A gyogyszer-gazdasagossagi torveny
hatasa a gyogyszer-nagykereskedelemre
A gy6gyszer-gazdasagossagi
tbrveny mar els6 eveben jelent6s valtozasokat okozott a gy6gyszerpiacon, hiszen a forgalom mind ertekben, mind dobozban jelent6sen csbkkent, szemben az el6z6
evek emelked6 trendjevel. A kormanyzati intezkedeseknek alapvetoen ket celja volt: a kbltsegvetes
"megkimelese" a gy6gyszerkbltsegekt61, illetve az "etikus" helyett a "liberal is" kereskedelmi modell
bevezetese.
A vizitdij es dobozdfj bevezetese a betegek egy reszet ,.kivonta" az egeszsegugy hat6kbre al61. Az a
kerdes, hogy ezzel a val6ban indokolatlan gy6gyszerfogyasztas szorult-e vissza, vagy egy bizonyos
tarsadalmi csoport nem kepes megfizetni sajat gy6gyulasat, meg nem valaszolhat6 meg egyertelmQen,
de gyanfthat6an mindket tenyezo szerepet jatszik a piac csbkkeneseben. Ut6bbi arat nagyon dragan
fogjuk megfizetni - nemcsak az egyen szintjen. A tamogatas fixesitesenek kbvetkezteben a gyart6k
eros arversenybe kezdtek, ami szinten a piac csbkkenesehez vezetett.
Az etikus-liberalis modellvaltas ugy indult be, ahogy arra szamitani lehetett. Az uj patikak a koncentralt
vasarl6erore telepulnek (forgalmas csom6pontok, uzletkbzpontok), amely ertekesito helyek erdemben
nem javitjak az ellatast, ugyanakkor val6ban beindult egy szolgaltatasverseny is. Kezdenek kialakulni a
patikalancok, a forgalom koncentral6dik. A nagykereskedok iranti elvarasok (kiszalHtasi helyek szama,
kiszalHtas gyakorisaga) fokoz6dtak, hiszen az alland6an leertekelod6 keszftmenyeket nem keszletezik a
patikusok, mikbzben a generikus keszftmenyek szama is no. Mindekbzben a rendelkezesre all6 fedezet
csbkkent, s ez az agazat tovabbi koncentraci6jahoz vezetett (Medimpex felvasarlasa a Hungaropharma
altai). A nagykereskedok uj technikakkal pr6baljak magukhoz kbtni a kiskereskedoket (marketing- es
kereskedelmi akci6k szervezese a fUggetlen patikaknak) es segiteni ugyfelkbruk tuleleset. (Gybngypatikak-csoport, Szinpatika-hal6zat stb.)
Az ujonnan alakul6 patikak tbbbsege minimalis alaptokejQ kft., amely nem feltetlenul lesz nyereseges, de arra alkalmas, hogy a hozza kbzellevo patikat szinten vesztesegesse tegye. Egy 10-15%-os
forgalomcsbkkenes mellett egy 10-15%-os patikaszam-nbvekmeny azt jelenti, hogy az egy patikara
jut6 f€ldezet kb. 25%-kal csbkken. Ez jelentosen megnbveli a nagykereskedok penzugyi kockazatat,
s nyilvanval6an cs6dbkhbz, s kesobb egy piaci konszolidaci6hoz vezet. Lathat6, hogy a bevezetett
intezkedesek a kormanyzati szempontb61 jelentkezo pozitlv hozadekok mellett olyan uj folyamatokat
inditottak el a szektorban, melyek sulyosan veszelyeztetik az agazat szereploinek helyzetet es teljesen
atrendezik az eddigi piaci eroviszonyokat. Meg nem lehet latni ezeknek a folyamatoknak sem a veget,
sem pedig a megoldast az ujonnan kialakul6 problemakra.
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