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A Német Gyógyszerész Szövetség (Deutscher Apothekerverband e. V. –
DAV) potsdami gazdasági fórumán a gyógyszertárak gazdasági helyzetéről
szóló jelentést Claudia Korf, a Német Gyógyszerészek Szakmai
Képviseleteinek
Munkaközössége
(Arbeitsgemeinschaft
der
Berufsvertretungen Deutscher Apotheker – ABDA) gazdasági
tagozatának vezetője ismertette. Az elmúlt években a vényköteles
készítmények postai forgalma 5,8%-kal növekedett, miközben a
közforgalmú gyógyszertárakban kevesebb doboz (-0,3%) gyógyszert adtak
el.
Az internetes kereskedelem középtávon 10%-os piaci részesedés elérését
veszi célba. Ez nyilván gyógyszertárak bezárásához fog vezetni. Ebben az
esetben a közforgalmú gyógyszertárakban eladott gyógyszerek mennyisége
66 millió dobozzal csökken, ezzel pedig a bruttó bevételből 550 millió
EUR átkerül az internetes kereskedőkhöz. Egyes internetes kereskedők
azonban hosszútávon 25%-os piaci részesedésre számítanak. A
közforgalmú gyógyszertárak számára ez 1,5 milliárd EUR bruttó
bevételveszteséget jelent.
Az internetes kereskedelem a vénymentes gyógyszerek piacán is nyerő
helyzetben van (+6,3% értékesítés; +9,8% forgalom). A közforgalmú
gyógyszertárak viszont valamivel kevesebb doboz vénymentes gyógyszert
adtak el mint 2016-ban (-1%), forgalmuk pedig valamivel meghaladta az
előző évit (+0,8%).
2017-ben Németországban 1,37 millió doboz gyógyszert adtak el a
gyógyszertárakban (előző évben (1,41 milliót). A csökkenés okai: az
internetes kereskedelem mellett a gyógyszerek nagyobb kiszerelésekben
való felírása és kiadása.

A jelentés szerint 2017 végén Németországban 19.748 gyógyszertár
működött, 275 egységgel kevesebb mint 2016-ban (2016-ban pedig 2015höz viszonyítva: -226). A jelek szerint ez a folyamat ebben az évben nem
folytatódik ennyire meredeken. A gyógyszerész szövetség adatai szerint
2018 első negyedévében 75 gyógyszertár tűnt el a piacról. Mivel a
tapasztalatok szerint a második és harmadik negyedévben általában
kevesebb gyógyszertárat zárnak be, mint az év elején és végén, 2018-ban
nem várható az előző évihez hasonló mértékű csökkenés.
A gyógyszertári piacon a nagyobb egységek képesek a túlélésre. Az elmúlt
évben a fiókgyógyszertárak száma 4.512-re növekedett (2016: 4.416). A
csak egy fiókgyógyszertárral rendelkező vállalkozások száma nyolccal
csökkent, a két (+37) és három (+10) fiókgyógyszertárral rendelkezőké
jobban növekedett.
Egy átlagos gyógyszertár 2017-ben 2,3 millió EUR forgalmat ért el; az
adózott eredmény 143.543 EUR-t (2016: 142.622 EUR-t) tett ki.
*
„A német gyógyszerpiac – Számok és tények”
Gesundheitsberichterstattung des Bundes
Robert-Koch-Institut – Statistisches Bundesamt, 29. 05. 2018.
Táblázatok:
 gyógyszerforgalom (2001. óta);
 öngyógyszerezés, legnagyobb forgalommal rendelkező indikációs
területek (2014. óta);
 öngyógyszerezés, legnagyobb forgalommal rendelkező növényi
eredetű készítményekhez kapcsolódó indikációs területek (2014. óta)
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