A gyógyszertárak forgalma Németországban 2021-ben
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A Szövetségi Statisztikai Hivatal (Statistisches Bundesamt – Destatis) közleménye szerint
a németországi gyógyszertárak forgalma az előző évhez viszonyítva 2021-ben 7,8%-kal,
2019-hez viszonyítva 15,4%-kal növekedett. A gyógyszertárak forgalma e statisztika
bevezetése (1994) óta ebben az évben volt a legmagasabb. A gyógyszertárak 2021
decemberi forgalma ugyancsak csúcsot döntött: 2020 decemberéhez viszonyítva 1,9%-kal,
2019 decemberéhez viszonyítva 18,1%-kal növekedett. A kiskereskedelem forgalma 2021ben 2020-hoz viszonyítva 0,9%-kal, 2019-hez viszonyítva 5,7%-kal növekedett.
A 2021-ben elért összforgalom végleges összesített statisztikája még nem áll
rendelkezésre. Az ágazat forgalma 2020-ban 59 milliárd EUR volt. Ehhez 16.200 (jogi
személyiséggel rendelkező) vállalkozás járult hozzá, amelyek összesen 202.000
foglalkoztatottal rendelkeznek.
Az Insight Health piackutató adatai szerint a közforgalmú gyógyszertárak vényköteles
készítményekkel bonyolított forgalma 2021-ben 2020-hoz viszonyítva 7,0%-kal, az
értékesítés 1,3%-kal, 2019-hez viszonyítva 10,6%-kal, ill. 0,4%-kal növekedett. A
vényköteles készítmények forgalma elsősorban a drágább, tehát magasabb árú
kiszerelésekre való áthelyeződéssel függ össze.
Vénymentes készítményeknél a folyamat kedvezőtlenül alakult. Az Insight Health szerint
a vénymentes gyógyszerek gyógyszertári forgalma 2021-ben nem változott, az értékesítés
azonban 2,5%-kal csökkent. 2019-hez viszonyítva a vénymentes gyógyszerek
gyógyszertári forgalma 10,2%-kal, értékesítése 14,5%-kal csökkent. Az Insight Health és
a Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai közötti eltérés annak tulajdonítható, hogy az Insight
Health adatgyűjtése a közvetlen gyógyszertári forgalomra irányul, miközben a Szövetségi
Statisztikai Hivatal a belföldi internetes kereskedelmet is figyelembe veszi, mivel a belföldi
gyógyszerküldők mindig közforgalmú gyógyszertárak is. A magasabb forgalom tehát az
internetes kereskedelemmel magyarázható. És ez egy másik eltérés okaira is rávilágít. Az
Insight Health a gyógyszertárak és betegpénztárak közötti elszámolásokat közvetítő
központok adataiból extrapolálta a közforgalmú gyógyszertárak abszolút értékekben
kifejezett forgalmát, amelynek nézőpontjából 2021 december korántsem volt rekordhónap,
hanem éppenséggel alacsonyabb forgalmat eredményezett mint 2021 november.
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