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Három amerikai konszern – az Amazon, a JP Morgan és a Berkshire Hathaway – azt
tervezi, hogy átvállalja alkalmazottainak egészségbiztosítását. Ez teljesen átírhatja az
amerikai
egészségbiztosítás
játékszabályait.
Saját
biztosítótársaságának
megalapításával a három konszern a foglalkoztatottak egészségügyi költségeinek
csökkentését veszi célba.
Egy ideje spekulációk folynak az Amazon egészségpiaci megjelenéséről. Az eddigi
várakozások
azonban
arról
szóltak,
hogy
az
Amazon
beszáll
a
gyógyszerkereskedelembe és a gyógyszertári piacba. [Ezzel kapcsolatban lásd: Az
Amazon az internetes gyógyszerpiacon való megjelenését tervezi, 2017. 28. sz.] Most
azonban az Amazon összefogott a Warren Buffet ingatlanguru holdingjához tartozó JP
Morgan-nal és Berkshire Hathaway-vel. Az amerikai gazdaság három zászlóshajója
közös vállalkozást alapít, amelynek eredményeként csökkennek a cégek 1,1 millió
alkalmazottja egészségügyi költségei. A vállalkozás nem fog profitot termelni.
A három konszern eddig nem sokat árult el terveiről, de máris körvonalazódik, hogy
erős új versenytárs jelenik meg az egészségbiztosítási piacon. A tervek közzétételét
követően más biztosítók, mint a CVS, a United Health és az Aetna részvényei
zuhanórepülésbe kezdtek.
Az új szereplők belépése jelentősen bekavarhat a régi amerikai biztosítóknak, akárcsak
az ún. Pharma Benefit Manager-eknek, amelyek közvetítőként közreműködnek a
gyógyszergyártókkal való ártárgyalásokon. Ezek a szereplők az amerikai egészségügyi
rendszer mellékszereplői, mégis viszonylag jól keresnek és hozzájárulnak az amerikai
egészségügyi kiadások magas szintjéhez. Warren Buffett, a Berkshire Hathaway
elnök vezérigazgatója szerint az egyre növekvő egészségügyi költségek úgy hatnak az
amerikai gazdaságban, mint egy éhes galandféreg. De ezt nem tekinthetjük
elkerülhetetlennek.
Az amerikai egészségbiztosítási piac amúgy is felbolydult. Először fordult elő, hogy
egy gyógyszerkereskedelmi konszern beszáll a biztosítási piacba. A CVS drogéria- és
gyógyszertárlánc 69 milliárd USD fejében rövidesen bekebelezi az Aetna
biztosítótársaságot. A megállapodás szerint a CVS az Aetna minden egyes
részvényéért 207 USD-t fizet, amelyből 145 USD-t készpénzben, a többit
értékpapírban kell kifizetnie. Ettől kezdve a teljes beszállítási láncot, a térítéstől a
gyógyszerkiadásig egyetlen konszern fogja kontrollálni. [Lásd még: A CVS amerikai
gyógyszertári és drogérialánc biztosítótársaságot vásárol, 2017. 34. sz.]

