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AI<1'UÁLIS OLDALAK
A magyar gyógyszeripar múltja, jelene és lehetiíségci
Orbán Adú111
J\íolló: „.-1gyúg1·s::.eriparo11yersa11.vagukbu11 s::.egény
ors::ágok s::.án1ára, 111int cuni~\·en i\Ia,zrarors::.ág, kiil<huJ-

sen .fbntos s::erepet t()/t be, his::.en \'Ís::.ony!ag kevés alap(flZ\'aghúl, nagr s::.e!le111i tökét, innovációt és s::.a/audást

igény/6 111u11ká\·a/, exporlpiaco11 is jól elad!iutú fc/'111éket
állít c/1)·. A 111agrur ,z1·ág_1·s.:cr- és \'eg1·ipar u .t\'. s::.ú::.ud
kc::detétáljiJg1·u u 111.:111::.ctgo::dusúg egyik /cg1«.:rsc11yképcschb ága::.uta .. Búr t(ih/1s::.1Jr is olaJ!iuihon rcngef!e 111eg
hag1·0!71lÍ11yos piucainak dss::.conilása .. , n1égis /.:1}pcs 1·0/t
1Uro és 1{iro talpra ú/lni és J~iló'dni."

/\ szúzCves n1l!ltra visszatekintö n1agyar gyógyszeripar országunk egyik büszkesége. Sikereit talán nc1n túlzás hazánk egykor volt sportc!iadalaihoz hasonlítani. A
n1agyar gyógyszeripar a vilúgranglistákon ugyanis sokkal
elörébb áll. inint ahogy az orszúg lé!ckszún1a indoko!nú:
! 970-bcn p!. a világ gyógyszcripnri tcnncl0sének 1.5('.i(i-út
adta. 1niközben az egy lakosra jutó gyógyszcrtennelés tekintetében az 5. helyen Jllt. 1\ vilúgranglistún ezzel az
eredinénnycl a 12-1.:J. helyet foglalta cl. az exportálók
küzött pedig a 7-S. volt. Húsz évvel később a közel 950
111il!ió dollúros össz-értékesitésc a!apjún a 150 iVlrd USD
értékü vi!úgtcnnelésböl 0.66(~·()-kal részesedett. útnclc ezzel is az egy f'örc esö gyógyszertennclésbcn a vilúgrangsor 7-8. helyét Coglalta e!. Ugyanakkor az is köztudott.
hogy tcljcsít111énye csak egy közepes tnérctü európai illetve japún 1nultinacionúlis cégének felel rncg.

/.

;\ inagyar llú?.11cr Dúnic/ (a 1nonarchia elsö vcgyészdoktora) 1nég rcfonn-korszakunk nagy'szerü n1c11ctclésL'
idején akciót kezdcn10nyezett .. g)'ógyszcr és vegyészeti
gy·úr alapitásúra". ·rörekvése azonban ekkor elbukott. s
végül csak az 1867-cs kiegyezés i<löszaküban alapítottük
n1cg a iV1agyar Gyógyszerészeti és rvlüvcgyészeti \ 1 üllalatot. (Abb;:in az iclöben azonos ll:ladatkörrc! csak Londonban és Párizsban iní'lködött hasonló vállalat.)
;\z clsö n1agyar gyóg;'szt:rgyár ugyan jelentős sikereket könyvelhetett cl. dc 1912 novcn1berébcn 111egszünt.
Ekkor azonban 111ár több kitünö inagyar gyógyszcrgyúnó
vúllalat is 1nüködött. ,1\z Eggert ! 895-bcn alapították. Ezt
követte a Richter Gedeon Rt. 1901-bcn. rnajd 19!0-ben a
Chinoin jogclödjeként az ;\lka. végül 191:2-·!91~-ban a
Dr. \Vandcr Rt.. a késóbbi Egis Rt. jogei(\djc.
Új gyúraink eleinte fi.H.:Cnt iinponált gyógyszer-alapanyagokból állitottak elü készg)'Ógyszcri..!ket. kisvártatva
azonban n1cgindult és ft)kozatosan fejlődni kezdclt a hazai gyógyszcralapanyag-gyúrtús.

Az e\sö világháború viharai után a 1nagyar gyógyszeripar jelentős iparággá fCjlödött. tekintélyes exportot bonyolított. külföldi leányvú!lalatokat is alapított. f(lilönöscn u Chinoin jclcskcclctt az cxportjúval. J\ két vilúgháború küzütt clsösorban a Richter és a Chinoin uralta a hazai
piacot. dc korszakos jc\entösCgü k0szit111Cnyeivcl (pl.
szulf'ona1nidok. vita111inok. túpszcrek) a \Vandcr is jclentös piaci részesedést szerzett.
l\·lagyarorszúgon 1938-ban 111ár 36 gyógyszergyártó
vúllalat 111üködütt. E111!ítést érde1ncl az 1927-ben "risza\'c1svúron létcsUlt gyártó cég. aincly az;\ !kaloida jogelőd
jének tekinthetö. (.1\ Tiszúntúlon egy·ébként 1921 óta inüködött a Rex gyógyszcrgyúr is. inclyből nz 1948-as ;:í!lnrnosítús utún a Biogal fejlödött ki.;\ penicillin és szúnnazékai c!üúlli!úsúban is nagy szerepet játszott.)
.A II. vi!úghúború jclentöscn visszavetette a gyógyszcrgyártúst is. Je!leinzö. hogy az utolsó békcévnck szún1ító 1938-as l:v tenncll:si szintjét gyógyszcriparunk csak
l 9~19-re érte cl. Ettöl kezdve azonban tcnnclésénck növekedési lite1nc hosszú ideig töretlen volt.
i\z 19.,fS-ban végrehajtott ú!la1nosítús a tcnnclöcrök
klHJcentról;:isút tette lehctövé. és hasznosnak bizonyult a
nagy hagyDrnúnyokkal rcndelkczü kutatús központosítúsa
és !\.:jlcsztése. 1950-bcn hozták létre a Gyógyszeripari
K.utató Intézetet. dc nen1 szünt 111cg az egyes gyári kutatúlaboratóriu1nok tevékenysége scrn. /\ Chinoin egyik fö
tcvékcn:'ségc az antibakteriúlis szerek gyúrtúsa és kutatúsa !ett. dc a növényvéclöszer-gyúrtús is rontos szerepet kapott. i\Z Egyesült Gyógyszer- és ·rúpszcrgyür (Egis) a
klizponti idegrendszerre ható gyógy·szcrekke!. a szintetikus antibiotikun1okka! és a C-vita111innal kicn1cltcn
rog]a!kl1Ztllt (111ajd kön11endi gyáregységének [étrehozósa
utún a készgyógyszcrek gyártása is nagy lendületet
kapott). i\ l(öbányai Gyógyszcrúrugyúr (Richter) a hor1nonkészít111é11ycket prc rcrú!ta.
,\z álla1nosítúst küvetőcn gyógyszcrgyúrt<ísunk elsöd!eges feladata a hazai gyógyszerpiac igénycint:k a kielégítése lett. Ezért 111úr az ötvenes években 111cgkczdték a kor
legf'onttisabb gyógyszereinek (pl. antibiotikun1ok. sztcroiclok. gtirnökór elleni szerek. daganatos betegségek
gyógyszerei, vitan1inok, fenotü1zin-szúnnazékok) a gyártúsút. Ehhez jclcntös kutatúsi kapacit<lsol.:.at kellett létrehozni és n1l'tködtctni, ncn1csak az originális tcnnékckre.
hanc111 az cljórús szab<1clahnakrn és a technológiai kutatúsokra is knnccntrúlva. Ennek crecl111énye lett olyan gyógyszerek 1;.:Jfedczésc és forga\Jnazcisa, 1nint pl. a DegranoL a
:vlyelobrornol. a ivlannogranol. a Trioxazin. a Frenolon, a
No-Spa. a Libexin. a l)epersolon, a Spiractin és a iv1ydeto11. söt az originális és a generikus tennékek rne\lctt a
n1agyarorszúgi gyógyszergyártásban jclentös pozíciót
rog!a!tak cl az ún. reprodukciós tennékck is.

454

1999. július

GYÓGYSZERl3SZET

felvevőképessége is szükült, részben a térségben tapasztalható gazdasági nehézségek, részben pedig az ott is 1negjclenő konkurencia tniatt. iv1a n1ár hazánk is tagja a ter111ékszabadahnas országok hatalnu1s táborának. Mindeközben gyárainkat privatizálták és ennek során többnyire külföldi szak.inai befektetők kezébe került a
részvények 1ncghatározó illetve többségi tulajdona.
A kezdő év szerint regisztrálva a privatizáció folya1natát, vezető gyáraink privatizálására az /. tábltí:::.atban
közöltek szerint került sor.

1. ábra. A 11wgyar gyúgyszerip11r e..\7mrttaf jellétt1czflctííféjlifiÍése
1965-lfJR7. kö:ütt (1960: index= 1)

1\ n1agyar gyógyszeripar 1965-ben a tcnne\ésének több
n1int 60(!/ó-át a világ 70 orsz3gába exportálta. bár export
lehetőségei elsődlegesen a szocialista országokba és a l'ávol-J(c\etre ininyultak. A.z 1965. utáni f~llendlilést (1.
ábra) az tette lehctövé. hogy a gyógyszergyárak ügyesen
kihaszná!tók a szocialista gazdaság akkori rendszerén belüli \chetöségcikct. 1\ legnagyobb 111agyar gyógyszervúl!a!atok képessé vúltak az együttn1üködésre a fejlett országok
gyógyszergyártóival. n1ind az originális vegyületek közös
kifejlesztése, 1nind pedig a liccncn1cgállapodúsok terén.
Erre az idörc tchctü a nagy gyógyszeripari rekonstrukciós
progran1ok befejezése.
A n1agyar gyógyszcrgyúrak 1968 után cgyrt:: nagy'obb
ön<illóságra tettek szert és a 80-as évek elejétől f'okozatosan önállósodott a vállalatok külkereskedehni 111unk{~ja.
ivlagyarország - a szocialista országok közül elsőként
- 1976-ban csatlakozott az EFl'A gyógyszenninőség-cl
lenőrzést szabúly ozó egyeztnényéhcz. Ekkor rnúr az öt vezető rnagyar gyógyszergyár (/dkaloida. Biogal. Chinoin.
EGY"I~ K.őbán}'ai) a ncn1zcti jövcclelen1 5-7(~,()-át tcnnelte
ki. /\z egészségügyi cllútúshoz h:gszlikségescbbnek tartott
tennékck hazai piacát a szóban fürgó cégek ,.lefedték". Az
ellátásban lényeges, dc t'v1agyarországon netn gyártott
gyógyszereket in1portálták. illetve „egyedi iinport'' 1ncgncvezéssel 111inisztériurni engedély alapján hozták be. A
Szovjetunió vezctö szú!lítója a 111agyar gyógyszeripar lett.

I. táblá:at
Ví.!:etii gyógys:crgyáraiuk pril'ati::.áciájá11ak ke:dá' é1•ei és
új tulajdonosai
Gyúr incgnevczése Privatizúció kczdö éve Szakrnai befektet(\
1991
Sanofi
Chlonin
Sen·ier
l::gis
1993
l !un1ún
N<1vophan11
1993
pü.-i bdl.:ktetö
Richter
l 99"!
1995
Teva
Biogal
Alkaloida
1996
ICN

F\z 1998-as bt:!flJ\cli és export forgalini adataikat - a
Phannavit Rt.-vel kiegészítve~ a II. táblázatban közöljük.
Je!lc111zö. hogy a Chinoin, a Richter, az EGIS és az ICN
Hungary exporttevékenysége - az értékesítés volu111enében
- 111cghaladja hazai e\acl<isait. A hazai gyógyszeripar 1996ban 92 országba 111integy· 260 iv1USD tSrtékbcn export<ilt
gyógyszereket. (tvlagyarorszúg ktSsztennék iinportja ekkor
38 országból közel 340 !'v!USD értéket tett ki.)
//. táblti:at
J'e:etií gyáraink l'J'J8. él'i forgahni adatai
(iyúr
n1egnevezése

1

II.

F\z 1990-es évek elején fordulat következett be. /\
tásadaltni. politikai és gazdasúgi változások kihatottak a
gyógyszeriparra. illetve bcf'olyásolták a lehetőségeit is.
fellazultak a inagyar ú!la111 últal kialakítolt tennékspccializálódások. A gyógyszergyárak ekkor kezelték kialakítani
önálló be!- és külkereskede!rni szervezetüket. A külföldi
gyógyszergyárak egyre határozottabban léptek fel, jelenlétük a rnagyar piacon egyre erőteljesebbé vált. A
törzskönyvezési illetve türgalon1bahozatali gyakorlat
n1egváltozásával együtt júrL hogy csaknen1 az összes
jelentős külföldi készillnény 111cgjelcnt hazánkban is. /\
rnagyar gyógyszergyárak ht:lyzcté! nehezítette, hogy nen1csak a hazai piacokon kellett egyre növekvő konkurenciával szátnolniuk, hanern a hagyo111ányos export piacok

ICN 1[ungary
Bioga!
Chinoin
Egis
!Zichlt:r
Hun1an
Pharmavit

Belföldi
értékesítés
(i\lrdFt)

Export
(i\·lrdFt)

értékesités
iMrdFtl

·L3

9.7

l '1.11

12.5
12.5
15. !

12.5

25.0

!8.-l

27.6
lú.7
37.3
2.7

7 Ji

ú.5

-111.1
J !.8
55.0
21.!
1-l.I

!7.7

r(lrr(L,: i\.1:\CiYOSZ

1\ Richter kivételCvel valainennyi vczetö gyúrunk
többségi tulajdona kü!f'öldi szak1nai bel~ktctők kezCbc

került. Ezzel párhuzarnosan - az 19··18-as ál\a1nosítúst

1ncgelözö iclöszakra ernlékeztctőcn - új gazdas3gi szervezetek jelentek 1neg gyógyszergyftrtóként. Az 1998. clcce111bcr 31-i állapotnak 1ncgfele!öen 44 gyúrtúsi engedélylye! rendelkező gazclasúgi szervezet n1üködik l'VIagyarországon (III. ttíbltízat).
Ill. táb!á:at
11u111ú11 gyágyS':.e1gytirtdsi e11gedé/(1•e/ re1ulelke:ií ga:dastigi
s:en·e:etek listája

Cég neve

i\'legjegyzés

ACi;\ Ciltz Kft.

oxigén

Bellis Gyógyszcrken.:sk. Rt.
oldalon

FoNo. kcntn.:s, \·égbdkúp
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oldalról

Cég neve

foh·ratús a:: c/6::6 hasábról

rv!cgjcgyzés

Bért.':s Ipari Tcnnelö I.Z.ft.
Biogal Gyógyszcrgyúr Rt.
Chcrnica! Futurc Kft.
Chinoin Gyógyszer~ és
Vegyészeti Tcnnékck Gyára Rt.
Diachc111 Kft.
Egis Gyógyszergyár Rt.
EuroCarc Egészségügyi
Szolgáltató Rt. 11. sz.
Dlalizís központ
Extractun1 Phanna Rt.
Gaknus 6000 Kii.
Gla:.:o~\Vt:lkon1c Kft.
C!yógynüvCny Kutató
Intézet Rt.
Ciyógyst.crkutató Intézet J(ft.
1lajdú Gyógyszerkercsk. Rt.

készgyógyszcrck
tabletta. kcnöcs. kúp
készgyógyszcr

Egifcron injekció
készgyögyszcr

készgyógyszcrek
FoNo. gaknikun1

111úsodlagos cso1nagolús
tinktúra. l'.X!racturn

FoNo. gaknikun1. oldat.
tabktta
HclioPhanna Gyógyszcrgyúrtó Kft. galcniku111. készgyógyszcr
!-lospa-Diaincd KH.
! lurnan Oltóanyagtt:rn1clü és
Gyógyszcrgyúrtó Rt.
készgyógyszcr
Hu1nanphanna Kfi.
készgyógyszcr
ICN iv1agyarorszúg Rt.
készgyógyszcr
K & l3 i\'kdi-Gakn Kft.
Kaposphanna Kn.
Konnúro1n-Esztcrgon1 i\·lcgyci
Szcnt Borbú!a Kórh. Rcnd. int.
infúzió. oldat
!.indi.'. Gáz [\„fagyarorsz;ig Rt.
lvleditop Gyógyszcrgyúrtó és
Forgalinazó Kft.
készgyógyszcr
ivlcsst:r Hungarogúz Kft.
Pannonphanna Kft.
szilúrd és ncn1 steril
por, tabkHa. bi.:\"ont tab!c!la.
készgyógyszcr
Panna Prndukt Kft.
tabletta. gaknusi oldat.
kcnöcs. kúp. készgyógyszcr

tabletta. kenöcs. kúp
szilárd. lúgy. folyékony
gyógyszer. készgyógyszcr

Pbarrnan1agist Kft.
PhannaprcYent Rt.
Phanna\·it Gyógyszer- t":s
t!dn1iszcripari Rt.
Phanni Ciyógyszcrgyúrtóés Forg;:ilinazó Kft.
Praxico Gyógyszergyártó és
Kt:n:skcdd1ni K n.
Rcanal Finornvcgyszcrgyúr Rt.
Richter (h::dcon Vcgy. Gyúr Rt.
Sanopbanna llyógyszcrkcrcsk. V.
fó~rlatús

a kö\·ctku::6 hasábon

CCg 111.:vc

!'vlcgjcgyzCs

SK \V Biott:chnológiai Kii.
Tolnaincd Gyógyszcrkcrcsk. Rt.
Uniphanna Gyógyszcr-Bioanyag
és Vcgyianyaggyúrtó Rt.
Vaccina Bt.
\Vcstpbar111a R1. (Zalaegerszeg)
\Vestphanna Rt. (Györ)

vankoinycin kiszcn:ks
gaknikurn

Fonús: Ph:1rm<1ldax !998

kt:nőcs.

Pharnraco V;:1s lvlcg.yci
Ciyógyszcrdlútó Vá\lw!at
Jlbarn1afontana
Ciyúgyszcrt:szcti Rt.
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steril oldat. injckciú. szcrnes OlTCSt'.pp. készgyúgyszcr
FoNo. gaknikwn
készgyúgyszcr

;\z i111pon !iberalizúlás következtében az ehnúlt években n1cgtöbbszörözödött a ivlagyarorsz[1gon forga\01nban
lévö gyógyszerféleségck szá111a. f\ PIHir111afelax adatai
szt:rint a lakossúgi jüróbcteg-cllútúsban 3574 gyógyszer
volt elérhető 1998-ban. Ebböl 1083 111inösü! hazainak.
(En110keztctöDl 1990-ben 763 rnagy'ar n1cllctt 460 irnport
gyógyszer volt forgalornban).
A kUlfö!cli gyógyszerek térhódítúsa szán1os változást
indukúl. ;\z 1990 óta tartó átrendeződés küvetkez111énye.
hogy volun1cnbcn (dobozszá111 szerinti rorgalon1ban)
82.W~·éi-ról 68,6(~···()-ra csökkent a n1agyar gyógyszerek részaránya (11~· táblázat), 111íg a lűrga\0111 értékét vizsgálva a
változás - 73, 7 1}~1-ról 39,0~·~J-ra - 1nég ennél is drátnaibb átrendezödést igazol (J·: táblázat). A volu1ncn és az érték közötti különbs[g rnagyarázatát a 1:1. táb/dzat adja. Az in1port
gyógyszerek dobozonkénti <ltlagára 1998-ban közel háro111
és félszerese volt a hazai t'.lőál!ításl! gyógyszcrekénck.

11: táblá:(Jf
..t ha:ai és i111port gyágys:erek forga/11ui11(Jk i•á/to:ása
J990-/99S. liö:ött (i·ollt111e11bc11)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----szúnnazö
(1ni!!iú

Hazai
dö<illitúsú
(niilliú

d{lbOZ)

doboz)

Ci2.·I

300.-1
2.S7.2
252.2
25.S.7
258.7
238.-!
220J
22-1.5
211.1

ln1ponból

!990
1991
1992
1993
19')-I
J 9lJ5
J 9<J(i
ICJ97
1998

63.7
71.3
(í9.2
(15.7
Ci.S.I
75.·I
87.1

96.8

()sszcsl!n

(111illió
doboz)

Hazai
nrúnya a
1( 1rg.a !tH11bú1
O/o

JCi2 . .S
350.9
323.5
327.9
324.'I
306.5
295.7
:; 11 .()
308.0

----82 ..S
81.8
78.0
7.S.9
79.7
77.8
74.5

72.0

68.6

Forrús: i\l:\GYOSZ

Tanulsúgos követk.cztctCsck levonására alkahnas a

VII. és a i,·/11. táblázat is. a1nclybcn a legnagyobb f"orgal-

készgyúgyszcr

készgyógyszcr
készgyógyszer
tabktla. kúp, oldat. steril
in!l1zió

inat lebonyolító gyárak illetve a legnagyobb forgahnú
:.!\·ógvszcr~k kerültek IC!tüntetésrc. Összchasonlít<lsként
~;·dc~~1cs szcinügyre venni a vilúg 20 legnagyobb gyógyszergyártójának és 25 legnagyobb íOrgahnú gyógyszerének listáját (/)\, ttíblá:al). A gyógyszcrforgalon1 átstrukturálódúsánnk folytatása - cllcnkczö tendenciákat crösitö
intézkedések nélkül - ezen cégek és tcrn1ékck tovúbbi
előretörését ercdn1ényczhcti. egyrészt tovább rontva a ha-
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zai gyógyszerek és gyártók pozicióit. n1ásrészt tovftbb
en1elve a Tb. és a lakosság kiadásait. AzATC kód szerinti
hatástani csoportok forgaln1ában bckövctkczell változó.sok tendenciái jól követhetők a.\·. táb/tízatba11.

r: táblá:at
A lza:ai és i111port gyógys:erek f(n:_r:a/11uíuak l'á/to::ása
1990-1998. kö:;ött (értékben tenneliíi áron)
clöú!!itúsú

ivl ft-han

forga!on1
l\·lft-ban

5728

1991
1992

9156
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Ill.

Átalakuló gazdaságunkban gyógyszeriparunk is i(:Crcsi a helyét. feladatait és a lehctöségcit. Ezt a helykcrc-

sést nagy figyclcn1111c! kíséri ncn1csak a konkurencia,
hanem - érthető okokból - a hazai gyógyszerügy valarnennyi szereplője és a gyógyszerfogyasztó társadalon1

is. Ne111 érdektelen a folyarnat kin1enetele a nemzetgazdaság egésze szcn1pontjából sern. Idöröl-időre felvetőd
nek bizonyos alapkérdések is, n1elyek 1negfogahnazásához kívánok segítséget nyújtani a tisztázó valaszok rcn1ényében.

1. Gyáraink túlnyomó többsége külföldi szakn1ai betulajdonában van. Privatiz{1ciójuk kezdete óta
vissza-visszatérő vita folyik arról. hogy a rnagyar gyógyszeriparhoz tartoznak-e rnég vagy egy külföldi gyár „magyarországi leányvállalataként" a 111agyarországi gyógyszeripar tagjainak tekinthctök csak. J(ülönbözö álláspontok fogahnazódtak n1eg. Vannak akik továbbra is 111agyarnak tartják ezeket a gyárakat, hiszen itt bejegyzett (és engedéllyel rendelkező) gyártó cégek, 111agyar 111unkaeröt
foglalkoztatnak, itt fizetnek l'b. járulékot, adót, nyereségük egy részét Magyarországon forgatják vissza, figyelembe veszik a hazai igényeket. Vannak akik más kritéríurn rendszert állítanának fel, és arncllctt Crvelnek, hogy
azt lehessen nlagyar tcrn1éknek tekinteni_ a1nelynck gyártója hazai gyártási engedéllyel rendelkezik, és az általa
rnagyar piacon forgahnazott tennékek 111eghatározott százalékának a gyártását és/vagy a forrnu lálúsát s aj út rnagyarországi üze1nében végzi.
A kérdés általúnos érvényü rnegvólaszolása 1nár csak
azért is célszcrü lenne, n1ert az árképzési, árbefogadási és
tán1ogatáspolitikai szernpontok érvényesítése során rendre visszatérő kérdés a hazai gyű.rak preferálása. Az érintettek ezt tennészetcsnek tartják, a körön kívül úllók pedig vitatják. Az ártárgyalásokon elért pozíciókat rninösíti
a 2. ábra, arncly azt igazolja, hogy hazai gyúraink tennclői árindexe fo!yan1atosan eln1arad az inflációs rátütól. A
gyógyszerköltségek {J!ta!ános cn1clkedésc a hazai gyúrak
pozícióit az ártárgyalásokon annak ellenére rontja. hogy a
költségnövekevéshez csak korlátozottan járulnak hozzá.
A kérdés végleges eldöntése kedvező lehet a gyáraknak,
de előnnyel járhat a közkiadásokért felelős {11\arni vezcfektetők
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töknek is. hiszen a kedvező besorolás ellentételezéseként
elvúrásokat is 1ncgfogal1nazhatnak.
Ez a kérdéskör 111ásként is megközelíthető. Az ehnúlt
években gyors üternbcn hódítottak piacot a külföldiek.
Térhódításuk egyrészt valódi hiányhclyzetet számolt fel.
111ásrészt viszont nlarketing folyan1atok következrnénye.
Sokan felvetik, hogy indokolt-e a külföldiek térhódításának ilyen üten1ü folytatása? Szükséges-e, egyáltalán lehetséges-e a külföldiek térhódításának visszaszorítása?
2. Az előző kérdésből egyenesen következik annak
felvetése, hogy tá111ogatandó-e a 1nagyar gyógyszeripar
(pontosabban prcfcrálható-c a külfóldivel szen1bcn), és ha
igen hogyan. Az általános európai gyakorlatra hivatkozva
ezt sokan ellenzik, 1nások viszont ugyanebből a térségböl
veszik e\lenkczö bizonyítékaikat. Elvileg lehetőséget
nyújthat a hazai gyárak preferálására a "rb. tá1nogatások
rendszere (hiszen pl. az általában alacsonyabb árú n1agyar
gyógyszerek jelenthetik a fix összegü támogatás alapját).
l)gyszintén a 1nagyar gyógyszerek forgaln1azását
scgít(het)i a közgyógylista hagyornányos szcrnpontok
szerinti összeállítása. Ugyanakkor elvárás az átláthatóság
és az clöre tervezhetőség. Vannak akik iparpolitikai eszközökkel illetve adókedvcz1nényekkcl tá1nogatnák a rnagyar gyógyszergyárakat. Az okosan megválasztott n1ódszerek nen1csak a nagy hagyornányokkal rendclkczö
gyógyszeripar fenntartásához, hane111 (az Európai Unió
országaiban is szokásos 1nódon) a Tb. büdzsé és a lakosság tehcrrnentesítéséhez is hozz{~járulhatnak.
3. Az chnúlt 100 évben a 111agyar gyógyszeripart nen1csak a tennclési volu1nen vagy az egy főre cső tcrn1elési
érték illetve a kiváló gyártúsn1inőség alapján tekintette
n1indenki fejlettnek és magas színvonalúnak. hancn1 a
rnűszaki fejlettség és a kutatási tevékenység alapján is kiérdc111eltc a kitüntctö figychnct. 1\ teljesség igénye nélkül
táblúzatban foglaltan1 össze (.}(!. ttib!tízat) a n1agyar
gyógyszcrkutatús fontosabb ercd111ényeit a 111últ század
vCgétö! napjainkig. J\ tekintélyes adatsor bizonyítja, hogy
haz;ínk 1nindvégig elül járt a gyógyszeripari kutatásokban. 1\nnak ellenére igaz ez, hogy a technológiai kutatások crcdrnénycit n1cg se111 einlítettern.
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(olytafós a:: e/6::6 hasáhról
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A kühögéscsillapitú hatúsú Libcxin
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(prcnoxdiazin) kifl:jlcsztést::
1962-1968 A gyulladúsgútlú Phlogosan1
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Kno!L

Kutatási

1959--1979 A vink<1alkaloidok kutatása:
a J)cvincan ( vinkmnin) Cs a
Cavinton (vinpocctin) Crtúgitó
hatású gyógyszerek kifcjksztésc
és szintézise

Kutatú

Szúsz, Szpon1y.
S7imtay

Az utóbbi években ez az in1ponáló folyan1at 1nintha
n1egtörni látszana. Nyilvánvaló, hogy a stuktunilis átalakuláson és a gyógyszergyárak privatizálásán is tú!rnutató
folyan1atok és jelenségek <illnak az egyre vékonyabban
csordogáló credn1ények 111ögött, hiszen n1indenki tudja,
hogy 111ilyen hatnhnas energiát, szaktudást. pénzt és szerencsét feltételez egy-egy új kutatási erechnény elérése és
annak igazolása. Az elrnúlt évek folyan1atainak isn1erctébcn aggoda!o1nn1al kérdezhető, hogy lesz-e folytatása a
111agyar gyógyszerkutatási hagyon1<inyoknak? Képesek
lesznek-e (akarnak-e) gyáraink új tulajdonosai olyan kutatúsi feltételeket biztosítani. a1nclyek lehetővé teszik a
jól felkészült és hagyon1ányokkal rendc!kezö kutatógárdának a 1negfclelö színvonalú munkát és a hazai érvénycsü!Cst'? Segíti-e a politika a kutatás-fejlesztési tevékenységet pl. a jelenleginél kedvezőbb költségclszán1olási szabályokkal? Az örvendetesen szaporodó kislízen1ck képesek lesznek-e érdc111ben bekapcsolódni a kutatásfejlesztés különböző kockázati fokozatú folyan1ataiba?

A szerző köszönetet 111ond th: B11:ás László igazgatónak.
lh: Alolnár f\"áro(Fné igazgató-helyettesnek (f'vtAGYOSZ)
az értékes adatszolgáltatásért és ch: c;c;,~gé1~1'i F'r(!!,_l'CS!ll'k
a konzultációs segítségnyújtásért.
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