
Ринок фармацевтичної продукції у Республіці Молдова 
(інформаційна довідка) 

 
У 2020 р. ринок фармацевтичної продукції у Республіці Молдова 

продовжував розвиватися і обсяг реалізації фармпрепаратів у І кварталі 
2020 р. досяг 50,7 млн.євро, що на 11,4% більше, ніж в аналогічному періоді 
2019 р. Не підтвердилися прогнози щодо стагнації ринку після його значного 
зростання у 2019 р. (на рівні 12,5%).  

У фізичному виразі (в упаковках ліків) продажі у І кварталі 2020 р. 
становили 18,8 млн. шт., що на 10,6% більше відповідного періоду 2019 р.  

Пандемія COVID19 спричинила підвищений попит у січні-лютому 2020 
р. на противірусні препарати та імуностимулятори, який у березні переріс у 
ажіотаж: ліки в аптеках почали закуповуватися про запас. Як результат, 
обсяги реалізації продукції у березні 2020 р. склали майже половину 
продажів за весь квартал. 

Проте, уже у квітні 2020 р. оборот фармацевтичної продукції в РМ 
знизився на 50%, причиною чого були:  

– запровадження обмежень на рух громадського транспорту, що стало 
головною причиною відмови низки мереж від планів переведення аптек на 
скорочений режим роботи та скорочення персоналу, 

– з ринку фармацевтичних продуктів практично випав сектор 
лікувальних закладів, оскільки більшість вузькопрофільних лікарів були 
відправлені у технічний відпустку. У всій Молдові сімейні лікарі надавали 
консультації лише по телефону, а спеціалізовані клініки обмежилися тільки 
черговим персоналом, який приймав виключно «термінових хворих» (у 
період обмежувальних заходів не працювали кардіологи, дерматологи, 
гастроентерологи, гінекологи, окулісти, дантисти і ін.). 

У І кварталі 2020 р. найбільш обіговим у рецептурній групі був  
імуностимулятор «Groprinosin» (Gedeon Richter), продажі якого склали 
рекордних 734 тис.дол.США.  

До ТОП-10 препаратів на ринку РМ також увійшли: «Nimesile» (362 
тис.дол.США), «Viusid» (258 тис.дол.США), «Fluconazole» (251 
тис.дол.США), «Ergoferone» (230 тис.дол.США), «Rebif» (223 тис.дол.США), 
«Cocarnyt» (222 тис.дол.США), «Liposom Forte» (218 тис.дол.США), 
«Floxadex» (218 тис.дол.США) і «Viferon» (217 тис.дол.США). 

На обіг безрецептурної групи істотно вплинули неочікувані 
рекомендації ВООЗ, яка на початку березня ц.р. назвала парацетамол та інші 
препарати з його вмістом засобом №1 для «самолікування» від коронавірусу, 
а також рекомендації не використовувати ібупрофен, який «не приносить 
користі» при лікуванні Covid-19. 

З урахуванням цього рейтинг продаж безрецептурних препаратів очолив 
«Cardiomagnyl» (194 тис.дол.США), який входить до списку препаратів, 
вартість яких пацієнтам компенсується (зазвичай, обсяг реалізації препаратів 
цього сегменту становить майже 1 млн дол.США на рік).  



До ТОП-10 безрецептурних препаратів увійшли переважно 
протизастудні засоби: «Oralsept» (182 тис.дол.США), «Grip Hot» (180 
тис.дол.США), «Canephron N» (172 тис.дол.США), «Septanazal» (171 
тис.дол.США), «Tiofen» (155 тис.дол.США), «Rhinostop» (134 тис.дол.США), 
«Magne B6» (130 тис.дол.США), «Dexalgin» (127 тис.дол.США), «Theraflu» 
(126 тис.дол.США), «Tylol» (117 тис.дол.США) і «Kagocel»(114 
тис.дол.США). 

У І кв. 2020 р. спостерігалися неодноразові труднощі у постачанні ліків 
до РМ, оскільки частина підприємств призупинила виробництво активних 
субстанцій, а інші підприємства запровадили скорочений режим роботи, що 
унеможливило забезпечити усі заявки. 

Негативно на ринок РМ також вплинуло запровадження Румунією 
тимчасової заборони на експорт ліків і санітарних виробів, і такі обмеження 
стосувалися не лише продукції румунського виробництва, але і ліків, що 
постачалися транзитом через Румунію.  

У зв’язку з цим зменшений асортимент препаратів аптеки поповнювали 
парафармацевтичними товарами, націнка на які у РМ не обмежується (за 
винятком медичних масок) і вона часто досягала 250-300%, що на сьогодні й 
надалі дозволяє роздрібній торгівлі «стримувати» поступове зниження 
обороту у ІІ кв. 2020 р. 

За інформацією аналітичної компанії «Pharmaceutical Marketing Group», 
у 2020 р. на ринку Молдови загалом представлені медикаменти 915 
виробників, з яких 15 - молдовських.  

У роздробній торгівлі впевнено лідирують «Gedeon Richter» (частка 
ринку 6,6%), «Berlin-Chemie Menarini Int» (5,1%) і «KRKA» (5,07%). 

До ТОП-10  також входять «World Medicine» (3,03%), «Takeda» (2,25%), 
«Nobel Ilac» (2,2%), «Bayer» (2,8%), «Sanofi» (2%), «Bilim-Pharm» (1,9%) і 
молдавський «Balkan Pharmaceuticals» (1,9%). 

Серед значних втрат фармацевтичного ринку РМ на початку 2020 р. 
можна відзначити закриття представництва компанії «Astellas Pharma» 
(Японія), яка спеціалізується у сфері урології, імунології, дерматології, 
кардіології та інфекційних захворювань. За підсумками І кв.2020 р. 
препарати цього виробника (зокрема «Zinerit», «Solutab», «De-Nol») посіли 
27 місце за обсягом продажів (420 тис.дол.США за І кв. 2020 р.). 

 
 
 


