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Høj vækst i produktiviteten og lave priser på apoteket
Apotekerne har haft en høj vækst i produktiviteten på 2½-3½ procent årligt siden 1995.
Apotekernes produktivitetsvækst er således markant højere end i brancher, hvor der peges på regulering og svag konkurrence som en barriere for vækst. Samtidig er apotekernes medicinpriser faldet med 47 procent siden 2000, og medicinpriserne er lavere end i
de lande i Europa, vi plejer at sammenligne os med. Apotekerne ser derfor ikke sig selv
som en del af det produktivitetsproblem, som Produktivitetskommissionen søger at løse.
Produktiviteten har i Danmark for alle erhverv under ét udviklet sig meget svagt gennem
en længere periode, hvilket er til skade for vækst og velstand i det danske samfund. Det er
baggrunden for, at regeringen i 2012 nedsatte Produktivitetskommissionen, som i marts i år
skal præsentere sine endelige forslag til, hvordan man styrker produktiviteten.
Produktiviteten i hele Danmark under ét er kun vokset med 0,7 procent årligt i perioden
1995-2009. Og især en række private serviceerhverv og bygge- og anlægssektoren har haft
svag produktivitetsvækst på under 1 procent årligt. Omvendt er apotekernes produktivitet
vokset med hele 3,3 procent årligt, bedømt ud fra Danmarks Statistiks nationalregnskabstal.

Anm: Produktiviteten for apotekerne er opgjort i perioden 1995-2007, hvilket er Danmarks Statistiks nationalregnskabs senest tilgængelige tal for apotekernes produktivitet på grund af det høje detaljeringsniveau.
Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik, Danmarks Statistiks Nationalregnskab, 2013 og Økonomi- og
Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse, december 2013.

Produktiviteten i private serviceerhverv i alt er steget med 0,9 procent årligt i perioden
1995-2009. I detailhandlen har der været en svag produktivitetsvækst på 0,5 procent årlig i
gennemsnit i perioden 1995-2009, mens bygge- og anlægsbranchens produktivitet i gennemsnit er faldet med 0,6 procent i perioden 1995-2009. Lokaltog, bus og taxa-erhvervene
har tilsammen haft et fald i produktiviteten på 0,9 procent i gennemsnit i perioden 19952009. Apotekernes produktivitetsvækst er således markant højere end i andre brancher,
hvor der ofte peges på regulering og svag konkurrence som en barriere for vækst.
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En række rapporter har de seneste par år analyseret branchernes produktivitet for at finde
kilden til den lave produktivitet i Danmark. Det gælder blandt andet McKinsey for regeringens Vækstforum (2010), Økonomi- og Erhvervsministeriet i Branchernes produktivitet
(2011), Copenhagen Economics for Produktivitetskommissionen (2013) og Produktivitetskommissionens analyserapporter (2013). Men ingen af disse analyser udpeger apotekerne
som en branche med lav produktivitetsvækst – tværtimod.
Kritik af nationalregnskabstallene
Produktivitetskommissionen sår dog tvivl om de officielle danske nationalregnskabstal for
apotekernes høje produktivitetsvækst. Det sker med henvisning til, at apotekernes priser
ikke er markedsmæssigt bestemt, men politisk bestemt via bruttoavanceaftalen med staten.
Den sikrer apotekerne en politisk bestemt - underforstået "høj" – avance. Men argumentet
understøttes ikke af fakta.
Argumentet om, at nationalregnskabet måler apotekernes produktivitet for højt, ville kun
holde, hvis avancen var fastsat højere end i andre lande og brancher. Men det er den ikke –
tværtimod. Både apotekets priser og avance i Danmark er lavere end i andre lande og brancher. Dermed måler nationalregnskabet faktisk snarere produktiviteten for lavt i apotekssektoren end den reelle værdiskabelse. ( Læs mere her om avancen.)
Aktivitetsbaserede produktivitetsmål viser også høj vækst
I stedet for at anvende nationalregnskabets tal kan man da også måle produktiviteten mere
direkte som aktivitet (solgte pakninger) per arbejdstime. Sådanne aktivitetsbaserede mål er
slet ikke påvirket af den politiske pris- og avanceregulering. Men de viser også en væsentlig
højere produktivitetsvækst for apotekerne end for samfundet som helhed.

Produktivitetsudvikling i apotekssektoren
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Kilde: Danmarks Apotekerforening: apotekernes omsætningsindberetninger samt lønudbetalinger.
Anm.: Antal pakninger er vægtet til en standard-pakning ud fra pakningernes ressourceforbrug. Der er taget
højde for opgaveglidningen fra farmaceuter til farmakonomer, og fra farmakonomer til ufaglærte mv.

Beregnes produktiviteten – eller apotekssektorens effektivitet – som antal ekspederede pakninger i forhold til antal arbejdstimer, viser denne også en betydelig stigning over de seneste 11 år. En indeksering af forholdet mellem pakninger og antal arbejdstimer er vist i figuren ovenfor. Fra 2002 til 2013 er produktiviteten beregnet på denne måde steget med 28,2
procent eller 2,3 procent pr. år.
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Apotekets medicinpriser er lavere i Danmark end i andre lande
Et højt prisniveau kunne også være et tegn på manglende konkurrence inden for en sektor.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har således gentagne gange peget på, at svag konkurrence i de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv, herunder detailhandlen, er medvirkende til, at de danske forbrugerpriser samlet set er omkring 14 procent højere end i konkurrentlandene. Det gælder imidlertid ikke apotekernes medicinpriser.
Ifølge tal fra Eurostat og beregninger med baggrund i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
metoder viser det sig, at de danske apotekers medicinpriser er 12 procent lavere end gennemsnittet i 6 andre sammenlignelige EU-lande, når der korrigeres for moms og afgifter.

Kilde: Eurostat, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen og egne beregninger

En analyse fra det internationale analyseinstitut IMS i London, som har specialiseret sig i
den europæiske sundhedssektor, viser, at Danmark har de laveste priser på medicin blandt
24 lande inden for 7 store terapiområder udsat for generisk konkurrence. Læs mere her.
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Priskonkurrence i detailled giver ikke lavere priser - tværtimod
Siden 2000 er den medicin, der kun må sælges på apotekerne, ifølge Statens Serum Institut i
gennemsnit faldet med 47 procent – heraf 8,6 procent i 2013 – mens liberaliseret håndkøbsmedicin, der også må sælges i supermarkeder, er steget med 22 procent. De faldende priser
har siden 2007 givet et fald på 1,8 mia. kr. i regionernes årlige udgifter til medicintilskud.
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Kilde: Statens Serum Instituts DDD-baserede lægemiddelprisindeks

Baggrunden er en skarp priskonkurrence i leverandørleddet kombineret med en lav, stramt
statsstyret apoteksavance. Priskonkurrencen finder i dag sted ved 14-dages licitationer
kombineret med apotekernes uvildige substitution til den billigste kopi, som sikrer, at den
billigste leverandør vinder stort set hele det danske marked i 14 dage. Det giver
leverandørerne et stærkt incitament til at tilbyde den laveste pris. Det har givet en skarp
priskonkurrence med faldende priser i Danmark og internationalt set meget lave priser på al
medicin udsat for generisk konkurrence.
En liberalisering, der flytter priskonkurrencen fra leverandørleddet til detailleddet vil ikke
øge, men svække priskonkurrencen. Det skyldes, at prisfølsomheden er mindre blandt
patienterne – der ikke er særligt villige til at shoppe rundt efter dagens tilbud på billigste
medicin på forskellige apoteker – end den er blandt leverandørerne, når en meget høj
markedsandel er på spil. Det er en væsentlig del af forklaringen på, at priserne på
liberaliseret håndkøbsmedicin med fri priskonkurrence i detailleddet i gennemsnit er steget
med 22 procent siden 2000, mens priserne på apoteksforbeholdt medicin med
priskonkurrence i leverandørleddet er faldet med 47 procent.
Høj produktivitetsvækst, lave priser, højt fagligt serviceniveau og tilfredse danskere
Apotekerne i Danmark leverer hvert eneste år høj produktivitetsvækst og lavere priser på
medicin. Samtidig fortsætter apotekerne med at sikre et højt, fagligt serviceniveau. Eksempelvis er ventetiden i gennemsnit nu nede på 3 minutter og 1 sekund. Samtidig er 9 ud af 10
danskere tilfredse eller meget tilfredse med apotekerne og blot 2 procent af danskerne er
utilfredse med apotekerne.

