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A nettó költségeik szerint vezető 30 gyógyszer aktuális fejleményei a gyógyszerpiaci 

kiadások további súlypontját képezik. E gyógyszerek költségei 2020-ban ismét 

erőteljesebben növekedtek (+7,4%), mint a teljes piac költségei (+5,1%) és 795 millió EUR 

többletköltséget okoztak. Ez azt jelenti, hogy 2020-ban a kötelező betegbiztosítás 

gyógyszerekre fordított költségnövekedésének 25%-a a 30 vezető gyógyszernek 

tulajdonítható.  

A jelentés sikertörténetként értékeli a gyógyszerpiac átrendezéséről szóló, 2011-ben 

hatályba lépett törvényt (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz – AMNOG), amely új 

eljárást írt elő az új, szabadalmi védelem alatt álló gyógyszerek árának a többlethaszon 

értékelése alapján történő megállapítására. 2020-ban az AMNOG-eljárás alapján 

meghatározott térítések 3,7 milliárd EUR megtakarítást eredményeztek. Ez jóval 

meghaladja az eredetileg kitűzött kétmilliárd EUR-t. A jelentés szerint az AMNOG 

eredményeként 2012 és 2020 között elért megtakarítások elérik a 14,6 milliárd EUR-t.  

A jelentés részletesen foglalkozik a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerekkel 

(orphan drugs). Forgalmuk 2010. óta ötszörösére növekedett, miközben a teljes piac csak 

60%-kal növekedett. Az érthető módon alacsony volumenű megrendelések ellenére 

(összesen a napi dózis volumen 0,06%-a) a ritka betegségek kezelésére szolgáló 

gyógyszerek 2020-ban 5,711 milliárd EUR forgalmat értek el. Ennek oka, hogy 193,17 

EUR összegű magas napi dózis költségek mellett 2020-ban a ritka betegségek kezelésére 

szolgáló gyógyszerek ebben a kategóriában 24-szer magasabb költségekkel rendelkeztek, 

mint a szabadalmi védelem alatt álló gyógyszerek.  

Magas költségeik és a várhatóan alacsony várható forgalom miatt a gyógyszergyártók 

elhanyagolták a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek fejlesztését. Az Európai 

Unió szabályozó és gazdasági ösztönzőinek eredményeként – mint a könnyített 

engedélyezés és a tíz évig tartó piaci kizárólagosság – Európában 2000. óta több mint 180 

ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer engedélyezésére került sor.  
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