3 Sanofi-Aventis 35,638 5.0 5.7 France 

4 Novartis 28,880 18.0 4.6 Switzerland 

5 Hoffmann–La Roche 26,596 21.8 4.2 Switzerland 

6 AstraZeneca 25,741 10.5 4.1 UK/Sweden 

7 Johnson & Johnson 23,267 4.2 3.7 US 

8 Merck & Co. 22,636 2.8 3.6 US 

9 Wyeth 15,683 2.4 2.5 US 

10 
Eli Lilly and 

Company 
14,814 7.5 2.4 US 

FONT: Wikipedia 
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D) Producció: 

 

GRÀFIC 3: “Proporció de producció farmacèutica en els països de baixos, mitjans i elevats 

ingressos”  

 

FONT: Organització Mundial de la Salud 

 

MAPA 1: “Capacitat de producció farmacèutica variant segons els diferents països” 

 

FONT: Organització Mundial de la Salut 

E) Vendes i consum: 
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TAULA 3: “Rànquing del les 10 classes de medicaments més venuts, 2001” 

Tipus 

Total de 

vendes 

(bilions de 

US$) 

Percentatge compartit en les 

vendes globals 

 

Anti-ulcers 19.5 6  

Cholesterol & triglyceride reducers 18.9 5  

Antidepressants 15.9 5  

Non-steroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs) 

10.9 5  

Antihypertensive drugs (Ca antagonists) 9.9 3  

Antipsychotics 7.7 2  

Oral antidiabetics 7.6 2  

ACE inhibitors (plain) 7.5 2  

Antibiotics (cephalosporins and combinations) 6.7 2  

Systematic antihistamines 6.7 2  

All 10 111.3 34  

FONT: Organització Mundial de la Salut. 

TAULA 4: “Consum global farmacèutic  segons el nivell d‟ingressos dels països. Dades en 

$ Estadunidencs, 1985,1999” 

  1985 1990 1999 

Country income level No. Value % No. Value % No. Value % 

Low 8 3,512 3.9 8 4,675 2.7 8 9,222 2.9 

Middle 14 5,884 6.6 19 13,121 7.5 18 18,614 5.9 

High 22 79,006 88.9 20 156,578 89.8 22 289,822 91.2 

Total 44 88,402 1001 47 174,374 100 48 317,658 100 

FONT: Banc Mundial 

F) Finançament: 
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GRÀFIC 5: “Despesa en I+D de les 10 principals indústries farmacèutiques, en percentatge 

sobre les vendes i en $ Estadunidencs, 2001” 

 

FONT: Banc Mundial 

 

2.2. MODELS TEÒRICS ECONÒMICS: 
 

2.2.1. Michael Kremer: 

 

D) Solucions: 

 

II. Programes “Push” i “Pull”. 
 

II.2) Advance market commitments (Antelació dels compromisos de mercat) 

 

TAULA 7: “Exemplificació de l‟Advance market comitment en la vacuna de la malària” 

Advance market comitment 

(Antelació dels compromisos de mercat) 

Exemple: 

Vacuna de la Malària 

Contractes vinculants (exigits per la llei). Oferta realitzada per un grup de patrocinadors. 

Mercat total valorat aproximadament igual a les 

ventes mitjanes dels ingressos percebuts pels nous 

medicaments. 

La mida total del mercat és 3 billons de $ 

(valor actual net, 2.004 US $). 

Patrocinadors sota un preu específic. 15 $ per tractament. 

(ex. 5$ per dosi, per 3 dosis) 

El preu de garantia s‟aplica a un nombre màxim 

de tractaments. 

Garantit pels primers 200 milions de tractament 

Tractament venut als països elegits. Fons per vacunes, pels països elegits. 
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FONT: “Creating markets for Vaccines” Michael Kremer, Rachel Glennerster, Heidi Williams. 

 

2.2.2. Jeffrey Sachs: 

 

B) Anàlisi de la situació macroeconòmica: 

 

TEXT 4: “Limitacions dels països pobres en el sistema sanitari”. 

Limitacions: 

Quan es produeixen les limitacions? Quan augmentant ràpidament la despesa, es redueix a zero el benefici 

marginal del desenbolsament. Això es produeix en certes regions d‟alguns països en desenvolupament, on hi 

trobem disfuncions del sistema. 

Cal esmentar la importància que Moçambic va passar de ser un dels països que tenia més limitacions a no 

tenir-ne tantes. 

Nivells de les limitacions que s‟han de superar: 

 1) Nivell comunitari/domèstic  Solució: augmentant recursos 

El problema principal és la falta de demanda d‟intervencions eficaces, ja que la població pateix tants 

problemes que simplement es resigna a ells. 

2) Nivell de dispensació de serveis de salut  Solució: augmentant recursos 

Aquí hi trobem diversos problemes. El primer seria la falta de personal qualificat i necessitat d‟una millor 

distribució. El segon, la mala gestió i supervisió dels programes. El tercer, la falta de fàrmacs i subministres 

mèdics. I finalment, la falta d‟equips i infraestructures. 

3) Nivell de polítiques i gestió estratègica  

Pel que fa a les polítiques, és a on hi fallen més coses. Per començar, es tracta de sistemes dèbils i 

excessivament centralitzats pel que fa a la planificació i a la gestió. En segon lloc, trobem grans deficiències 

en els sistemes de subministrament dels medicaments. En tercer lloc, tampoc és adequada la regulació que 

A canvi, el patrocinador vendrà els següents 

tractaments a preu baix. 

1$ per tractament. 

País que rep fàrmacs fa un co-pagament pels 

productes (o ho demana a un donant). 

1$ pagat pels receptors. 

14$ pagats pels patrocinadors. 

 

Els desenvolupadors amb èxit reben 15$ per tractament. 

Conseqüentment, els productes posterior també tenen els requisits necessaris. 

Un “Independent Adjudicaton Committe” supervisa l‟acord. 
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se‟ls hi aplica tant al sector farmacèutic com al sector privat. I finalment, la falta d‟incentius per a que els 

polítics utilitzin la informació de manera eficient, responent a les necessitats i preferències de la població. 

4) Política pública que afecten a tots els sectors 

Aquí el problema el tenim en la falta d‟infraestructures de comunicacions i transports. 

 

5) Característiques ambientals 

Aquest apartat l‟hem de dividir en dos: primer, la gestió publica i marc general de la política i segon, 

l‟entorn físic. 

Començant per la gestió pública,  hi trobem que en la majoria dels governs d‟aquests països hi predomina 

la corrupció i la debilitat del govern. A més, hi ha una gran inestabilitat política i inseguretat per part de la 

població.  

I pel que fa a l‟entorn físic, ens trobem que tenen una predisposició climàtica i geogràfica a les malalties 

tropicals. 

 

C) Possibles solucions: 

 

I. Nivells de despesa en salut als països d’ingressos baixos 

TAULA 8: “Repartiment del cost per habitant necessari per solucionar la pobresa” 

Any Cost/habitant 

2002 

14$ per persona a l‟any als països 

d‟ingressos baixos. 

22$ per persona a l‟any als països menys 

desenvolupats 

2007 34$ per persona a l‟any 

2015 38$ per persona a l‟any 

FONT: Informe de la Comissió, OMS 

 

3. APLICACIÓ: 

 

3.2. LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA A AQUESTS PAÏSOS: 
 

3.2.1. La indústria farmacèutica espanyola:  
 

D) L‟impacte de la regulació de la indústria farmacèutica en la inversió en I+D: 

 

3.2.1.1. Entrevista als laboratoris ERN: 

 

TEXT 5: “Article 35 de la Llei de l‟Impost sobre Societats”. 
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DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES. 

Artículo 35. Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. 

1. Deducción por actividades de investigación y desarrollo. 

La realización de actividades de investigación y desarrollo dará derecho a practicar una deducción de la 

cuota íntegra, en las condiciones establecidas en este apartado. 

a. Concepto de investigación y desarrollo. 

Se considerará investigación a la indagación original planificada que persiga descubrir nuevos 

conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico, y desarrollo a la aplicación 

de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de 

nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la 

mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. 

Se considerará también actividad de investigación y desarrollo la materialización de los nuevos productos 

o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la creación de un primer prototipo no comercializable y 

los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que éstos no puedan convertirse o utilizarse 

para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. 

Asimismo, se considerará actividad de investigación y desarrollo el diseño y elaboración del muestrario 

para el lanzamiento de nuevos productos. A estos efectos, se entenderá como lanzamiento de un nuevo 

producto su introducción en el mercado y como nuevo producto, aquel cuya novedad sea esencial y no 

meramente formal o accidental. 

También se considerará actividad de investigación y desarrollo la concepción de software avanzado, 

siempre que suponga un progreso científico o tecnológico significativo mediante el desarrollo de nuevos 

teoremas y algoritmos o mediante la creación de sistemas operativos y lenguajes nuevos, o siempre que esté 

destinado a facilitar a las personas discapacitadas el acceso a los servicios de la sociedad de la información. No 

se incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas con el software. 

 

b. Base de la deducción. 

La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos de investigación y desarrollo y, en 

su caso, por las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible excluidos los inmuebles y 

terrenos. 

Se considerarán gastos de investigación y desarrollo los realizados por el sujeto pasivo, incluidas las 

amortizaciones de los bienes afectos a las citadas actividades, en cuanto estén directamente relacionados con 

dichas actividades y se apliquen efectivamente a la realización de éstas, constando específicamente 

individualizados por proyectos. 

(…) 
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c. Porcentajes de deducción. 

d. El 30 % de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto. 

En el caso de que los gastos efectuados en la realización de actividades de investigación y desarrollo en el 

período impositivo sean mayores que la media de los efectuados en los dos años anteriores, se aplicará el 

porcentaje establecido en el párrafo anterior hasta dicha media, y el 50 % sobre el exceso respecto de ésta. 

Además de la deducción que proceda conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores se practicará una 

deducción adicional del 20 % del importe de los gastos de personal de la entidad correspondientes a 

investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo. 

e. El 10 % de las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos los 

inmuebles y terrenos, siempre que estén afectos exclusivamente a las actividades de investigación y 

desarrollo. 

(…) 

2. Deducción por actividades de innovación tecnológica. 

La realización de actividades de innovación tecnológica dará derecho a practicar una deducción de la 

cuota íntegra en las condiciones establecidas en este apartado. 

a. Concepto de innovación tecnológica. 

Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la 

obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. Se 

considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista 

tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. 

Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o 

diseño, la creación de un primer prototipo no comercializable, los proyectos de demostración inicial o 

proyectos piloto y los muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del 

juguete, del mueble y de la madera, siempre que no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones 

industriales o para su explotación comercial. 

b. Base de la deducción. 

La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos del período en actividades de 

innovación tecnológica que correspondan a los siguientes conceptos: 

Actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, la definición y la orientación de 

soluciones tecnológicas avanzadas, con independencia de los resultados en que culminen. 

(…) 

Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad de la serie ISO 

9000, GMP o similares, sin incluir aquellos gastos correspondientes a la implantación de dichas normas. 

(…) 

c. Porcentaje de deducción. 

El 10 % de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto. 

3. Exclusiones. 
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(…) 

4. Aplicación e interpretación de la deducción. 

(…) 

5. Desarrollo reglamentario. 

(…) 

 

3.2.2. La indústria farmacèutica a Moçambic: 

 

3.2.2.1. El CRESIB (Entrevista a Quique Bassat):  

 

TEXT 6: “Resum conferència sobre el “chagas” a l‟Hospital Clínic de Barcelona” 

 

El 29 d‟Abril varem assistir a una conferència a l‟Hospital Clínic de Barcelona. En aquesta conferència 

l‟economista Elisa Sicuri exposa els resultats d‟un estudi sobre la viabilitat econòmica de un test per a detectar 

la malaltia Chagas entre la població llatinoamericana:  

 

Com s‟inicia la malaltia? 

A través de l‟anomenat “kissing-by”. Es contrau la malaltia normalment en zones rurals, ja que tenen uns 

cases molt dèbils que fa incrementar les possibilitats d‟agafar la malaltia. 

 

Quan es detecta? 

Al cap de 10-25 anys d‟haver agafat la malaltia. Els símptomes poden ser diversos: cardiològics, 

neurològics, digestius. 

 

Com es produeix la transmissió? 

A través de donacions de sant, de mare a fill/a. 

 

Dades importants: 

El 3,4% de les dones immigrants d‟Amèrica del Sud que pareixen a Barcelona tenen Chagas els seus fills. 

Un cop detectat en un nen, si es fa un tractament, la probabilitat de que és recuperi és pràcticament el 99%. 

La diferència d‟anys de vida esperada del qui té chargas amb el qui no en té és de 0,037. 

 

Problema: tractar vs no tractar 

 Estratègia Cost Augment del cost Efectivitat 

Nen 
Fer test 20,4€ - - 

No fer test 55€ 34,7€ - 

Mare 
Fer test 89€ - 0,9 

No fer test 718€ 629€ 0,4 

FONT: Powerpoint de la conferència 

 

3.3. LES MALALTIES ESCOLLIDES (malària i hipertensió) 
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3.3.1. La Malària (Moçambic) 

 

A) Què és la Malària? 

FOTOGRAFIES 1 i 2: “Mosquit Anopheles, l‟animal més perillós del planeta” 

 

FONT: Google Imatges 

 

ESQUEMA 1: “Cicle vital del paràsit plasmòdium” 

 

FONT: unabmalaria.blogspot.com 

 

FOTOGRAFIA 3: “Zona de criança típica del mosquit” 

 

FONT: www.malariasite.com 

3.3.1.1. CISM: 
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TEXT 7: “Finançadors i col·laboradors del CISM” 

 

* PÚBLIQUES: 

- Ministerio de Asuntos Exteriores 

- Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 

- Ministerio de Sanidad y Consumo 

- Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) 

- Organización Mundial de la Salud (OMS)  

- Fons Català de Cooperació  

- Unión Europea 

- Generalitat de Catalunya 

- UNICEF 

* PRIVADES: 

- Malaria Vaccine Initiative (MVI) at PATH*, Rockville 

- Children’s Vaccine Programme (CVP) at PATH*, Seattle 

- Bill and Melinda Gates Foundation, Seattle 

- Fundación BBVA, Madrid 

- Fundació la Caixa, Barcelona 

- Fundació Africa Viva, Barcelona 

- GSK, Rixensaart 

 

3.3.2. La Hipertensió (Espanya) 

 

B) Què és la hipertensió? 

 

FOTOGRAFIA 4: “Esfigmomanòmetre” 

 

FONT: Google Imatges 

B) La hipertensió a Espanya: 

 

3.3.2.1. Novartis SA.:  

 

GRÀFIC 8: “Percentatge de la importància dels treballadors segons el continent” 
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TAULA 11: “Medicaments dedicats a la hipertensió, i sota patent a Novartis” 

 

Medicaments per la 

Hipertensió 
Patentat? 

Vendes a 

Espanya 

Diovan Si Si 

Co-Diovan Si Si 

Exforge Si Si 

Lotensin Si No 

Lotensin Si No 

Lotrel Si No 

Tekturna/Ra

silez 
SI No 

Tekturna HCT NS No 

FONT: Elaboració pròpia i Novartis. 

 

3.4. ESTIMACIONS...  
 

3.4.1. ... a partir del nombre de laboratoris / institucions. 

  

TEXT 8: “Medicines for Malaria Venture” 

 

Té contactes amb Genzyme, GlaxoSmithKline (GSK), Novartis and sanofi-aventis. Altres colaboradors 

són Bayer HealthCare, Chong Qing Holley, Merck & Co., Inc., Pifzer, Shin Poong i Sigma-Tau. Tot i no 

investigar directament al terreny de Moçambic, sí que es dedica a la investigació per medicaments antimalàrics 

FONT: ww.novartis.com 
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que després rebrà Moçambic. Així que Moçambic és un dels països que en sortirà beneficiat dels seus resultats, 

ja que entra dins del projecte. Tot i que la producció dels medicaments és portada per empreses privades, 

gràcies a que la investigació és portada per la MMV, el preu per exemple del Coartem Dispersable (Novartis) 

és de 0‟37$, un preu molt per sota i accessible del que seria sota patent. 

Durant nou anys ha construït gairebé 50 projectes de medicaments antimalàrics: 

 

FONT: Memòria MMV 

Entre els majors donants de fons per l‟organització, trobem, Bill&Melinda Gates Foundation 61‟3%, 

seguit molt de lluny per UK DAD amb un 8‟8%, després trobem fons públics, organitzacions internacionals, 

Banc Mundial i d‟altres. 

 

 

FONT: Memòria MMV 

En quant a les despeses, un 82‟5% es dedica a la I+D un 10‟6% a la Direcció i Administració, un 0‟8% als 

socis  i un 6‟1% a l‟Accés i distribució: 
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FONT: Memòria MMV 

TEXT 9: “DNDi” 

 

En associació amb la indústria i cercles acadèmics, la DNDi té el major portafolio de I+D per les malalties 

de paràsits cinetoplastidos, i avui compta amb 5 projectes clínics i 4 pre-clínics, juntament amb una altra 

varietat de projectes. Al 2007 i 2008, DNDi va posar en marxa, en col·laboració amb Sanofi-aventis i amb 

Farmanguños/Fiocrux els seus dos primers productes, una combinació de dosis fixa dels antimalàrics ASAQ i 

ASMQ. 

 

La manera que té d‟actuar la DNDi és que ella inicia i coordina la I+D de medicaments en societat amb la 

comunitat internacional d‟investigació, el sector públic, la indústria farmacèutica i altres associats rellevants. 

No només pretén estimular la investigació, sinó també construir i enfortir la capacitat d‟I+D en les regions 

endèmiques. 

 

La DNDi té una xarxa internacional de científics i investigadors compromesos amb la I+D de 

medicaments per malalties oblidades. També té oficines regionals als continents més afectats per aquestes 

malalties (Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina). 

 

La DNDi està formada per quatre institucions públiques d‟investigació mèdica en els països en 

desenvolupament, una institució privada d‟investigació, una organització internacional d‟investigació, i una 

organització internacional d‟ajuda humanitària de l‟àrea de salut. Aquestes: Fundación Oswaldo Cruz, del 

Brasil (vinculada al Ministeri de Salut de Brasil); Consejo Hindú de Investigación Médica; Ministeri de Salut 

de Malàisia; Institut d‟Investigació Mèdica de Kenya; Institu Pasteur de França; PNUD/Banco 

Mundial/Programa Especial de Investigación y Entrenamiento en Enfermedades Tropicales de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS/TDR) (aquest programa de la OMS (TDR) treballa amb 10 malalties infeccioses 

oblidades que afecten als sectors de la població mundial més pobre); Médicos Sin Fronteras. 

 

El total d‟I+D és 229,86 milions d‟euros, que representa el 83% de les despeses totals: 

http://www.who.int/tdr
http://www.who.int/tdr
http://www.who.int/tdr
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FONT: Memòria DNDi 
 

Les despeses totals en Malària representen el 5‟65% de tot l‟I+D, i un 4‟74% del total de les despeses 

(incloent advocacia, general management, etc.): 

  

FONT: Memòria DNDi 
 

El fons de l‟organització provenen en un 50% de poders públics o institucionals, un 30% de fundacions i 

majors donants, un 20% de socis fundadors i un 3% de públic general:  

 

  

FONT: Memòria DNDi 

 

TEXT 10: “Programa nacional de control de la malària (PNCM)” 

 

Principals metes: 

 

1. FAZER Recuar o Paludismo (Programa de la Roll Back Malaria) 
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El 25 d‟abril del 2000, es van reunir diversos representants de 44 països africans per parlar sobre la 

malària i aprovar una declaració que estableixi uns compromisos polítics per combatre-la o reduir-la a mitjans 

del 2010. 

 

Per aconseguir aquets propòsits, es van plantejar les següents metes durant l‟any 2005: 

- Almenys el 60% dels afectats per la malària tindran accés ràpid a un tractament correcte i de baix cost 

durant les primeres 24 hores de notar-ne els símptomes. 

- Almenys el 60% d‟aquelles persones en risc de contraure la malària (sobretot dones embarassades i nens 

menors de cinc anys) rebran unes certes mesures per aconseguir una protecció personal i col·lectiva. Aquestes 

mesures inclouen l‟accés a mosquiteres tractades amb insecticides i altres prevencions de baix cost. 

- Almenys el 60% de totes les dones embarassades que corren el risc de contraure la malària (especialment 

les embarassades per primera vegada) tinguin accés al tractament. 

2. Pròpies de Moçambic 

- Reduir en un 25% la mortalitat per malària durant el període 2003-2006 en relació als nivells observats 

en el 2001. 

- Reduir la taxa de mortalitat en un 25% durant el període 2003-2006 en relació als nivells observats en el 

2001. 

- Reduir els nivells d‟incidència de la malària en un 25% durant el període 2003-2006 en relació als nivells 

observats en el 2001. 

 

3. Principals estratègies: 

1. Programa de gestió i desenvolupament de sistemes. 

2. Seguiment, informació i recerca. 

3. Promocionar la salut i mobilitzar la comunitat. 

4. Resposta d'emergència. 

5. Protecció personal. 

6. Diagnòstic, la gestió dels casos i el subministrament de medicaments necessaris. 

 

4. Organitzacions que ajuden a que això funcioni: 

Organització Mundial de la Salut (OMS), USAID, Malaria Consortium, UNICEF, World Vision, Aga 

Khan Foundation, Medicus Mundi, PSI, CARE International, LSDI, Health Alliance International (HAI), Save 

the Children, JICA, Global Fund, AMREF 

 

3.5. EL FUTUR DELS INVESTIGADORS. 
 

3.5.1. Enquestes. 
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TEXT 11: “Enquesta realitzada a estudiants de Medicina, Biologia, Farmàcia, Química i 

Bioquímica” 

 

*ESTUDIS:  

 -Medicina: 

 -Biologia: 

 -Farmàcia: 

 -Química 

 -Bioquímica 

 -Altres:_________ 

 

*CICLE EN CURS: 

 -1r cicle: 

 -2n cicle: 

 -Màster: 

 

*MÀSTER:  Tens pensat estudiar un màster després de la carrera? (només en cas que no l‟estiguis cursant):  

        Quin? (només en cas que el vulguis fer)______________ 

 

*DEDICACIÓ: Tens pensat dedicar-te a la investigació? 

 -Sí, ho tinc clar: 

 -Sí, però no és segur: 

 -No ho crec: 

 -Segur que no:  

 

En cas que hagis contestat una de les dues primeres respostes de la pregunta anterior:  

 

*TIPUS D‟INVESTIGACIÓ: Tenies pensat dedicar-te a la investigació farmacèutica?____ 

 

*En cas afirmatiu, DE QUIN TIPUS? 

 

-Malalties primer món: (càncer, malalties cardiovasculars, alzheimer,...) 

-Malalties tercer món: (malària, tuberculosi,...) 

-Dermatologia i estètica:  

 

GRÀFIC 10: “Intenció de investigar” 
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Intenció de investigar

15%

35%41%

9% Sí, ho tinc clar:

Sí, però no és segur

No ho crec

Segur que no

 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

GRÀFIC 11: “Volen recerca farmacèutica” 

Volen recerca farmacèutica?

55%

45%
Si

No

 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

GRÀFIC 12: “Orientació de la Investigació farmacèutica”, 

Investigació farmacèutica

68%

27%

5%

1r món

3r món

Dermatologia/estèt ica

 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

GRÀFIC 13: “Investigació farmacèutica segons cicle” 
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Investigació farmacèutica segons cicle

63%

37%

1r Cicle

2n Cicle

 

FONT: Elaboració pròpia 

 

GRÀFIC 14: “Interessats en investigació farmacèutica i màsters” 

Interessats en investigació farmacèutica i màster

73%

16%

11%

Si 

No 

NS/NC

 

FONT: Elaboració pròpia 

 

GRÀFIC 15: “Estudis i investigació farmacèutica” 

Estudis i  investigació farmacèutica

32%

21%5%

42%
Biologia

Farmàcia

Medicina 

Química

 

FONT: Elaboració pròpia 


