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Ce ascunde creşterea de două cifre a pieţei
farmaceutice
Ce ascunde cresterea de doua cifre a pietei farmaceutice
Răzvan MUREŞAN

Creşterea pieţei farmaceutice cu 35% în valoare
după primele şase luni, cea mai mare din ultimii
cinci ani, e cel puţin şocantă, cât timp minusurile de
două cifre sunt curente în aproape toate domeniile.
Cum se explică şi ce ascunde această creştere?
"Prin creşterea de o treime de la mijlocul anului,
faţă de perioada similară a anului trecut, companiile
producătoare de medicamente şi-au rezolvat marjele
de profit planificate pe un întreg an, după numai
şase luni." Declaraţia venită în exclusivitate pentru
BUSINESS Magazin îi aparţine preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, Nicolae Lucian
Duţă. Practic, şeful CNAS ridică mingea la fileu
producătorilor de medicamente, iar replica lor vine
pe tonuri diferite.
Dragoş Damian, CEO al Terapia-Ranbaxy şi
preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România, observă că sunt două
laturi distincte ale problemei: „Preşedintele Duţă
foloseşte termenul de producători la modul general.

Eu cred că trebuie să facem distincţia între producătorii de originale (medicamentele inovatoare, aflate
sub protecţia brevetului) şi cei de generice (doctoriile
disponibile la preţuri mai mici, ieşite de sub patent,
cu acelaşi efect terapeutic) ca şi creştere în piaţă“.
Damian explică, în acest sens, că piaţa de originale
a avut un ritm de creştere în primul semestru al lui
2010 de 50%, în timp ce piaţa de generice a crescut
numai la jumătate (cu 20-22%), dar nu pe seama
măririi volumelor existente, ci din lansarea unor
produse noi.
Ca diferenţă dintre producatorii de doctorii
scumpe şi ieftine, ca volume şi valoare, România e
undeva în linie cu alte pieţe, chiar dacă estul Europei
mizează mai mult pe generice pentru echilibrarea
cheltuielilor. Însă Damian insistă pe faptul că piaţa
genericelor a scăzut cu 15% în volum şi 18% în
valoare din iulie 2008 până în decembrie 2009, ceea
ce ar dovedi că reglementările pe care le-au impus
CNAS şi Ministerul au lovit în medicamentele ieftine
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şi că de fapt creşterea din primul semestru nu ar fi
tocmai relevantă. Şeful genericelor vorbeşte despre
un „animal ciudat“ pe care l-a construit criza din
cauză că farmaciile nu au fonduri, deci tind să ia bani
vănzând medicamente mai scumpe. „Nu e de fapt
problema medicilor sau a farmaciştilor sau a unui
abuz din partea vreunei companii, ci e pur şi simplu
o alternativă de a se finanţa“, conchide Damian.
Scăderea din 2008 până la sfârşitul anului trecut
este explicabilă şi în opinia lui Marian Pană,
business unit director Cegedim Romania, prin faptul
că plaja de preţuri a migrat către produse scumpe,
întrucât se încearcă asigurarea a cât mai mulţi bani
gheaţă din vânzările către pacienţi. Farmaciştii
recunosc situaţia, care ilustrează clar nevoia
imediată de numerar, cât timp plăţile de la CNAS
pentru medicamentele gratuite şi compensate se fac
după mai bine de şase luni.
De cealaltă parte, Sorin Popescu, corporate
affairs director al Amgen şi vicepreşedintele Asociaţiei Producătorilor Internaţionali de Medicamente,
care grupează 22 de companii de medicamente
originale, refuză să comenteze afirmaţiile şefului
CNAS, cum că obiectivele pe un an ale producătorilor
de originale s-au îndeplinit deja la şase luni şi spune
că scopul asociaţiei nu se referă la alinierea la nişte
planuri comerciale. „Planul general al companiilor
de medicamente inovatoare e să crească accesibilitatea pacienţilor la tratamentele care salvează vieţi,
care îi ţin în viaţă mai mult timp şi care le acordă un
confort mai mare.“
Pe de altă parte însă, susţine Popescu, există
exporturi paralele din ce în ce mai mari de produse
farmaceutice, care sunt contabilizate ca vânzări în
ţară, ceea ce nu e de fapt adevarat. „Ceea ce pot să
vă spun despre aceste cifre e faptul că ele sunt doar
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pe hârtie. Vorbim, de fapt, despre înregistrări de
facturi, nu sunt încasări. Banii pentru vânzările pe
piaţa internă ar fi trebuit să vină după şase luni, dar
ei nu vin nici după nouă.“ Mai exact, vicepreşedintele
ARPIM susţine că, întrucât preţul de vânzare al
medicamentelor la noi în ţară este la nivelul minim
european, multe dintre doctoriile importate iau
drumul altor meleaguri, unde sunt vândute la preţuri
mai mari şi deci nu pot fi luate în calcul la creşterea
reala a pieţei româneşti. “Acea cifră e reală ca
importuri în România, dar nu e reală ca vânzări în
ţară.“
Replica reprezentantului genericelor e ca afirmaţia lui Popescu e falsă. Dragoş Damian spune că
plusul de ansamblu al pieţei de 35% este real: „Nu
este o creştere pe exporturi paralele, ci una reală. În
condiţiile în care în volum piaţa totală a crescut
doar cu 12%, este evidentă o migrare a consumului
către medicamente scumpe”.
Datele Cegedim, companie de cercetare şi studii
de piaţa specializate pe zona farmaceutică, relevă
că piaţa totală de medicamente a câştigat în volum
12,6% în prima jumătate a lui 2010, faţă de perioada
similară a anului trecut. Cât despre pierderile de
circa 15% acuzate mai devreme de Damian pentru
2009, ele au fost cauzate în primul rând de introducerea preţului minim european pentru medicamente.
Potrivit raportului Cegedim, scăderea ponderii
spitalului la 9,4% în valoare din totalul cheltuielilor
cu medicamentele confirmă starea „de avarie“ a
acestui segment, iar situaţia este mai mult decât
îngrijorătoare, în condiţiile în care media europeană
este în jur de 20-25%. Fiindcă atât timp cât spitalele
nu mai au fonduri, pacientul trebuie să plătească
medicamentele din propriul buzunar, fără să mai
conteze dacă e internat sau se tratează acasă.

