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Olaszországban jelenleg élőben figyelhető meg a gyógyszertári piac liberalizálása.
2017-ben hatályba lépett a „konkurencia-törvény”, amely feloldotta a gyógyszertárak
nem gyógyszerész általi tulajdonlásának és több gyógyszertár tulajdonlásának tilalmát.
Azóta a nagy nemzetközi gyógyszerkereskedelmi konszernek, a McKesson és a
Walgreens Boots Alliance, lépésről lépésre növelték piaci hatalmukat. Új szereplőként
jelentkezett a Dr. Max gyógyszertárlánc, amely elsősorban Kelet-Európában ismert.
Az olasz gyógyszertári piac Európában a legbonyolultabbak közé tartozik. Egyrészt
megvannak a szabályozás elemei, mint a szigorú demográfiai szükséglettervezés.
Másrészt, az olasz törvényhozó mindig nyitva tartotta a kiskaput a piacra lépéshez a
nagy
gyógyszerkereskedelmi
konszernek
számára.
A
gyógyszertári
tulajdonviszonyokra vonatkozó tilalmak (nem gyógyszerész általi tulajdonlás, ill. több
gyógyszertár tulajdonlása) nem terjedtek ki az ún. kommunális gyógyszertárakra
(„Farmacie communali“). Mivel az önkormányzatoknak pénzre volt szükségük,
gyógyszertári telephelyeik vonatkozásában a több gyógyszertár tulajdonlásának
tilalmát nem vették figyelembe.
Így a nagy európai gyógyszerkereskedelmi konszernek évtizedek óta jelen vannak
Olaszországban. Kezdetben olaszországi leányvállalatokat létesítettek, amelyek az
egyes kommunális gyógyszertárakat kontrollálták. Ma már mintegy 1.300
gyógyszertár van a Walgreens Boots Alliance, a Phoenix és a McKesson Europe
(korábban Celesio) tulajdonában. Mindeddig azonban a konszernek nem szerezhettek
meg „normális”, azaz gyógyszerészek által üzemeltetett gyógyszertárakat. A
„konkurencia-törvénnyel” most minden másképp lesz. A törvény legfontosabb
rendelkezései:
 A privát vállalkozások gyógyszertárakat vásárolhatnak és nyithatnak. Egy-egy
olasz tartományban azonban a gyógyszertárak legfeljebb 20%-a lehet nem
gyógyszerész tulajdonában. A felső határ betartását a versenyhivatal ellenőrzi.
 Megszűnik a több gyógyszertár tulajdonlására vonatkozó tilalom. Eddig egy
gyógyszerész tulajdonában egy tartományban maximum négy gyógyszertár
lehetett.
 A törvény szerint a vidéki gyógyszertárak pénzügyi támogatásban részesülnek.
A kevesebb mint 6.600 lakossal rendelkező településéken a gyógyszertárak
bizonyos feltételek mellett 5.000 EUR egyszeri kifizetésre jogosultak.
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