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Jól megy a gyógyszertárláncoknak
Sokat hoz a konyhára az „öngyógyítás”, de a kis patikáknak így is kevés jut
• Elemzők szerint a 
gyógyszerpiacon nagy 
játékosnak számító 
cégek agresszív, ön-
gyógyításra ösztönző 
reklámkampányai is 
alaposan hozzájárul-
tak ahhoz, hogy rekord-
bevételt jegyezzenek 
a szakcégek. A kis 
patikák azonban így is 
csak tengődnek.

B Í R Ó  B L A N K A

R ekordbevétellel  zárták  az 
elmúlt évet a romániai 
gyógyszertárak, a követke-

ző időszakban pedig további be-
vételnövekedésre számíthatnak, 
hiszen csak ezután „köszönt be” 
a felső légúti megbetegedések sze-
zonja. A lapcsaládunk által meg-
szólaltatott gyógyszerész szerint 
a forgalomnövekedésből valójá-
ban a nagy gyógyszertárláncok 
húznak hasznot; a kis patikáknak 
csak arra elég, hogy „szinten ma-
radjanak”, hiszen a gyógyszerá-
rakat mesterségesen csökkenti a 
kormány, miközben a költségek 
folyamatosan növekednek.

A Frames tanácsadó cég elemzé-
se szerint a tevékenységi kód alap-
ján gyógyszerrel kereskedő cégek 
száma tavaly Romániában megha-
ladta a négyezret, ezek összforgal-
ma tavaly átlépte a 20 milliárd lejt, 

egymilliárddal nőtt egy év alatt. Mi 
több: 2010-hez viszonyítva a patikák 
üzleti forgalma megkétszereződött, 
hiszen tíz évvel ezelőtt még csak 
9,75 milliárd lejes forgalmat valósí-
tottak meg. A nyereség nem növe-
kedett ilyen mértékben, de nem el-
hanyagolható: tíz évvel ezelőtt még 
505 millió lej volt a nettó profi t, két 
évvel ezelőtt pedig 811,6 millió lej. 
A tanácsadó cég a jelentős forga-
lomnövekedést azzal magyarázza, 
hogy egyre inkább terjed az öngyó-
gyítás gyakorlata. A lakosság meg-
próbál önállóan megoldást találni 

az egészségi problémákra: az elmúlt 
években az orvos helyett egyre 
gyakrabban fordulnak a gyógyszer-
tárakhoz. A jelenséget a gyógyszer-
piacon nagy játékosnak számító 
cégek agresszív reklámkampányai 
ösztönzik – vélik az elemzők.

Teret veszítettek a kis patikák

A felmérésből kiderül, hogy 2010-
hez képest ezerrel növekedett a 
patikák száma, ám az utóbbi idő-
ben visszaesés tapasztalható. Az 
elmúlt két évben konszolidálódott 

a gyógyszertárak romániai piaca, 
a nagy játékosok kiterjesztették a 
hálózatukat, a kisebb patikák – 
melyek kevesebb mint évi 100 ezer 
lejes forgalmat valósítanak meg – 
teret veszítettek, már csak egyne-
gyedét teszik ki a teljes piacnak. A 
patikák az alkalmazottaik számát 
is növelték, közel 40 ezer munka-
vállalót foglalkoztatnak. Megvizs-
gálták a cégek eloszlását megyékre 
lebontva is. Kiderül, hogy Buka-
restben van a legtöbb (384), ezt 
követi Bihar megye (239), Kolozs 
megye csak az ötödik a rangsorban 

187 patikával. A lista végén Giurgiu 
és Tulcea megye áll mindössze 36-
36 gyógyszertárral, Krassó-Szörény 
megyében 41, Hargita megyében 60 
patika működik.

Csökkentett gyógyszerárak

A forgalom az elmúlt években va-
lóban növekedett, ám nem lehet 
általánosítani, hiszen ebből csak a 
nagy láncok nyertek, a kis patikák 
éppen csak szinten tudtak marad-
ni – szögezte le megkeresésünkre 
Szabó Péter, a Kovászna Megyei 
Gyógyszerészkamara elnöke. Ki-
fejtette, a gyógyszerárakat folya-
matosan csökkentette a kormány, 
hogy minél kisebb összegeket kell-
jen elszámolnia az ártámogatott 
és ingyenes gyógyszerek után. A 
költségek viszont folyamatosan nö-
vekedtek, így a nagy cégek helyzete 
javult, a kisebbek pedig csak azt ér-
ték el, hogy nem romlott a helyze-
tük. A láncokkal nem tudnak verse-
nyezni a „kicsik”, hiszen azok már 
a beszállítókkal is más árakat tud-
nak kialkudni. Szabó Péter szerint 
a láncok megállapodásokat kötnek 
a gyártókkal, és „a szóbeszéd sze-
rint” kötelezik az alkalmazottakat, 
hogy bizonyos termékeket ajánl-
janak. Amúgy is a gyógyszereknél 
nagyon kicsi árrés, a vitaminoknál, 
étrend kiegészítőknél sokkal na-
gyobb. Ám mindezekre nincs bizo-
nyíték, nem lehet lépni a kivédése 
érdekében.

Teret veszítenek. A kisebb patikák már csak egynegyedét 
teszik ki a teljes piacnak
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A Digi 24 hírcsatorna értesülései 
szerint sürgősségi rendeletről 

van szó, nem felelősségvállalásról. 
Johannis egyúttal tagadta, hogy Lu-
dovic Orban miniszterelnök lemon-
dását követelte volna az előre hozott 
választás kikényszerítése érdekében.

A téma azért fontos, mert föl-
merült, hogy a kormány felelős-
ségvállalással, vagyis a parlament 
megkerülésével hozná vissza a két-
fordulós polgármester-választást. 

Erre az esetre azonban a tavaly ok-
tóberben bizalmatlansági indítvány-
nyal ellenzékbe kényszerített, de a 
parlamenti mandátumok több mint 
40 százalékával rendelkező Szociál-
demokrata Párt (PSD) már jelezte: bi-
zalmatlansági indítványt nyújt be a 
kormány ellen. A PSD ügyvivő elnö-
ke, Marcel Ciolacu egyébkén kedden 
este azt mondta: nem kíván a párt 
soraiból származó miniszterelnököt 
megnevezni abban az esetben, ha 
sikerül a bizalmatlansági indítvány-
nyal megbuktatni a kormányt.

A politikus kedden este a B1 Tv-nek 
nyilatkozva cáfolta, hogy megegyez-

tek volna a kisebbségi kormányt adó 
Nemzeti Liberális Párttal (PNL) az elő-
re hozott választások kikényszerítésé-
ről, mondván: jelenleg a PSD az egyet-
len ellenzéki párt. „A nagy problémát 
az jelenti, hogy két-három hónappal a 
választások előtt akarják a választási 
törvényt módosítani” - mondta Ciola-
cu. A PSD elnöke rámutatott: ameny-
nyiben a bizalmatlansági indítványt a 
parlament megszavazza, az azt jelenti, 
hogy új többség jött létre. Mint arról 
beszámoltunk, a PSD országos vég-
rehajtó testülete kedden eldöntötte, 
hogy amennyiben a kormány felelős-
ségvállalással akarja elfogadtatni a 
kétfordulós polgármester-választás-
hoz való visszatérést, bizalmatlansá-
gi indítványt nyújtanak be a kabinet 
ellen. Az RMDSZ is ellenzi ezt, mivel 
a második fordulóban a román pártok 
a magyar jelöltek ellen szövetkezné-
nek, és korábban már jelezte: ez eset-
ben megszavazná a bizalmatlansági 
indítványt, amely ebben az esetben jó 
eséllyel át is menne.

Erőltetik a kétfordulós polgármester-választást
Vádat emeltek Gheorghe Dincă ellen
Vádat emelt szerdán a Szervezett Bűnözés- és Terrorizmus Elle-
ni Ügyészség (DIICOT) Gheorghe Dincă, a caracali gyilkosságok 
feltételezett elkövetője ellen, miután Bogdan Licu ügyvivő legfőbb 
ügyész megerősítette, hogy lezárult a nyomozás az ügyében. A 
caracali rémként hírhedtté vált férfi ellen nyolc bűncselekmény – 
embercsempészés, kiskorú csempészése, kétszeres nemi erőszak 
és kétszeres minősített gyilkosság, valamint holttest- vagy sírgya-
lázás – elkövetésének gyanújával emeltek vádat. Ugyanakkor vádat 
emelnek Dincă bűntársa, Ștefan Risipiceanu ellen nemi erőszak 
elkövetésének gyanújával. Emellett in rem (a bűncselekmény 
elkövetésére irányuló gyanú megalapozottságát vizsgáló) eljárást 
indítottak emberölésben való bűnrészesség, valamint embercsem-
pészésben és kiskorú csempészésében való bűnrészesség ügyében. 
A caracali gyilkosságok gyanúsítottját, Gheorghe Dincát Alexandra 
Măceşanu és Luiza Melencu meggyilkolása miatt állítják bíróság 
elé. A nyomozás elején Gheorghe Dincă bevallotta, hogy 2019. 
július 25-én megölte a korábban általa elrabolt, 15 éves Alexandra 
Măceşanut, amikor rajtakapta, hogy telefonján a 112-es segélyhívó-
számot próbálta hívni; ezt követően a háza udvarában lévő hordó-
ban elégette a lány testét. Dincă azt is állította, hogy meggyilkolt 
egy másik lányt is, az áprilisban eltűnt, 18 éves Luiza Melencut, és 
testének maradványait a Caracal közelében lévő erdő szélére dobta 
ki. Nemrég ezt a vallomását megváltoztatta, most már nem ismeri 
el, hogy ő ölte meg Luiza Melencut. Azt állítja, Luizát elvitték a 
házából. (Balogh Levente)

• RÖVIDEN 

• A kormány záros határidőn belül a kétfordulós 
polgármester-választáshoz való visszatérésről szóló 
javaslattal áll elő – jelentette be tegnap Klaus Johannis 
államfő. Arra a felvetésre, hogy sürgősségi kormány-
rendeletről van-e szó, az elnök csak annyit mondott: a 
kormány közli majd a nyilvánossággal, milyen megol-
dás mellett döntött.




