
Rynek farmaceutyczny w 2020 roku

STRUKTURA I DYNAMIKA RYNKU LEKÓW

wzrosty cen rdr 
dla segmentów 

Rx nieref i CH

Spadek 
konsumpcji rdr 
(oprócz CH)

Największe wzrosty 
wartościowo rdr w CH: 

Dynamika 
poszczególnych 
segmentów 
rynku aptecznego

• Dane – sprzedaż z aptek stacjonarnych i e-commerce, ceny detaliczne brutto
• Struktura i dynnamika rynku i jego segmentów – wartościowo
• rdr – rok do roku
• Rx ref – refundowane produkty na receptę
• Rx nie ref – nierefundowane produkty na receptę
• CH – Consumer Health, produkty bez recepty
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Dynamika rynku
Rx nieref rdr

+3,9%
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-8%

Największe spadki rdr 
dla pacjentów z: 

Największe wzrosty rdr 
dla pacjentow z:

Największe negatywne 
zmiany rdr w liczbie 
wystawionych recept 
wg specjalizacji lekarskiej:

Najmniejsze negatywne 
zmiany rdr w liczbie 
wystawionych recept 
wg specjalizacji lekarskiej:

Spadek rdr 
liczby pacjentów: 

Spadek rdr 
liczby wystawianych 
recept przez lekarzy:

Spadki rdr w liczbie
wystawianych recept 
wg wieku: 

-6%

-30,8% -30,1% -27,6%

odwiedzających
lekarzy

-30%

nowych

• Dane – lecznictwo otwarte
• rdr – rok do roku

PACJENCI I LEKARZE

-35,2%

 największy dla 
grupy 0-19 lat 

-7,5%

pozostałe 
grupy

alergiąinfekcją ch. mięśni 
i stawów

padaczką schizofreniądepresją

pediatrzy laryngolodzy  ch. zakaźne

+3,0% -4,7% -6,9%

onkolodzy m. rodzinna psychiatrzy 



1,07mld zł 349 6 020-2543,9%

~33% 
wartości 

rynku

18 największych 
sieci (50+) 
(2877 aptek) 
w grudniu 2020
stanowiło: 

11 sieci wirtualnych 
(2102 aptek) 
w grudniu 2020
stanowiło: 

W grudniu 2020 
liczba sprzedanych 
opakowań to:

3,08mld zł 
W grudniu 2020 
rynek aptek 
stacjonarnych to:

Zmiana rdr: Zmiana rdr:

Wartość rynku e-commerce 
w 2020 r.  i jego dynamika rdr

liczba sieci 5+ 
w grudniu 2020
oraz zmiana rdr

liczba aptek
w sieciach 5+

w grudniu 2020 

•  rdr – rok do roku
•  CH – Consumer Health, produkty bez recepty

DYNAMIKA RYNKU APTEK

Zmiana rdr liczby 
aptek indywidualnych

w grudniu 2020

-205

Średnia cena 
w aptekach:

Zmiana rdr liczby 
aptek w sieciach 5+

w grudniu 2020

-3,5%

147,1mln 

-9,2%

-140

13 432
Liczba aptek 

i punktów aptecznych 
w grudniu 2020

345
Spadek 

liczby aptek 
rdr

Średni obrót 
miesięczny
w aptekach
w grudniu 2020:

159tys. zł

1-4 

316tys. zł

sieciowych 5+

17,07zł

leku OTC

21,56zł

kosmetyku

11,6% 
wartości

rynku

5% 80%
5% produktów CH 
(~ 2,6 tys.) stanowi aż 
80% obrotu apteki 
w tej kategorii

produkty 
CH

obrót
apteki

(CH)
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