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Cele mai vândute medicamente
Bestselling drugs

Într-o ¡arå unde inciden¡a bolilor cardiovasculare
e ridicatå, medicamentele care trateazå astfel de
afec¡iuni au ajuns så reprezinte cel mai dinamic segment pe pia¡a produselor farmaceutice ¿i så facå diferen¡a între marile companii de profil.
De mai bine de zece ani, medicamentele care înregistreazå cele mai mari vânzåri pe pia¡a româneascå sunt cele pentru boli ale sistemului cardiovascular, antiinfec¡ioase, pentru sistemul digestiv ¿i
metabolism, precum ¿i cele din grupa sistemului
nervos central. Toate acestea ocupå douå treimi
dintr-o pia¡å a produselor farmaceutice estimatå, anul
trecut, la circa 1,8 miliarde de euro.
„În ultima vreme, medicamentele care trateazå
bolile cardiovasculare ¿i pe cele ale sistemului nervos
central î¿i måresc încasårile, iar celelalte douå sunt
în u¿oarå scådere“, remarcå Petru Cråciun, directorul
general al companiei de cercetare a pie¡ei farmaceutice Cegedim. Evolu¡ia segmentului de medicamente pentru boli cardiovasculare, cel mai competitiv dintre toate, cu o valoare de 366,5 milioane
de euro în 2007, ar putea schimba chiar topul primilor 20 mari producåtori prezen¡i pe pia¡å. Acest
gen de afec¡iuni reprezintå principala cauzå de deces
în România, cu un grad de risc extins la mai mult de
jumåtate din popula¡ie.
„Companiile care au avut produse pe aria cardiovascularå au putut så-i fructifice cre¿terea puternicå,
iar celelalte nu au putut decât så asiste de pe margine,
ceea ce a dus la modificåri în clasamentul marilor
producåtori – de¿i deocamdatå nu în top cinci“,
apreciazå Cråciun, care precizeazå cå pozi¡ia pe pia¡å
este datå, în primul rând, de portofoliul de produse
¿i mai apoi de eficien¡a opera¡ionalå a companiei.
În privin¡a primilor zece jucåtori, situa¡ia este stabilå
de mai mul¡i ani, din moment ce ace¿tia acoperå
50-55% din întreaga pia¡å, dinamica fiind mai ridicatå între locurile 11-20, în cadrul cårora companiile
se bat pe cote de pia¡å de 1-2% fiecare.
Unul dintre producåtorii care au mizat anul trecut
pe medicamentele cardio este Antibiotice Ia¿i, ce a
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înregistrat vânzåri pe acest segment de 10 milioane
de lei (3 milioane de euro), în cre¿tere cu 67% fa¡å
de 2006, an în care a abordat pentru prima datå
aceastå arie terapeuticå, ce a crescut cu 14% anul
trecut. Ponderea medicamentelor nou lansate în
2007 din clasele cardio, antiinfec¡ioase ¿i OTC (over
the counter – medicamente generice, vândute fårå
prescrip¡ie) a cumulat 12% din cifra de afaceri a producåtorului ie¿ean, de aproximativ 68,8 milioane
de euro, potrivit raportului anual emis de companie.
Portofoliul pe care Antibiotice se bazeazå cel mai
mult este cel al antiinfec¡ioaselor, segment care, cu
o cotå de pia¡å de 11,8%, a realizat anul trecut 55%
din cifra de afaceri a companiei. Aceastå performan¡å s-a datorat vânzårilor de medicamente antiinfec¡ioase valoroase terapeutic, introduse în ultimii
ani în portofoliu, precum Cefort, Ceftamil, AmpiPlus,
AmoxiPlus, relevå raportul men¡ionat. Un avans
important a fost înregistrat ¿i de vânzårile medicamentelor pentru bolile sistemului nervos central,
vânzåri care s-au majorat anul trecut cu 50%, ceea
ce a antrenat o mårire a cotei de pia¡å de la 1,3% în
2006 la 1,8 în 2007. Odatå cu reorientarea vânzårilor
cåtre farmacii, Antibiotice a accelerat ¿i în segmentul
de OTC, care a generat venituri de circa 12,6 milioane de euro cu cele 32 de produse, dintre care 65%
analgezice antipiretice.
Pentru producåtorii de medicamente, intrarea sau
ie¿irea unor produse de pe listele programelor na¡ionale de sånåtate poate face diferen¡a între profit ¿i
pierderi, a¿a încât unele companii preferå så-¿i orienteze tot mai mult strategiile cåtre OTC, produse generatoare de numerar ¿i libere de constrângerile måsurilor de tip finan¡are sau compensare. „Un studiu
recent comandat de companie a relevat cå, atunci
când sunt întreba¡i de calmante, cel pu¡in ¿apte din
zece români se gândesc la Algocalmin“, spun reprezentan¡ii producåtorului ceh Zentiva, cel care odatå
cu achizi¡ia Sicomed, a preluat ¿i alte mårci vechi
de peste 40 de ani, precum Antinevralgic.

PRACTICA FARMACEUTICÅ – VOL. 2, NR. 3-4, AN 2009

CELE MAI VÂNDUTE MEDICAMENTE
Dar pe lângå notorietate, cele douå mårci autohtone sunt valoroase prin vânzårile generate, acestea
de¡inând 20% din cifra de afaceri a Zentiva în România, de 79,2 milioane de euro anul trecut. Algocalmin de¡ine o cotå de pia¡å de 22% ¿i un milion
de unitå¡i vândute lunar, urmat de Antinevralgic,
cu 12% din pia¡å ¿i vânzåri de opt milioane de cutii
anul trecut. Înså aceste cifre nu par a fi suficiente,
compania propunându-¿i o repozi¡ionare a celor
douå mårci, cu scopul de a le face populare în rândul
genera¡iilor tinere. De reu¿ita acestui proiect de promovare se va ocupa nou-numitul în func¡ia de
director comercial al diviziei de consumer health,
Marius Topalå, care, împreunå cu echipa sa de 40
de oameni, va avea misiunea de a revitaliza imaginea
mårcilor tradi¡ionale ¿i de a-l impune pe pia¡å pe
„mo¿tenitorul“ lor, Ibalgin.
„Ne dorim ca acesta så devinå, în timp, un brand
la fel ca Antinevralgic ¿i Algocalmin“, afirmå oficialii Zentiva, care estimeazå pentru 2008 vânzåri
de circa un milion de euro pentru analgezicul Ibalgin.
Dacå unii producåtori î¿i concentreazå for¡ele pe
medicamente generice, al¡ii preferå så se orienteze
cåtre segmente ale pie¡ei care chiar dacå nu genereazå volume mari, au vânzåri importante valoric,
prin prisma faptului cå se adreseazå unor boli precum
cancerul, HIV/SIDA sau diabet, ale cåror tratamente
sunt costisitoare. „În segmentul de oncologie sunt
mai pu¡ini bolnavi, dar care consumå un numår mare
de resurse“, afirmå Dan Nicolae Zaharescu, directorul executiv al Asocia¡iei Române a Producåtorilor
Interna¡ionali de Medicamente.
O astfel de companie este Roche, unul dintre
principalii producåtori de medicamente la nivel
mondial, care-¿i centreazå businessul din România
pe trei mari portofolii de produse: virologie, oncohematologie ¿i tratamentul anemiei ¿i cel posttransplant. Dintre acestea, cea mai promi¡åtoare în
vânzåri este clasa de medicamente oncologice,
¡inând cont cå, dupå estimårile companiei, în ¡arå
sunt peste 300.000 de cazuri de cancer ¿i apar peste
50.000 de noi cazuri în fiecare an, cât ¿i ca urmare
a måsurilor luate anul trecut de Ministerul Sånåtå¡ii,
prin care unele programe au fost trecute din segmentul de spital în cel de retail, iar fondurile acordate
acestei arii terapeutice au fost suplimentate.
„Estimåm o cre¿tere de 15% a cifrei de afaceri în
2008 comparativ cu anul trecut, pânå la circa 489
de milioane de euro, principalul motor de majorare

fiind oncologia, la care se adaugå câteva noi molecule în tratamentul poliartritei ¿i al osteoporozei“,
detaliazå Dan Zamonea, directorul general al Roche
România. Dar calculele acestuia ar putea fi date peste
cap de schimbarea listelor cu medicamentele incluse
în programele de sånåtate, precum ¿i de aprobårile
emise de ministerul de resort. „Roche are aproape
toate produsele incluse în programele na¡ionale de
sånåtate în aria transplanturilor, a anemiilor, a SIDA
¿i a hepatitei, deci depindem foarte mult de fondurile
alocate“, mai spune Zamonea.
Într-o situa¡ie similarå se aflå ¿i liderul pie¡ei
farmaceutice, GlaxoSmithKline (GSK), pentru care
medicamentele din clasele antiinfec¡ioase, pentru
boli respiratorii ¿i vaccinurile au realizat cele mai
mari încasåri anul trecut. În segmentul tratamentelor
pentru boli respiratorii, vânzårile au fost de 40 de
milioane de lei (circa 12 milioane de euro) pentru
cele cinci produse aflate în portofoliu, acesta fiind a
doua cea mai importantå gamå din portofoliul GSK,
dupå cea a medicamentelor antiinfec¡ioase, potrivit
informa¡iilor furnizate de David Lechleiter, directorul
general al companiei.
„GSK råmâne cea mai mare companie producåtoare de vaccinuri, segmentul tratamentelor anticancer generând vânzåri de 100-200 de milioane
de lei pentru cele 100.000-200.000 de paciente“, a
precizat Lechleiter, adåugând cå o dozå de tratament
costå, în medie, 100 de euro. Alåturi de oncologie,
„medicamentele din clasele cardiovascular, antiinfec¡ioase, sistem nervos central, tract digestiv ¿i
metabolism acoperå aproximativ 70% din întreaga
pia¡å ¿i înregistreazå tendin¡e puternice de cre¿tere“,
apreciazå Mahendra Bharadwaj, directorul producåtorului Terapia Ranbaxy. Portofoliul de produse al
companiei este reprezentat în aceste clase terapeutice
prin medicamente cardiovasculare ca Aspenter,
Pentoxi Retard, Aspacardin, Simvor sau antiinfec¡ioase ca Zanocin ¿i Klabax, „multe dintre acestea
fiind lidere pe segmentul lor“, declarå Bharadwaj.
Potrivit acestuia, anul trecut, medicamentele destinate reducerii colesterolului, antihipertensivele,
antidiabeticele, antidepresivele ¿i cele care trateazå
afec¡iunea Alzheimer au înregistrat cele mai mari
rate de cre¿tere, evolu¡ie sprijinitå ¿i de programele
na¡ionale de sånåtate. ªi în acest context, impactul
cel mai semnificativ din 2007 pentru pia¡å l-a avut
trecerea unor programe din spital în re¡eaua de retail,
ceea ce a sus¡inut afacerile farmaciilor.
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