
Polski rynek farmaceutyczny

Kondycja i perspektywy rozwoju 
do 2011 roku w opinii największych 
firm farmaceutycznych



nowe leki

prognozyw
yniki badania    kanały 

dystrybucji

rynek farmaceutyczny
zm

ia
ny

 w
   

 p
rz

ep
is

ac
h

ocena sytuacji



 Polski rynek farmaceutyczny 3

Spis treści

Wstęp 5

Najważniejsze wyniki badania 6

Opis badania 8

Ocena sytuacji na rynku farmaceutycznym 11

Prognozy odnośnie rozwoju sytuacji na rynku 
farmaceutycznym w najbliższych latach 15

Czynniki i bariery rozwoju rynku farmaceutycznego w Polsce 17

Przewidywany wpływ zmian w przepisach  
na rynek farmaceutyczny 23

Rozwój kanałów dystrybucji na rynku farmaceutycznym 28

Wprowadzanie nowych leków na rynek 29

Sytuacja finansowa firm farmaceutycznych 31

Działania firm farmaceutycznych w obliczu obecnej 
sytuacji gospodarczej 33

Przemysł farmaceutyczny w Polsce 36

Podsumowanie: Perspektywy rozwoju rynku  
farmaceutycznego w Polsce 40

Informacje o PMR 42

Informacje o KPMG 43



4 Polski rynek farmaceutyczny



 Polski rynek farmaceutyczny 5

Wstęp

Polski rynek farmaceutyczny na przestrzeni ostatnich pięciu lat odnotował dynamiczny 
rozwój, wykazując dużą odporność na niekorzystne tendencje rynkowe. Jak pokazują 
wyniki naszych badań, także obecna sytuacja gospodarcza związana z globalnym kryzysem 
finansowym nie wpłynęła na dobre wyniki branży oraz optymistyczne nastroje panujące 
wśród firm farmaceutycznych w Polsce.

Oddajemy do Państwa rąk raport, który jest efektem badania przeprowadzonego wspólnie przez 
KPMG i PMR wśród największych firm farmaceutycznych obecnych na polskim rynku. Jego celem 
jest diagnoza obecnej sytuacji na rynku farmaceutycznym, identyfikacja podjętych przez badane 
firmy działań w obliczu spowolnienia gospodarki, a także określenie perspektyw rozwoju sektora 
na najbliższe lata z uwzględnieniem aktualnie podejmowanych zmian przepisów regulujących 
rynek farmaceutyczny oraz przekształceń w zakresie dystrybucji leków.

Jak pokazują wyniki badania, obecna sytuacja branży farmaceutycznej, pomimo odczuwanych 
skutków spowolnienia gospodarczego, jest dobra. Firmy farmaceutyczne w dużym stopniu patrzą 
w przyszłość z optymizmem i spodziewają się dalszego wzrostu rynku. Dowodem na to jest 
choćby fakt, że ponad połowa badanych planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększyć 
poziom inwestycji w rozwój pracowników oraz infrastrukturę produkcyjną. 

Mamy nadzieję, że prezentowane w raporcie wyniki i wnioski stanowić będą cenne źródło 
informacji o obecnej kondycji sektora farmaceutycznego w Polsce.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim firmom, które zgodziły się wziąć udział w badaniu 
i podzieliły się z nami swoją wiedzą i opiniami.

Marcin Rudnicki Karol Kołt
Partner Prezes Zarządu
Szef Zespołu ds. Sektora PMR 
Farmaceutycznego 
KPMG
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Najważniejsze wyniki 
badania

Rynek farmaceutyczny na ścieżce szybkiego wzrostu
W 2008 r. rynek farmaceutyczny w Polsce osiągnął wartość 24,1 mld zł, co oznacza wzrost 
o 11,5% w stosunku do roku 2007. W chwili obecnej należy on do sektorów polskiej gospodarki 
o najbardziej optymistycznych prognozach rozwoju. W latach 2009-2011 średnioroczna stopa 
wzrostu dla sektora (CAGR) wyniesie według naszych prognoz 7,4%, a według samych badanych 
firm ok. 6%.  Pod względem wielkości sprzedaży polski rynek farmaceutyczny jest szóstym 
rynkiem w UE, a pod względem dynamiki wzrostu sprzedaży (wyrażonej w euro) w latach 2007-
2008 był drugim najszybciej rosnącym rynkiem we wspólnocie.

Firmy farmaceutyczne odporne na spowolnienie 
gospodarcze
Spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło istotnie na nastroje w sektorze farmaceutycznym. 
Ponad 60% badanych firm dobrze lub bardzo dobrze ocenia obecną sytuację na rynku. Firmy 
polskie są nieznacznie bardziej optymistyczne w swoich ocenach niż firmy z przewagą kapitału 
zagranicznego. Ponad połowa badanych, jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazuje na 
wzrost sprzedaży i poprawiające się wyniki finansowe. Jedynie 1/3 respondentów uważa, że 
w porównaniu z ubiegłym rokiem sytuacja ich firmy się pogorszyła.

Nowe produkty głównym motorem napędzającym 
rozwój sektora
Blisko jedna trzecia badanych firm wskazuje na nowe leki jako czynnik, który w największym 
stopniu dynamizuje rozwój firmy i całego sektora. Inne ważne powody sprzyjające wzrostowi 
to ogólny wzrost zamożności społeczeństwa w Polsce oraz dostęp do refundacji. Spośród 
kategorii leków, które w najbliższych dwóch latach będą pojawiać się na polskim rynku blisko 
połowa badanych wskazuje na leki przeciwnowotworowe. 40% ankietowanych firm deklaruje 
wprowadzenie od 3 do 10 nowych leków do końca 2009 roku. Tylko mniej niż co trzeci respondent 
nie wprowadzi na rynek żadnej nowości. 
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Apteki internetowe najszybciej rozwijającym się 
kanałem dystrybucji
W ciągu najbliższych 12 miesięcy najbardziej dynamicznie rozwijającym się kanałem sprzedaży 
będą apteki internetowe. Aż 80% ankietowanych przewiduje, że dystrybucja poprzez ten 
kanał będzie się rozwijać szybciej niż cały rynek sprzedaży leków. Co istotne, ponad połowa 
respondentów przewiduje, że handel lekami w pozostałych sklepach internetowych będzie 
również rozwijał się szybciej niż cały rynek. Oznacza to, że firmy spodziewają się w najbliższym 
czasie kontynuacji rozwoju nielegalnego handlu lekami w Polsce (sprzedaż internetowa leków 
przez podmioty inne niż apteki internetowe jest w Polsce zakazana). Dystrybucja wyłączna oraz 
za pośrednictwem sklepów zielarsko-medycznych to jedyne dwa kanały, których wzrost będzie 
wolniejszy od wzrostu całego rynku.

Inwestycje w branży są niezagrożone
Spowolnienie gospodarcze nie przełożyło się na ograniczenie programów inwestycyjnych 
w branży farmaceutycznej. Wprost przeciwnie. Ponad 60% badanych firm planuje zwiększenie 
wydatków na rozwój pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Podobny odsetek deklaruje 
wzrost inwestycji w infrastrukturę produkcyjną. W przypadku nakładów na badania i rozwój (B+R) 
nieznacznie przeważają firmy deklarujące utrzymanie obecnego stanu inwestycji, ale i tu odsetek 
firm zamierzających zwiększać nakłady na B+R jest wysoki i wynosi ponad 40%.

Ograniczenia w reklamie i promocji leków oraz 
brak przejrzystości w polityce lekowej państwa 
najbardziej utrudniają działalność
Obok często wymienianych negatywnych czynników towarzyszących kryzysowi finansowemu 
(utrudnienia w uzyskiwaniu kredytów oraz duża zmienność i nieprzewidywalność wahań 
kursów walutowym) tym, co szczególnie przeszkadza firmom farmaceutycznym są ograniczenia 
w zakresie reklamy i promocji leków wynikające z rozporządzenia o reklamie leków z listopada 
2008 roku oraz brak przejrzystej polityki refundacji leków, która powoduje m.in. nierówne 
traktowanie firm produkujących leki innowacyjne i generyczne.  

Usztywnienie marż negatywne wpłynie na 
producentów leków
Dwa najbardziej kontrowersyjne przepisy, które zamierza wprowadzić w nowelizacji Prawa 
Farmaceutycznego Ministerstwo Zdrowia dotyczące ustalenia sztywnych marż na leki 
refundowane oraz uściślenia przepisów antykoncentracyjnych wpłyną na rynek farmaceutyczny 
w różnym stopniu. W pierwszym przypadku maksymalna marża na leki refundowane (hurtowa 
i apteczna) nie będzie mogła być w dowolny sposób obniżana przez hurtownie lub apteki, jak 
to było do tej pory, a leki refundowane będą miały tą samą cenę we wszystkich aptekach – co 
według ankietowanych będzie miało negatywny wpływ na dystrybutorów leków, ale będzie 
korzystne dla pacjentów. W przypadku zapisów antykoncentracyjnych negatywne skutki odczują 
głównie dystrybutorzy i aptekarze, a wpływ na producentów leków będzie neutralny.
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Opis badania

Cele badania
Głównym celem badania było rozpoznanie obecnej sytuacji rynkowej w sektorze farmaceutycznym 
i poznanie przewidywań uczestników rynku odnośnie rozwoju tego sektora w ciągu najbliższych 
dwóch lat. Chcieliśmy też zebrać informacje o działaniach podejmowanych przez firmy 
farmaceutyczne w obliczu kryzysu w światowej gospodarce oraz o przewidywanym wpływie, jaki 
na rozwój rynku farmaceutycznego będą miały planowane zmiany w przepisach.

Metodologia badania
Badanie zostało zrealizowane w lipcu 2009 przez firmę badawczą PMR na zlecenie KPMG. 
Wywiady zostały przeprowadzone techniką wywiadów telefonicznych CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviewing) z przedstawicielami dużych producentów leków i suplementów diety 
w Polsce. W sumie zrealizowano 75 wywiadów z przedsiębiorstwami z tego sektora.

Respondenci
Respondentami były głównie osoby zajmujące kierownicze stanowiska i posiadające 
szeroką wiedzę zarówno o kondycji reprezentowanej firmy, jak i o sytuacji na polskim rynku 
farmaceutycznym: dyrektorzy i kierownicy odpowiedzialni za sprzedaż i marketing (36%), prezesi 
i dyrektorzy zarządzający przedsiębiorstw (12%), kierownicy do spraw rozwoju (10%) lub inne 
osoby na kierowniczych stanowiskach (17%).

Dyrektor / kierownik ds. rozwoju 10%

Dyrektor / kierownik sprzedaży 20%

Dyrektor / kierownik marketingu 16%
Analityk biznesowy 1%

Prezes, dyrektor zarządzający 12%

Inny dyrektor / kierownik 17%

Inne 24%

Stanowisko zajmowane w firmach przez ankietowanych respondentów

N=75
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009
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Mniej więcej jedną czwartą respondentów stanowiły osoby zajmujące inne stanowiska 
(np. specjaliści, analitycy), dysponujące jednak odpowiednimi kompetencjami, by udzielić 
wartościowych informacji w trakcie wywiadu.

N= 74. Pominięto braki danych i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Ponad połowa ankietowanych firm to przedsiębiorstwa średniej wielkości – zatrudniające od 51 
do 250 pracowników. Prawie jedną czwartą stanowiły firmy zatrudniające do 50 pracowników, 
a mniej więcej jedną piątą – firmy o liczbie pracowników przekraczającej 250.

N= 72. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

do 50 pracowników 24%

51-250 pracowników 56%

powyżej 250 pracowników 20%

Wielkość zatrudnienia w ankietowanych firmach farmaceutycznych

Leki innowacyjne 35%

Leki generyczne 43%

Suplementy diety 22%

Segment podstawowej działalności ankietowanych firm farmaceutycznych
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Wśród ankietowanych firm najwięcej (43%) było takich, dla których podstawowym segmentem 
działalności jest produkcja leków generycznych. Ponad 1/3 stanowiły przedsiębiorstwa skupiające 
się na segmencie leków innowacyjnych. Najmniejszą grupę (22%) stanowiły firmy zajmujące się 
głównie suplementami diety.

Niemal połowa firm (47%), z którymi zrealizowano wywiady, to firmy ze znaczącym udziałem 
kapitału zagranicznego. Pozostałe to firmy polskie, czyli takie, które nie posiadają inwestora 
zagranicznego posiadającego decydujący wpływ na działalność spółki.

N= 68. Pominięto braki i odmowy odpowiedzi oraz odpowiedzi „nie wiem”.
Niektóre braki danych zostały uzupełnione na podstawie dostępnych źródeł danych o dochodach firm.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Większość przedsiębiorstw, z którymi zrealizowano wywiady, to firmy o średnich dochodach. 
W grupie firm, które udzieliły odpowiedzi na pytanie o przychody w 2008 roku, znalazło się 34% 
firm o dochodach mieszczących się w przedziale od 100 do 500 mln zł i tyle samo o obrotach 
w granicach od 20 do 100 mln zł. Przedsiębiorstwa o przychodach poniżej 20 mln zł stanowiły 
29% ankietowanych firm. Zrealizowano też dwa wywiady z firmami o dochodach przekraczających 
500 mln zł.

Do 20 mln zł 29%

Powyżej 20 do 50 mln zł 21%

Powyzej 50 do 100 mln zł 13%

Powyzej 100 do 500 mln zł 34%
Powyżej 500 mln 3%

Przychody ankietowanych firm farmaceutycznych w roku 2008
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Ocena sytuacji na rynku 
farmaceutycznym

Firmy farmaceutyczne działające na polskim rynku pozytywnie oceniły obecną sytuację w tym 
sektorze. Nie pojawiły się żadne skrajnie negatywne opinie, a jedynie 7% respondentów oceniło 
obecną sytuację jako raczej złą. Ponad 60% respondentów określiło jako bardzo dobrą lub dobrą.

N=75. Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Firmy polskie lepiej oceniają obecną sytuację na rynku niż te posiadające znaczący udział 
kapitału zagranicznego. Wśród ich odpowiedzi pojawiło się znacznie więcej pozytywnych ocen. 
Przykładowo ocenę „dobrą” wystawiło 2/3 firm z przewagą kapitału polskiego i mniej niż połowa 
firm z kapitałem zagranicznym

N= 72. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Bardzo dobra 4%

Raczej dobra 57%

Ani dobra, ani zła 32% Raczej zła 7%

Ocena obecnej sytuacji na polskim rynku farmaceutycznym
przez firmy działającece na tym rynku

47%
66%

44%
24%

3% 5%

6% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Firma ze znaczącym
kapitałem zagranicznym

Firma polska

Ocena obecnej sytuacji na polskim rynku farmaceutycznym w zależności
od własności firmy

Raczej zła

Ani dobra, ani zła

Raczej dobra

Bardzo dobra

Ponad 60% firm 
pozytywnie ocenia 

obecną sytuację 
na polskim rynku 

farmaceutycznym
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Ocena obecnej sytuacji na rynku zależy także od segmentu, na którym firmy opierają swoją 
działalność. Przedsiębiorstwa skupiające się na segmencie suplementów diety znacznie lepiej 
oceniły dzisiejszą kondycję sektora niż te koncentrujące się na lekach innowacyjnych. Pośrodku 
plasują się firmy produkujące głównie leki generyczne. W naszej opinii wiąże się to przede 
wszystkim z klimatem panującym w poszczególnych segmentach rynku. Na rynku suplementów 
diety dynamika wzrostu wartości sprzedaży od kilku lat osiąga wartości powyżej 20%. 
Z kolei polityka refundacyjna państwa od lat wspiera producentów leków generycznych, a leki 
innowacyjne są sporadycznie dodawane do list leków refundowanych.

Respondenci zostali poproszeni także o uzasadnienie swoich ocen obecnej sytuacji rynkowej. 
Wśród uzasadnień pozytywnej oceny najczęściej pojawiały się odpowiedzi odnoszące się do 
dobrych wyników sprzedażowych w firmie respondenta oraz ogólnie do dobrej sytuacji w sektorze 
farmaceutycznym w bieżącym roku. W obydwu przypadkach wskazała tak ponad połowa 
respondentów oceniająca obecną sytuację na rynku jako dobrą lub bardzo dobrą.

N=72. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

N=46. Uwzględniono odpowiedzi respondentów, którzy pozytywnie oceniają sytuację na rynku. 
Respondent mógł podać wiele przyczyn.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Ocena obecnej sytuacji na polskim rynku farmacutycznym w zależności
od podstawowego segmentu działalności firmy

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Raczej zła

Ani dobra, ani zła

Raczej dobra

Bardzo dobra3% 13%

52%
62%

62%

36%
29%

25%
12% 6%

Leki innowacyjne Leki generyczne Suplementy diety

54%

52%

7%

4%

11%

Wzrost sprzedaży w firmie,
poprawa wyników finansowych

Dobra kondycja / stabilność
rynku farmaceutycznego

Dobra sytuacja na rynku pracy
w sektorze farmaceutycznym

Wzrost zainteresowania klientów
/ jest popyt na leki

Inne

Przyczyny pozytywnej oceny obecnej sytuacji na rynku farmaceutycznym w Polsce
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Wydaje się, że branża farmaceutyczna w pierwszej połowie roku nadal opierała się negatywnym 
skutkom kryzysu, który tak bardzo dotknął inne sektory polskiej i światowej gospodarki. Jest 
to spowodowane faktem, iż przynajmniej połowa rynku, na którą składa się sprzedaż leków 
refundowanych, nie podlega tak bardzo jak inne sektory regułom rynkowym, a zasadniczy wpływ 
na jej kształt mają zmiany w polityce refundacyjnej państwa. Kryzys pomógł też w sprzedaży 
leków bez recepty. Polacy bowiem, w obawie przed utratą pracy, częściej woleli sięgać po takie 
preparaty niż udawać się do lekarza. Dodatkowym czynnikiem rozwoju rynku była duża liczba 
infekcji w sezonie epidemicznym. W wyniku tego w pierwszej połowie roku wartość rynku 
farmaceutycznego wzrosła o 8,6% w porównaniu do pierwszej połowy 2008 r., w tym wzrost na 
rynku produktów OTC wyniósł 12% pod względem wartości.*

Respondenci, którzy ocenili sytuację na rynku jako ani dobrą ani złą, najczęściej opierali swoją 
opinię również na wynikach finansowych ich firm, które pozostają na podobnym poziomie, co 
w zeszłym roku (jedna trzecia respondentów, którzy oceniają sytuację jako neutralną).

Wśród osób, które oceniły sytuację na rynku jako raczej złą, pojawiały się uzasadnienia związane z:

•	 negatywną oceną kierunków polityki refundacyjnej i braku przejrzystości procesu refundacyjnego

•	 zbyt skomplikowaną procedurą rejestracji leków

•	 dużą konkurencją na rynku

•	 negatywnymi skutkami różnic kursowych.

* Dane PharmaExpert, odnoszą się do sprzedaży aptecznej w cenach detalicznych.

N=73. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Zdecydowanie się polepszyła 2%

Raczej się polepszyła 23%

Pozostała bez zmian 41%

Raczej się pogorszyła 33% Zdecydowanie się pogorszyła 1%

Ocena zmiany sytuacji na rynku farmaceutycznym w stosunku do roku 2008

Wypowiedzi respondentów na temat tego, jak zmieniła się sytuacja na rynku farmaceutycznym 
w porównaniu z rokiem poprzednim (2008), były dosyć wyważone. Jedynie pojedyncze 
osoby mówiły o zdecydowanej zmianie sytuacji – na lepsze lub na gorsze. 41% respondentów 
stwierdziło, że sytuacja na rynku pozostała bez zmian, 23% uznało, że uległa ona pewnej 
poprawie, a mniej więcej jedna trzecia ankietowanych oceniła, że sytuacja na rynku nieco się 
pogorszyła w porównaniu z rokiem 2008.

Branża farmaceutyczna 
w pierwszej połowie 

2009 roku nadal  
opierała się negatywnym 

 skutkom kryzysu
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Oceny kierunków zmiany sytuacji rynkowej były w dużej mierze oparte na wynikach finansowych 
firm respondentów – to uzasadnienie pojawiało się najczęściej w przypadku zarówno 
pozytywnych, jak i neutralnych i negatywnych ocen zmian na rynku. 

Respondenci, którzy uważali, że sytuacja polepszyła się w stosunku do zeszłego roku, wskazywali 
na wzrost całego rynku jako przyczynę dobrej sytuacji. Pojedyńcze osoby zwróciły uwagę na 
toczący się proces uporządkowywania otoczenia legislacyjnego np. w odniesieniu do zasad 
refundacji.

Jako uzasadnienie opinii o pogorszeniu się sytuacji na rynku farmaceutycznym część 
respondentów powoływało się na szeroko rozumiane skutki kryzysu, takie jak różnice kursowe, 
zaległości w płatnościach od firm współpracujących. Sporadycznie respondenci wymieniali 
również następujące przyczyny:

•	 negatywne skutki rozporządzenia w sprawie reklamy leków przejawiające się w utrudnieniu 
kontaktów z lekarzami

•	 nieodpowiednia w opinii respondenta polityka refundacyjna państwa oraz zmiany na listach 
refundacyjnych

•	 duża konkurencja na rynku

•	 brak płynności finansowej hurtowni

•	 negatywne skutki konsolidacji rynku hurtowego, które wymuszają model współpracy z nimi na 
bardziej skupiony na wynikach finansowych niż partnerstwie.

Opinia na temat zmian na rynku farmaceutycznym w ostatnim roku różniła się nieco w zależności 
od podstawowego segmentu działalności firmy.

N=70. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009
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roku miały najbardziej negatywny wpływ 

na segment suplementów diety
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Pomimo, że firmy z segmentu suplementów diety oceniły obecną sytuację na rynku 
farmaceutycznym lepiej niż przedstawiciele pozostałych segmentów, to właśnie ta grupa firm 
bardziej niż inne odczuła w 2009 roku zmianę sytuacji na gorsze w porównaniu z rokiem 2008. 
Z drugiej strony, w grupie firm skupiających się na suplementach diety pojawiły się także takie, 
które odczuły wyraźną poprawę sytuacji. 

W naszej opinii wiąże się to ze specyfiką oferowanych produktów. W poprzednich latach sprzedaż 
suplementów diety notowała bardzo wysokie, kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Obecnie 
dynamiki te mogą być natomiast nieco niższe, ponieważ w okresie pogorszenia się koniunktury 
gospodarczej konsumenci najczęściej łatwiej rezygnują z produktów uzupełniających – jak 
suplementy diety – niż z leków. Klimat w branży może pogarszać również zbliżający się termin 
31 grudnia 2009 r., do którego mogą pozostać w obrocie tzw. produkty z pogranicza (leku 
i suplementu diety) o dotychczasowym statusie suplementu diety. Po tym terminie produkty te 
będą musiały być zarejestrowane jako leki, co wiąże się dla producentów z przejściem znacznie 
trudniejszej procedury niż w przypadku suplementu diety.

Prognozy odnośnie 
rozwoju sytuacji na rynku 
farmaceutycznym 
w najbliższych latach

Pozostanie
bez zmian 33%

Raczej się pogorszy 22%

Raczej się polepszy 45%

Przewidywania firm farmaceutycznych odnośnie zmiany sytuacji na rynku
farmaceutycznym w 2010 roku w stosunku do roku 2009

N=69. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Sytuacja polskiego 
rynku farmaceutycznego 
poprawi się w 2010 roku
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N=72 dla oszacowania dla roku 2009. 
N=69 dla oszacowania dla roku 2010. 
N=64 dla oszacowania dla roku 2011. 
Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Chociaż jedna trzecia respondentów zaobserwowała pogorszenie się sytuacji na rynku 
farmaceutycznym w 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008, a ponad jedna piąta spodziewała 
się dalszego pogarszania się sytuacji, tylko 5% uważa, że wartość rynku w 2009 roku będzie 
mniejsza niż w roku poprzednim, a jeszcze mniejszy procent przewiduje spadek wartości rynku 
w latach kolejnych. Mniej więcej 80% respondentów spodziewało się wzrostów wartości rynku 
farmaceutycznego w ciągu najbliższych dwóch lat. Według respondentów średni przewidywany 
wzrost będzie wynosił ok. 6% rok do roku w ciągu najbliższych dwóch lat.
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Przewidywany kierunek zmian wartości polskiego rynku farmaceutycznego
w danym roku w stosunku do roku poprzedniego
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Respondenci wykazywali sporo optymizmu w swoich przewidywaniach odnośnie rozwoju sytuacji 
na polskim rynku farmaceutycznym. 45% z nich uznało, że sytuacja się polepszy, podczas gdy 
dwa razy mniej udzieliło odpowiedzi przeciwnej. Mniej więcej jedna trzecia ankietowanych nie 
przewidywała większych zmian na rynku farmaceutycznym w 2010 roku.

Według respondentów 
średni przewidywany 

wzrost będzie wynosił  
ok. 6% rok do roku  

w ciągu najbliższych 
dwóch lat.
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Czynniki i bariery rozwoju 
rynku farmaceutycznego 
w Polsce

Pomimo, że obecnie na rynku farmaceutycznym w Polsce nie jest widoczny negatywny wpływ 
światowego kryzysu finansowego (biorąc pod uwagę notowane dynamiki wzrostu), respondenci 
uznają kryzys jako najważniejszy czynnik utrudniający obecnie prowadzenie działalności 
– wskazywała na to jedna trzecia odpowiedzi. Najczęściej wspominano o utrudnieniach 
w uzyskiwaniu kredytów w bankach, niekorzystnym kursie złotówki oraz pogorszeniu się siły 
nabywczej Polaków. 

7%

7%

8%
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31%

36%

Niekorzystne skutki harmonizacji

Inne zmiany prawne

Złe działanie urzędów URPL, GIF

Długa i skomplikowana procedura rejestracyjna leków w Polsce 

Zbyt duża konkurencja na rynku

Niejasne i chaotyczne prawo, biurokracja

Brak przejrzystości w polityce lekowej państwa

Rozporządzenie o reklamie leków z listopada 2008 r.

Obecne pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie 

Czynniki najczęściej utrudniające prowadzenie działalności 
w polskim sektorze farmaceutycznym

N=75. 
Respondent mógł podać maksymalnie trzy odpowiedzi.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Co czwarta firma 
farmaceutyczna 

krytykuje politykę 
refundacyjną państwa
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Kolejną barierą, wskazywaną przez jednego na trzech respondentów, było pogorszenie warunków 
prowadzenia reklamy i promocji leków w wyniku wejścia w życie rozporządzenia o reklamie 
leków w listopadzie i grudniu 2008 r. Rozporządzenie to w znaczący sposób utrudniło kontakty 
przedstawicieli medycznych z lekarzami, wprowadziło również m.in. ograniczenia w zakresie 
reklamy audiowizualnej. 

Jedna czwarta respondentów krytykowała politykę refundacyjną państwa. W opinii firm obecnych 
na rynku jest ona przede wszystkim mało przejrzysta, firmy produkujące leki innowacyjne 
i generyczne są traktowane nierówno w decyzjach refundacyjnych, nie są przestrzegane również 
przepisy prawa refundacyjnego (przekraczanie dozwolonego czasu na podjęcie decyzji o refundacji 
leku). Co więcej, listy refundacyjne aktualizowane są zbyt rzadko. W opinii firm środki na 
refundację alokowane są niewłaściwie i często dobro pacjenta nie jest w tym procesie brane pod 
uwagę.

Jeden na pięciu respondentów wspominał również o chaosie legislacyjnym, niezrozumiałości 
prawa oraz jego niedostosowaniu do wymogów unijnych. Ponadto, 8% respondentów wskazało 
na niedawne zmiany prawne, które dodatkowo utrudniły im prowadzenie działalności np. przepisy 
wprowadzające konieczność oznakowania opakowań znakami Braille’a czy też bardziej restrykcyjne 
przepisy odnoszące się do obrotu suplementami diety.

Jeden na siedmiu respondentów wspominał o zbyt dużej konkurencji panującej obecnie na rynku 
w Polsce. 13% odpowiedzi odnosiło się do długiej i skomplikowanej procedury rejestracji leków 
w Polsce. Tylko 7% wskazało na niekorzystny wpływ harmonizacji na rynek.

Wśród innych czynników, nie uwzględnionych na wykresie, respondenci wymienili również:

•	 konsolidację hurtowni

•	 niekorzystne dla nich regulacje cenowe

•	 małą dostępność środków inwestycyjnych

•	 pogorszenie/niestabilność sytuacji politycznej

•	 brak płynności finansowej partnerów handlowych

•	 brak szerszych możliwości reklamy.

Jeśli chodzi o opinie dotyczące czynników, które mogłyby ułatwić działalność w polskim sektorze 
farmaceutycznym, odpowiedzi respondentów były dużo bardziej zróżnicowane niż te na temat 
kwestii utrudniających działanie na tym rynku.
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Zwiększenie liczby przedstawicieli handlowych

Zwiększenie świadomości zdrowotnej Polaków

Wyjście poza polski rynek

Poprawa jakości produktów

Akcje marketingowe

Poprawa porządku prawnego

Dostęp do środków inwestycyjnych

Dostęp do refundacji

Ogólny wzrost zamożności społeczeństwa

Wprowadzenie nowych produktów na rynek

Czynniki, które mogłyby najbardziej wpłynąć na rozwój działalności w polskim
sektorze farmaceutycznym
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5%
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12%

14%

30%

N=73. Pominięto odpowiedzi „nie wiem”. Respondent mógł podać maksymalnie trzy odpowiedzi.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Dla prawie jednej trzeciej respondentów czynnikiem rozwoju działalności na polskim rynku byłoby 
wprowadzenie na rynek nowych produktów, jak również dywersyfikacja swojego portfolio o nowy 
rodzaj produktów np. suplementy diety. 14% firm twierdzi, że w ich rozwoju pomógłby ogólny 
wzrost zamożności społeczeństwa. 

Jedna na osiem firm upatrywała sukcesu rynkowego w uzyskaniu dostępu ich produktów 
do refundacji, a kolejne 8% wspomniało o dostępie do środków na inwestycje. Tylko po 5% 
wskazywało natomiast na zwiększenie liczby przedstawicieli handlowych, poprawę jakości 
produktów, wyjście poza rynek polski, czy tez zwiększenie świadomości zdrowotnej Polaków.

Oprócz czynników wymienionych na wykresie, firmy sporadycznie wskazywały m.in. na:

•	 konsolidację, fuzję z inną firmą

•	 nowe metody produkcji

•	 innowacyjność

•	 większą niezależność URPL od Ministerstwa Zdrowia

•	 zmiany demograficzne (np. starzenie się społeczeństwa)

•	 dystrybucję bezpośrednią lub inne rozwiązania logistyczne skracające drogę leku do pacjenta

•	 przyspieszenie procesu rejestracji produktów.

Dla prawie jednej trzeciej 
respondentów czynnikiem 

rozwoju działalności na 
polskim rynku byłoby 

wprowadzenie na rynek 
nowych produktów, jak 
również dywersyfikacja 

swojego portfolio o nowy 
rodzaj produktów
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Część respondentów wymieniała również nowe suplementy diety (nie-leki), preparaty 
immunologiczne i autoimmunologiczne oraz szczepionki (szczególnie na grypę lub nowe choroby), 
a także preparaty odchudzające. 

Sporadycznie pojawiały się następujące wskazania:

•	 dermokosmetyki, również w mikrodawkach (nie-leki)

•	 leki oparte na nowych substancjach, innowacyjne

•	 leki stosowane w chorobach narządów zmysłów np. okulistyczne

•	 leki generyczne

•	 leki stosowane w chorobach układu oddechowego np. astmie

•	 leki stosowane w cukrzycy

•	 produkty z kategorii żywność funkcjonalna (nie-leki).

N= 53. Uwzględniono odpowiedzi respondentów, którzy uważają, że na rynku polskim pojawią się 
nowe kategorie leków. Pominięto braki danych oraz odpowiedzi „nie wiem”. Pytanie miało charakter 
otwarty, dlatego niektóre kategorie pokrywają się.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Kategorie leków, które mogą pojawić się na polskim rynku 
w ciągu najbliższych dwóch lat

Leki przeciwnowotworowe

Leki biotechnologiczne

Suplementy diety

47%

11%

9%
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6%

6%

6%

Immunologiczne,
autoimmunologiczne,

szczepionki

Preparaty odchudzające

Dermokosmetyki

Leki innowacyjne

Prawie trzy czwarte respondentów przewidywało, że w ciągu najbliższych dwóch lat pojawią się 
na polskim rynku nowe kategorie leków. Według nich lekami, które mają największą szansę na 
pojawienie się na rynku, są nowe preparaty stosowane w terapii nowotworów (prawie połowa 
wskazań). Respondenci wspominają przede wszystkim o terapii celowanej, dlatego też kategoria 
ta pokrywa się częściowo z kolejną kategorią wskazywaną przez respondentów – grupą leków 
biotechnologicznych, np. przeciwciał monoklonalnych.

Trzy czwarte firm 
farmaceutycznych 
przewiduje, że 
w ciągu najbliższych 
2 lat pojawią się na 
polskim rynku nowe 
kategorie leków
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Według ankietowanych, wśród leków już obecnych na rynku najbardziej obiecujące pod względem 
dynamiki sprzedaży będą w ciągu najbliższych dwóch lat (zgodnie z klasyfikacją ATC) grupy 
leków onkologicznych i immunomodulacyjnych, a także preparaty związane z leczeniem układu 
sercowo-naczyniowego. Każdą z tych kategorii leków ponad połowa respondentów wskazało jako 
tę, której dynamika sprzedaży będzie większa niż dynamika całego rynku. 37% respondentów 
wskazało także na leki związane z układem pokarmowym i metabolizmem, a ponad jedna czwarta 
wymieniła preparaty związane z układem nerwowym.

N=75. Respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

W badaniu zapytaliśmy również respondentów, jakie leki, w ich opinii, mają w ciągu najbliższych 
dwóch lat największe szanse na zmianę statusu z preparatu dostępnego na receptę na lek bez 
recepty (tzw. switch Rx-OTC).

Największy odsetek respondentów sądził, że najprędzej dojdzie do tego typu zmian w przypadku 
kategorii leków stosowanych w chorobach układu pokarmowego i chorobach metabolicznych, 
w tym przede wszystkim (jedna czwarta wskazań w tej grupie) leków stosowanych 
w odchudzaniu.

Kategorie leków (ATC), których dynamika wartości sprzedaży będzie w ciągu
najbliższych dwóch lat większa niż dynamika całego rynku według 
firm farmaceutycznych
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pod względem dynamiki 
sprzedaży będą w ciągu 
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* w różnych zastosowaniach
N=56. Pominięto braki danych oraz odpowiedzi „nie wiem”. Respondent mógł podać wiele 
odpowiedzi. Pytanie miało charakter otwarty, dlatego niektóre kategorie pokrywają się.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Respondenci wspominali również o statynach stosowanych w chorobach metabolicznych, 
inhibitorach pompy protonowej stosowanych w gastrologii oraz lekach osłonowych na żołądek, 
przeciwwrzodowych i stosowanych w cukrzycy. Kolejną często wymienianą grupą były leki 
stosowane w chorobach sercowo-naczyniowych, przede wszystkim kardiologiczne, na obniżenie 
cholesterolu i ciśnienia np. statyny, również leki przeciwpłytkowe. Respondenci wskazywali 
również na leki antyalergiczne (16%). Jeden na dziewięciu respondentów wymienił ponadto 
leki stosowane w chorobach układu oddechowego (mukolityczne, stosowane w astmie, 
przeziębieniu). Po około 9% respondentów wskazało na leki dermatologiczne, statyny (grupa 
zawierająca odpowiedzi odnoszące się do różnych zastosowań) oraz różne leki stosowane 
w chorobach układu nerwowego (uspokajające, przeciwnerwicowe). 
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na switch Rx-OTC
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Przewidywany wpływ 
zmian w przepisach na 
rynek farmaceutyczny

Zapytaliśmy respondentów o ich przewidywania odnośnie wpływu niektórych planowanych 
zmian w przepisach na poszczególnych uczestników rynku farmaceutycznego: producentów 
i dystrybutorów leków, właścicieli aptek, a także pacjentów.

Interesowały nas szczególnie dwa najbardziej kontrowersyjne przepisy, które zamierza 
wprowadzić w nowelizacji Prawa Farmaceutycznego Ministerstwo Zdrowia. Jeden z nich dotyczy 
ustalenia sztywnych marż na leki refundowane. W wyniku tych zmian maksymalna marża na 
leki refundowane (hurtowa i apteczna) nie będzie mogła być w dowolny sposób obniżana przez 
hurtownie lub apteki, jak to było do tej pory. Leki refundowane będą miały tą samą cenę we 
wszystkich aptekach.
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N= 63. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Ocena wpływu planowanego wprowadzenia sztywnych marż i cen leków refundowanych różniła 
się w zależności od uczestników rynku, których brano pod uwagę. Według respondentów 
najwięcej korzyści z wprowadzenia takiego rozwiązania odniosą pacjenci, najgorzej zaś zmiana ta 
odbije się na dystrybutorach.

Ministerstwo Zdrowia planowało również wprowadzić w Prawie Farmaceutycznym uściślenie tzw. 
przepisów antykoncentracyjnych. Zmiany wprowadzone w nowelizacji Prawa Farmaceutycznego 
z 2004 r., których intencją było wyeliminowanie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego 
i detalicznego przez jeden podmiot, okazały się nieprecyzyjne i możliwe do ominięcia. Również 
przepis ograniczający ilość aptek będących własnością jednego podmiotu lub podmiotów 
powiązanych do 1% aptek na terenie danego województwa nie zawsze jest egzekwowany. 
Dlatego też legislator wprowadził w jednej z propozycji nowelizacji ustawy szereg zapisów 
określających odpowiednie warunki, jakie powinny być spełnione przy wydawaniu pozwolenia 
na prowadzenie apteki lub hurtowni. Według nowych przepisów, zezwolenie na prowadzenie 
apteki nie zostałoby wydane, jeżeli podmiot (czy też spółka kontrolowana przez niego w sposób 
pośredni lub bezpośredni lub podmiot będący członkiem tej samej grupy kapitałowej) 
jednocześnie prowadzi obrót hurtowy lub wystąpił z wnioskiem o zezwolenie na obrót hurtowy 
produktami leczniczymi. Zezwolenia na prowadzenie apteki nie dostanie również podmiot (spółka 
kontrolowana przez niego w sposób pośredni lub bezpośredni oraz podmiot będący członkiem tej 
samej grupy kapitałowej), który już prowadzi 1% aptek w województwie.
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i dystrybutorów leków
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N=62. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

W opinii ponad połowy respondentów planowane uściślenie przepisów antykoncentracyjnych 
w najmniejszym stopniu dotknie producentów środków farmaceutycznych – nie będzie miało na 
nich ani korzystnego ani niekorzystnego wpływu. Najbardziej podzielone zdania były w przypadku 
wpływu tej reformy na pacjentów: zbliżona liczba respondentów twierdziła, że przepisy te 
będą mieć korzystny lub niekorzystny wpływ. Odpowiedzi respondentów są jednak bardziej 
zdecydowane, jeśli chodzi o niekorzystny wpływ tej zmiany przepisów na aptekarzy. Istotnie, 
przepisy te będą z jednej strony niekorzystne dla sieci aptek, z drugiej – pozytywnie wpłyną na 
podmioty prowadzone przez indywidualnych aptekarzy. 

W związku z okresem przejściowym określonym w Traktacie Akcesyjnym podmioty 
odpowiedzialne zainteresowane dalszym przedłużeniem ważności pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego w Polsce zobowiązane były w terminie do 31 grudnia 2008 r. 
dostosować dokumentację produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu do wymagań Prawa 
Farmaceutycznego będącego transpozycją przepisów obowiązujących w UE (czyli zharmonizować 
dokumentację). Cały proces zakończył się z końcem 2008 r. a leki, które nie przeszły harmonizacji 
(2,8 tys. produktów), znikną z rynku do wyczerpania zapasów, maksymalnie do 5 lat. Ministerstwo 
Zdrowia nie opublikowało jednak dokładnej listy produktów, które znikną z rynku. Dlatego 
postanowiliśmy zapytać firmy farmaceutyczne jak harmonizacja wpłynęła na ich wartość 
sprzedaży. 
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N=73. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

45% respondentów podało, że wszystkie ich leki przeszły 
pozytywnie proces harmonizacji. Wśród firm, które musiały 
usunąć niektóre leki z produkcji większość podała, że nie będzie 
to miało żadnego wpływu na wartość ich sprzedaży, a tylko jedna 
firma spodziewa się znaczącego zmniejszenia wartości sprzedaży 
w związku z tym wydarzeniem. Wydaje się więc, że zgodnie 
z zapewnieniami Ministerstwa Zdrowia produkty niezharmonizowane 
to w zdecydowanej większości produkty generujące niską sprzedaż 
w firmach farmaceutycznych. Można więc wyciągnąć wniosek, że ich 
wycofanie nie będzie miało dużego wpływu na dynamikę rynku.

W niedługim czasie z rynku może zniknąć również duża część polskich 
leków ziołowych, ponieważ w dużej mierze ich skład nie odpowiada 
definicji ustalonej w dyrektywie europejskiej. Okres przejściowy 
na implementację przepisów tej dyrektywy, a w szczególności na 
dostosowanie dokumentacji produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu na terenie Polski na podstawie dotychczasowych przepisów, 
został wyznaczony do 30 kwietnia 2011 r.

Nieznacznie obniży
wartość sprzedaży
15%

Znacząco obniży
wartość sprzedaży
2%

 

Wszystkie nasze leki
przeszły pozytywnie
proces harmonizacji

45%

Nie będzie miało to żadnego
wpływu na wartość sprzedaży

38%

Ocena wpływu usunięcia z produkcji leków, 
które nie przeszły procesu harmonizacji, na wartość
sprzedaży firmy w latach 2009-2011

Wśród firm, które musiały usunąć niektóre leki 
z produkcji większość podała, że nie będzie to miało 
żadnego wpływu na wartość ich sprzedaży
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N= 47. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

W opinii niemal dwóch trzecich respondentów wprowadzenie 
unijnej dyrektywy dotyczącej składu leków ziołowych spowoduje 
zmniejszenie wielkości ich produkcji w Polsce. Trzy razy mniej 
respondentów było zdania, że wprowadzenie tych przepisów może 
spowodować wzrost wielkości produkcji leków ziołowych, reszta zaś 
uznała, że nie będzie mieć to większego wpływu na ich działalność.

 

Ocena wpływu wprowadzenia unijnej dyrektywy
zawierającej przepisy dotyczące składu leków ziołowych
na wielkość ich produkcji

Nie spowoduje zmian
w wielkości ich produkcji

26%

Spowoduje nieznaczny 
wzrost ich produkcji
8%

Spowoduje znaczący
wzrost ich produkcji
2%

Spowoduje duże
zmniejszenie ich produkcji
28%

Spowoduje nieznaczne
zmniejszenie ich produkcji

36%

W opinii niemal dwóch trzecich respondentów 
wprowadzenie unijnej dyrektywy dotyczącej 
składu leków ziołowych spowoduje 
zmniejszenie wielkości ich produkcji w Polsce
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Rozwój kanałów dystrybucji 
na rynku farmaceutycznym

Spośród kanałów dystrybucji innych niż tradycyjne apteki coraz większego znaczenia dla rynku 
środków farmaceutycznych nabiera handel przez internet. Drugim kanałem dystrybucji, który 
będzie się dynamicznie rozwijał w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jest dystrybucja bezpośrednia.

N=75 dla kategorii „Apteki internetowe”.
N=68 dla kategorii „Dystrybucja bezpośrednia”.
N=70 dla kategorii „Sklepy internetowe”.
N=71 dla kategorii „Sklepy ogólnodostępne”.
N=68 dla kategorii „Dystrybucja wyłączna”.
N=70 dla kategorii ”Sklepy zielarsko-medyczne”.
Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

100%

Ocena dynamiki rozwoju sprzedaży w poszczególnych kanałach dystrybucyjnych
w porównaniu z całym rynkiem farmaceutycznym w ciągu najbliższych 12 miesięcy
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Dystrybucja bezpośrednia

Apteki internetowe

W ciągu najbliższych 
12 miesięcy najbardziej 

dynamicznie 
rozwijającym się 

kanałem sprzedaży będą 
apteki internetowe
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Według respondentów w ciągu najbliższych 12 miesięcy najbardziej dynamicznie rozwijającym się 
kanałem sprzedaży będą apteki internetowe. Aż 80% ankietowanych przewiduje, że dystrybucja 
poprzez ten kanał będzie się rozwijać szybciej niż cały rynek sprzedaży leków. Co istotne, ponad 
połowa respondentów przewiduje, że handel lekami w pozostałych sklepach internetowych będzie 
również rozwijał się szybciej niż cały rynek. Oznacza to, że firmy spodziewają się w najbliższym 
czasie kontynuacji rozwoju nielegalnego handlu lekami w Polsce (sprzedaż internetowa leków 
przez podmioty inne niż apteki internetowe jest w Polsce zakazana, większość produktów 
dystrybuowanych w ten sposób to również produkty fałszywe). Zwiększy się także, według 
respondentów, rola sprzedaży bezpośredniej – prawie 60% ankietowanych przewiduje, że 
dynamika sprzedaży w modelu z pominięciem hurtowni jako właściciela produktu będzie wyższa 
niż dynamika całego rynku. Najwolniej, zdaniem ankietowanych, będzie się rozwijać sprzedaż 
w sklepach zielarsko-medycznych oraz model dystrybucji wyłącznej, czyli polegającej na 
dystrybucji leku przez jeden wybrany przez producenta podmiot. Po 27% respondentów uznało, że 
te kanały będą rozwijać się wolniej niż cały rynek.

Wprowadzanie nowych 
leków na rynek

Przed omówieniem planów firm farmaceutycznych odnośnie wprowadzania nowych leków na 
rynek, zapoznajmy się z liczbą leków, które miały w swojej ofercie ankietowane firmy.

N=74. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Liczba leków w ofercie firm farmaceutycznych na koniec 2008 roku

do 9
29%

od 10 do 29
28%

od 30 do 99
31%

100 i więcej
12%

Badane firmy oferują 
na rynku średnio 64 leki
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Średnio polskie firmy farmaceutyczne oferują na rynku 64 leki. Ponad jedna czwarta 
ankietowanych firm posiadała w ofercie na koniec 2008 roku nie więcej niż 9 leków. Taka sama 
liczba przedsiębiorstw farmaceutycznych oferowała od 10 do 29 leków. Tylko 12% firm miało 
ofertę obejmującą 100 lub więcej leków. Badane firmy planują do końca 2009 roku wprowadzić na 
rynek średnio nieco ponad trzy nowe produkty.

N=65. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Ponad jedna czwarta ankietowanych firm nie przewiduje wprowadzania żadnych nowych leków 
na rynek do końca 2009 roku, a tylko 5% planuje wprowadzić więcej niż 10 nowych produktów. 
Z zamiarem wprowadzenia jednego lub dwóch nowych leków jeszcze przed końcem 2009 
roku nosiła się mniej więcej jedna czwarta firm, a pozostałe firmy (40%) miały w planach 
wprowadzenie na rynek od 3 do 10 produktów. Przeciętnie firmy planują więc wprowadzić na 
rynek do końca tego roku nieco ponad trzy nowe produkty.

żadnych
29%1 lub 2

26%

od 3 do 10
40%

powyżej 10
5%

Planowana liczba nowych leków wprowadzonych na rynek przez firmy
farmaceutyczne do końca 2009 roku
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Sytuacja finansowa 
firm farmaceutycznych

N=74. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Ocena obecnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Raczej zła 6%

Ani dobra, ani zła 20%

Raczej dobra
62%

Bardzo dobra 12%

Większość przedstawicieli firm farmaceutycznych dobrze oceniało sytuację finansową swoich 
przedsiębiorstw w lipcu 2009. 62% respondentów określiło sytuację finansową firmy jako dobrą, 
a 12% nawet jako bardzo dobrą. Jedna piąta stwierdziła, że obecna sytuacja nie jest ani dobra, 
ani zła, a tylko co dwudziesty respondent uznał sytuacje finansową swojej firmy za złą. Żaden 
respondent nie określił sytuacji finansowej swojej firmy jako bardzo złej.

Ocena obecnej sytuacji finansowej w porównaniu z rokiem ubiegłym

Raczej lepsza
29%

Ani gorsza, ani lepsza
40%

Zdecydowanie lepsza 5%

Zdecydowanie gorsza 1%

Trochę gorsza 25%

N=73. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Trzy czwarte firm 
farmaceutycznych 

ocenia swoją sytuację 
finansową jako dobrą 

lub bardzo dobrą
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W opinii respondentów, w porównaniu z ubiegłym rokiem sytuacja finansowa ich firm pogorszyła 
się w jednej czwartej przypadków. 40% ankietowanych przyznało, że niewiele zmieniło się pod 
tym względem od zeszłego roku. Co dwudziesta firma radzi sobie finansowo zdecydowanie lepiej 
niż rok temu, a 29% jest obecnie w nieco lepszej sytuacji finansowej niż przed rokiem.

N=73. Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Wśród respondentów panował umiarkowany optymizm odnośnie przewidywanej sytuacji 
finansowej na koniec roku 2009 w porównaniu z końcem poprzedniego roku. Ponad połowa 
respondentów przewiduje, że sytuacja finansowa ich przedsiębiorstw poprawi się. 
22% ankietowanych nie przewiduje większych zmian. Taka sama liczba respondentów  
spodziewa się raczej pogorszenia się sytuacji finansowej ich firm.

Przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstwa na koniec roku 2009
w porównaniu z końcem roku 2008

Raczej lepsza
48%

Ani gorsza, ani lepsza
22%

Zdecydowanie lepsza 8%

Zdecydowanie gorsza 3%

Trochę gorsza 19%
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Działania firm 
farmaceutycznych 
w obliczu obecnej  
sytuacji gospodarczej

W badaniu zapytaliśmy respondentów o działania, które podejmują w odpowiedzi na kryzys 
w światowej gospodarce i o wpływ tej sytuacji na inwestycje firmy w wybrane obszary ich 
działalności.

Inne

Redukcja zatrudnienia

Cięcie kosztów marketingu / reklamy

Optymalizacja wszystkich kosztów

Nie podjęto żadnych działań

Działania podjęte lub planowane przez firmy farmaceutyczne
na skutek kryzysu gospodarczego

43%

34%

18%

3%

10%

N= 75. Respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

43% respondentów podało, że w ich firmach nie podjęto żadnych działań zmierzających do 
obniżenia kosztów w związku z obecną sytuacją gospodarczą. Takie zachowanie firm wiąże się 
ze wspomnianym wcześniej ograniczonym wpływem kryzysu finansowego na badana branżę. 
Mniej więcej jedna trzecia ankietowanych firm w obliczu kryzysu dąży do optymalizacji wszystkich 
kosztów, a 18% skupia się na obniżeniu kosztów marketingu i reklamy. Tylko 3% ankietowanych 
firm zdecydowało się na redukcję zatrudnienia, a pojedyncze firmy na wycofanie się z niektórych 
kanałów dystrybucji.

Tylko 3% badanych 
firm farmaceutycznych 

zdecydowało się na 
redukcję zatrudnienia 

na skutek kryzysu 
gospodarczego
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100%

Planowane zmiany w inwestycjach w poszczególne typy działalności 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy wśród firm farmaceutycznych

Zmniejszenie

Ten sam poziom

Zwiększenie

0% 25% 50% 75%

Badania i rozwój

Zasoby ludzkie w sprzedaży

Infrastruktura produkcyjna

Rozwój pracowników

44%

47%

59%

61%

54%

53%

41%

38%1%

1%

N=72 dla kategorii „Rozwój pracowników”.
N=59 dla kategorii „Infrastruktura produkcyjna”.
N=70 dla kategorii „Zasoby ludzkie w sprzedaży”.
N=63 dla kategorii „Badania i rozwój”.
Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”..
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Firmy farmaceutyczne nie przewidują również zmniejszenia wydatków na główne obszary 
inwestycji. W przypadku wydatków na rozwój pracowników (szkolenia, kształcenie) ponad 60% 
firm planuje zwiększenie wydatków na ten cel w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Pozostałe 
przedsiębiorstwa w znaczącej większości chcą pozostać przy obecnym poziomie wydatków. 
Podobnie, około 60% ankietowanych firm ma w planach zwiększenie inwestycji w infrastrukturę 
produkcyjną (rozbudowę lub modernizację zakładów, zakup nowych urządzeń itp.), a pozostałe 
firmy utrzymają poziom wydatków na obecnym poziomie. Inwestycje w zasoby ludzkie oraz 
w badania i rozwój w większości firm mają pozostać na dzisiejszym poziomie, ale wciąż spory 
odsetek firm planuje zwiększenie także tego typu inwestycji.

Firmy farmaceutyczne 
planują zwiększenie  

nakładów inwestycyjnych 
w najbliższych 
 12 miesiącach
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N=66. Respondent mógł podać więcej niż jeden typ działań.  
Pominięto braki odpowiedzi i odpowiedzi „nie wiem”.
Źródło: KPMG, PMR Research, 2009

Okazuje się jednak, że mniej więcej jedna trzecia ankietowanych przedsiębiorstw 
farmaceutycznych nie podejmuje żadnych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Wśród nich znalazły się przede wszystkim mniejsze firmy, podczas gdy wszystkie 
przedsiębiorstwa badane zatrudniające powyżej 250 pracowników podejmują działania tego 
typu. Najczęściej producenci farmaceutyków angażują się w działalność charytatywną: 
wspieranie finansowe różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, a także szpitali i szkół. Jedna piąta 
ankietowanych firm sponsoruje wydarzania kulturalne i sportowe. Ponadto firmy farmaceutyczne 
stosunkowo często biorą udział w organizacji seminariów i konferencji naukowych oraz 
realizują programy informacyjne dla pacjentów. Rzadziej angażują się w działalność związaną 
z ochroną środowiska lub organizują akcje bezpłatnych badań dla pacjentów. Wśród pozostałych 
wymienionych działań znalazły się np. stypendia dla zdolnych uczniów, organizacja szkoleń 
i targów czy współpraca z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym.

Bezpłatne badania dla pacjentów

Inne

Firma nie podejmuje działań tego typu

Inwestycje w ochronę środowiska

Akcje informacyjne dla pacjentów

Organizacja seminariów i konferencji naukowych

Sponsoring wydarzeń sportowych i kulturalnych

Działalność charytatywna

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowane
przez firmy farmaceutyczne

46%

20%

11%

11%

8%

5%

14%

32%

 

W wielu sektorach gospodarki firmy uwzględniają w swojej strategii biznesowej interesy 
społeczne i ochronę środowiska naturalnego. Firmy farmaceutyczne nie są tu wyjątkiem.
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Przemysł farmaceutyczny 
w Polsce

Źródło: KPMG i PMR na podstawie danych GUS, dane dla przedsiębiorstw zatrudniających 
powyżej 49 osób
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Dobra kondycja rynku farmaceutycznego przełożyła się na wyniki producentów leków w Polsce. 
Z danych GUS wynika, że produkcja sprzedana w przemyśle farmaceutycznym w 2008 roku 
wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 14,5%, osiągając wartość 9784,1 mln PLN*. Trend 
ten utrzymał się w pierwszym półroczu 2009, w którym produkcja sprzedana wzrosła o 14,7% 
w stosunku do analogicznego okresu w 2008 roku. Wszystko wskazuje na to, że po słabszym 
roku 2007, w którym wzrost produkcji sprzedanej leków w Polsce wyniósł 5,3%, przemysł 
farmaceutyczny wrócił na drogę dynamicznego wzrostu i kryzys nie ma na niego żadnego 
wpływu.

Są to bardzo dobre wyniki, jeżeli rozpatrywać je na tle całego przemysłu w Polsce. W 2008 roku 
wzrost produkcji sprzedanej w przemyśle ogółem był bowiem znacznie wolniejszy niż w przemyśle 
farmaceutycznym i wyniósł jedynie 3,5%. Co więcej, w pierwszym półroczu 2009 produkcja 
sprzedana w przemyśle była mniejsza o 8,3% w porównaniu z pierwszym półroczem 2008 roku.

* Dane dla przemysłu farmaceutycznego i przemysłu w ogóle obejmują przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 49 osób.
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Wbrew tendencji do redukowania zatrudnienia w przemyśle, liczba zatrudnionych w firmach 
farmaceutycznych utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie. Jak podaje GUS, w 2008 roku 
zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym wyniosło średnio 23,9 tysiąca osób, co oznacza 
niewielki wzrost zatrudnienia o 0,8% w stosunku do 2007 roku. W pierwszym półroczu 2009 
przeciętna liczba zatrudnionych w przemyśle farmaceutycznych spadła do 23,1 tysiąca osób, 
co wciąż jednak oznaczało zatrudnienie o 2,3% większe niż w analogicznym okresie 2008 roku. 
W tym czasie zatrudnienie w polskich firmach przemysłowych spadło w stosunku do zeszłego 
roku o 4,9%.

Źródło: KPMG i PMR na podstawie danych GUS, dane dla przedsiębiorstw zatrudniających 
powyżej 49 osób
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Kryzys nie wypłynął także w żaden sposób na wysokość wynagrodzeń w przemyśle 
farmaceutycznym. W 2008 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w firmach farmaceutycznych 
wyniosło 4705,4 PLN, co oznaczało wzrost o 6% w stosunku do roku 2007. W pierwszym 
półroczu 2009 roku pensje pracowników firm farmaceutycznych wrosły jeszcze bardziej, 
osiągając poziom 5368,4 PLN. Jest to aż o 14,3% więcej niż w analogicznym okresie 2008 roku. 
W tym czasie średnie wynagrodzenie pracowników całości polskiego przemysłu wyniosło 
3371,7 PLN, o 5,1% więcej niż w pierwszym półroczu 2008 r. Przeciętne zarobki w przemyśle 
farmaceutycznym są znacznie wyższe niż np. w przemyśle chemicznym, maszynowym, 
elektronicznym czy motoryzacyjnym.



38 Polski rynek farmaceutyczny przemysł farmaceutyczny w polsce

Przemysł ogółem Wzrost w przemyśle ogółem r/r
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Źródło: KPMG i PMR na podstawie danych GUS, dane dla przedsiębiorstw zatrudniających 
powyżej 49 osób
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Znaczący wzrost produkcji sprzedanej w połączeniu z umiarkowanym wzrostem zatrudnienia, 
jakie zanotowano w ostatnich latach, przełożyły się na poważny wzrost wydajności w przemyśle 
farmaceutycznym. W 2008 roku na jednego zatrudnionego w firmach farmaceutycznych przypadło 
409,4 tys. PLN produkcji sprzedanej, czyli o 15 % więcej niż w 2007 roku. Jest to wysoki wynik 
na tle całości polskiego przemysłu, w którym wydajność w 2008 roku wyniosła 351,5 PLN, 
jednak wciąż niższy niż w przedsiębiorstwach z przemysłu naftowego, motoryzacyjnego czy 
chemicznego.

0

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (PLN) na tle wybranych
sektorów przemysłu w pierwszej połowie 2009 r.
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Źródło: KPMG i PMR na podstawie danych GUS, dane dla przedsiębiorstw zatrudniających  
powyżej 49 osób     
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Podsumowanie

Perspektywy rozwoju 
rynku farmaceutycznego 
w Polsce

W 2008 r. rynek apteczny w Polsce osiągnął wartość 24,1 mld zł , co oznacza wzrost o 11,5% 
w stosunku do roku 2007. W 2008 r. nie odnotowano wpływu kryzysu finansowego na 
rynek farmaceutyczny. Co więcej, rok 2008 był jednym z najlepszych dla przemysłu 
farmaceutycznego w ostatniej dekadzie m.in. dzięki wysokiemu wzrostowi PKB i związaną 
z tym rosnącą siłą nabywczą Polaków. Nierefundowane produkty OTC, z suplementami diety 
na czele, były motorem wzrostu. W 2008 r. produkty OTC stanowiły już 34% rynku aptecznego 
w Polsce, podczas gdy w 2005 r. było to około 30%. Niemal połowa wartości rynku w 2008 r. 
została wygenerowana przez sprzedaż refundowanych leków na receptę.

p – prognoza 
Wyjaśnienie: dane w cenach detalicznych, rynek apteczny
Źródło: PharmaExpert, KPMG i PMR Research na podstawie raportu PMR Publications 
„Rynek farmaceutyczny i opieki zdrowotnej w Polsce 2009”

Również perspektywy rozwoju sektora farmaceutycznego w latach 2009-2011 wyglądają 
korzystnie. Przewidywana średnioroczna stopa wzrostu dla sektora (CAGR — Compound Annual 
Growth Rate) wyniesie 7,4%.

Wartość (mld zł) i dynamika rozwoju rynku farmaceutycznego w Polsce

Wartość Wzrost rok do roku
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Według danych AESGP polski rynek farmaceutyczny pod względem wartości sprzedaży jest  
szóstym rynkiem w Unii Europejskiej, natomiast pod względem dynamiki wzrostu sprzedaży 
(wyrażonej w euro) jest drugi w UE ustępując jedynie Hiszpanii i wyprzedzając wszystkie 
pozostałe kraje wspólnoty uwzględnione w porównaniu. W 2008 roku wartość polskiego rynku 
wyrażona w euro wzrosła o 17,7% w stosunku do roku poprzedniego, podczas gdy średnia 
wzrostu dla rynku farmaceutycznego w całej UE wyniosła zaledwie 3,7%.

Źródło: KPMG i PMR na podstawie danych AESGP 

Z jednej strony można było zakładać, że kryzys finansowy najbardziej wpłynie na sprzedaż 
produktów OTC. Są to preparaty odpłatne w 100%, które dodatkowo często tylko wspomagają 
leczenie, dlatego to z nich pacjenci zrezygnują w pierwszej kolejności. Z drugiej warto zaznaczyć, 
że wiele produktów, szczególnie z segmentu suplementów diety i dermokosmetyków, to 
preparaty z górnej półki, których klienci nie są tak bardzo narażeni na znaczące obniżenie 
dochodów. Pierwsze półrocze 2009 r. udowodniło, że to właśnie drugi scenariusz miał miejsce. 
Sprzedaż leków OTC stymulowała również duża liczba infekcji w Polsce. Natomiast sprzedaż 
leków na receptę nie podlega tak bardzo prawom rynkowym, gdyż na jej dynamikę najbardziej 
wpływają zmiany na listach refundacyjnych dokonywane przez Ministerstwo Zdrowia. Stosunkowo 
dużą odporność branży farmaceutycznej na światowy kryzys ekonomiczny potwierdzają również 
wyniki naszego badania a także dobre wyniki sprzedaży aptecznej za I kwartał 2009 r. W latach 
2010 i 2011 należy oczekiwać stopniowego wzrostu dynamiki wzrostu wartości rynku. 

Również w dłuższym horyzoncie czasu perspektywy dla sektora farmaceutycznego są 
optymistyczne. Rozwojowi tego rynku będzie sprzyjał ciągle niższy niż na zachodzie poziom 
sprzedaży leków na jednego mieszkańca co w połączeniu z tendencją do wyrównywania się 
różnic w dochodach mieszkańców pociągnie za sobą wyrównywanie poziomu wydatków na leki. 
Innym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi w sektorze będzie postępujące starzenie się polskiego 
społeczeństwa. Coraz większa liczba osób w podeszłym wieku, niejednokrotnie z wieloma 
równolegle leczonymi schorzeniami, będzie zgłaszała coraz większe zapotrzebowanie na leki.

Europejski rynek farmaceutyczny 2007-2008 w cenach detalicznych (mln euro) 
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Informacje o PMR

PMR (www.pmrcorporate.com) to Brytyjsko-Amerykańska firma specjalizująca się 
w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym 
rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Do głównych obszarów działalności PMR należy 
wydawanie publikacji biznesowych, świadczenie usług konsultingowych i badania rynku. 

Obecna na rynku od ponad czternastu lat, oferująca produkty i usługi najwyższej jakości, 
współpracująca z wysokiej klasy ekspertami i agencjami badawczymi, PMR jest jedną 
z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

W skład PMR Ltd. wchodzą trzy działy: PMR Research, PMR Publications i PMR Consulting.

PMR Research (www.research-pmr.com) to wyspecjalizowana jednostka PMR Ltd. PMR 
Research specjalizuje się w usługach badania rynku na indywidualne zlecenie klientów. Usługi 
świadczone przez PMR Research obejmują pełen wachlarz badań jakościowych i ilościowych, 
między innymi:

•	 Badania rynku w sektorach farmaceutycznym i medycznym przeprowadzane z wykorzystaniem 
Panelu Lekarzy

•	 Badania satysfakcji klientów (konsumenckie oraz B2B)
•	 Badania świadomości i wizerunku marki
•	 Badania segmentacji, dystrybucji oraz konkurencji
•	 Przygotowywanie kompleksowych analiz branżowych z wykorzystaniem własnej metodologii 

PMR MarketInsight

PMR Research specjalizuje się w branżach farmaceutyczno-medycznej, FMCG, IT, 
telekomunikacyjnej, budowlanej oraz w branży handlu detalicznego, a także w badaniach  
business-to-business.

PMR Publications (www.pmrpublications.com) jest wydawcą najwyższej jakości publikacji 
i analiz biznesowych i makroekonomicznych w językach angielskim i polskim. Opracowania 
przygotowywane przez PMR dostarczają analiz sytuacji gospodarczej w regionie, koncentrując 
się przede wszystkim na sektorach farmaceutycznym, budowlanym, handlowym, IT 
i telekomunikacyjnym. PMR Publications oferuje zarówno płatne jak i bezpłatne wersje 
newsletterów, internetowe serwisy informacyjne oraz pogłębione raporty analityczne na temat 
konkretnych rynków.

PMR Consulting (www.pmrconsulting.com) specjalizuje się w usługach doradczych dla firm 
działających w regionie Europy Środkowej i Wschodniej lub zainteresowanych tymi rynkami. 
Typowe projekty działu obejmują analizę otoczenia konkurencyjnego (competitive intelligence), 
optymalizowanie łańcucha dostaw (sourcing), doradztwo strategiczne i praktyczną pomoc przy 
wejściu na rynek, inwestycjach typu greenfield oraz fuzjach i przejęciach (w szczególności 
w zakresie commercial due diligence). Usługi PMR Consulting są zawsze indywidualnie 
dostosowywane do wymagań konkretnych klientów. Sektor farmaceutyczny stanowi jeden 
z najważniejszych obszarów specjalizacji działu.

Synergia pomiędzy działami firmy:
•	 Trzy działy (PMR Publications, PMR Consulting i PMR Research) świadczą wzajemnie 

uzupełniające się usługi
•	 Obszerne, wewnętrzne bazy danych pozwalają na szybszy dostęp do informacji
•	 Kompetencje w przygotowywaniu prognoz makroekonomicznych
•	 Fachowa wiedza z zakresu następujących rynków: farmaceutycznego, budowlanego, IT, 

telekomunikacyjnego, handlu detalicznego i FMCG, a także znajomość rynków krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej

•	 Znaczące doświadczenie badawcze i konsultingowe oraz liczne osobiste kontakty na wielu rynkach
•	 Szeroka, kompletna oferta: gotowe publikacje + badania rynkowe i usługi konsultingowe na 

indywidualne zlecenie.
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Informacje o KPMG

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa 
podatkowego i doradztwa gospodarczego. Zatrudnia powyżej 135 000 pracowników 
w ponad 140 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG 
International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym 
podmiotem prawa. 

W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 1 300 osób w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach.

KPMG posiada dedykowany zespół ds. sektora farmaceutycznego funkcjonujący na poziomie 
struktur międzynarodowych i krajowych wspierający klientów w tworzeniu skutecznych strategii 
rozwoju i wprowadzaniu zmian organizacyjnych, procesowych i technologicznych. KPMG 
pomaga również firmom farmaceutycznym identyfikować i zarządzać prawnymi, podatkowymi, 
biznesowymi i technologicznymi ryzykami oraz sprostać rosnącym wymaganiom regulacyjnym. 
Nasz interdyscyplinarny zespół dzięki swojemu doświadczeniu i zrozumieniu specyficznych 
problemów branży jest w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązania, wykorzystując przy tym 
najlepsze praktyki branżowe zgromadzone w biurach KPMG w Polsce i na świecie.

Przykładowe usługi KPMG oferowane klientom z sektora farmaceutycznego:
•	 Wdrażanie nowych struktur i modeli biznesowych (tzw. business remodeling, łańcuchy 

dystrybucji, podział funkcji dystrybucyjnych i marketingowych w grupie)
•	 Kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe w zakresie normatywnych zasad obrotu 

produktami leczniczymi, w tym: zagadnienia dotyczące praw do produktu leczniczego, rejestracji 
i dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, monitorowania bezpieczeństwa produktu 
leczniczego, zasad ustalania cen i refundacji produktów leczniczych, marż realizowanych na 
poszczególnych szczeblach łańcucha dystrybucji

•	 Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia badań klinicznych i możliwości podatkowych 
związanych ze wspieraniem innowacyjności i prac rozwojowych w Polsce

•	 Pomoc w rozliczaniu podatkowym firm farmaceutycznych w celu zapewnienia zgodności rozliczeń 
podatkowych z regulacjami, jak i zmniejszenia efektywnej stopy opodatkowania

•	 Rejestracja podmiotów zagranicznych z sektora farmaceutycznego dla celów podatkowych 
i obsługa podatkowa takich podmiotów

•	 Projektowanie rozwiązań optymalizacyjnych dla firm z sektora farmaceutycznego, w tym 
optymalizacja podatkowa w zarządzaniu łańcuchem dostaw

•	 Opracowanie efektywnych podatkowo i zgodnych z przepisami narzędzi wspierających sprzedaż 
produktów leczniczych w relacjach z jednostkami ochrony zdrowia, aptekami i hurtowniami

•	 Analiza podatkowa i regulacyjna w zakresie dystrybucji bezpośredniej farmaceutyków
•	 Przygotowywanie mapy ryzyk biznesowych w działalności firm z sektora farmaceutycznego
•	 Ocena zgodności działań reklamowych i promocyjnych prowadzonych przez firmy z sektora 

farmaceutycznego z wymogami prawa farmaceutycznego, identyfikacja obszarów ryzyka, 
propozycje ich eliminacji i modyfikacji w celu zapewnienia zgodności tych działań z prawem

•	 Opracowywanie procedur marketingowych, czyli wewnętrznych regulacji dla działów sprzedaży 
i marketingu mających na celu zapewnienie zgodności działań promocyjnych i marketingowych 
z przepisami prawa oraz branżowymi kodeksami etyki

•	 Sporządzanie dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi - kwestie 
problemowe związane z kalkulacją zysków

•	 Przeprowadzanie analiz porównawczych dla ustalenia bądź weryfikacji zasad rozliczeń z tytułu 
importu produktów leczniczych, monitorowania badań klinicznych, usług PR

•	 Uzyskiwanie dla klientów porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych (APA)
•	 Udział w postępowaniach podatkowych, celnych oraz reprezentowanie firm z sektora 

farmaceutycznego w związku z prowadzonymi postępowaniami
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