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Az IQVIA™ (NYSE: IQV) piackutató vállalkozás az IMS Health és a
Quintiles fúziójából jött létre. A jelentés szerint 2017-ben a német
gyógyszerpiacon a vényköteles gyógyszerek forgalma 5%-kal, a
vénymenteseké 2%-kal növekedett.
A jelentés szerint a teljes gyógyszerpiac (kórházak és gyógyszertárak)
forgalma 2017-ben az előző évhez viszonyítva 5%-kal, 41,5 milliárd EURra növekedett. Összesen 97 milliárd dózis-egység (tabletták, tasakok,
injekciók stb.) kiadására került sor. A gyógyszertári piac forgalma 34
milliárd EUR-ra tehető. Az IQVIA szerint azonban a mennyiségi
növekedés a nullához közelít (1,6 milliárd doboz).
A vényköteles gyógyszerek forgalma a gyógyszertári piacon az év
folyamán 5%-kal, 29,2 milliárd EUR-ra növekedett, miközben az
értékesítés mintegy 738 millió dobozzal az előző év szintjén maradt. A
piackutatók az analgetikumoknál (+3%), a lipid-szabályozóknál (+3%) és
az angiotenzin II receptor antagonistáknál, mint monopreparátumoknál
(+9%) állapítottak meg növekedést.
2017-ben (gyári árakon) 5 milliárd EUR értékben, 848 millió doboz
vénymentes gyógyszer került át a gyógyszertári pult egyik oldaláról a
másikra. Ez stagnáló értékesítés mellett, 2%-os forgalomnövekedésnek

felel meg. Miközben a hűlés elleni készítmények forgalomnövekedése
egész évben egyszámjegyű volt (+4%), más készítményeknél, mint
fájdalomcsillapítóknál (-3%), immunerősítőknél (V03X; -5%), vagy
topikus antireumatikumoknál (-5%) csökkenést regisztráltak. A vezető húsz
gyógyszercsoport fele mennyiségileg csökkenést szenvedett el.
Miközben a kötelező betegbiztosítás piacán a kiadott dobozok száma 2017ben 1%-kal csökkent, a kötelező betegbiztosítás gyógyszerkiadásai 3,5%kal, 38 milliárd EUR-ra növekedtek (az előző évi szinthez viszonyítva
(+4%). A piaci szakértők szerint a többletkiadások zöme rákos
megbetegedések elleni innovatív terápiákkal, az immunrendszer súlyos
megbetegedései elleni terápiákkal és stroke-terápiával függ össze.
A betegpénztárak azonban megtakarításokat is elértek, elsősorban a gyári
és gyógyszertári kedvezmények által. Ezek 2017-ben 11%-kal haladták
meg az előző évi szintet (4.419 millió EUR vs. 3.976 millió EUR). Ennek
nagy része, 3,3 milliárd EUR, gyári kedvezményekre jutott, amelyek a
megnövekedett rabattoknak köszönhetően összesen 16 milliárd EUR-ral
meghaladták az előző évi szintet. Az IQVIA szerint az összeg mintegy fele
a térítési összegekből származó megtakarításokból származik (2016: 41%).
A kötelező betegbiztosítás részére nyújtott gyógyszertári kedvezmények
2017-ben 1.133 millió EUR-t tettek ki, kevesebbet, mint előző évben.
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