
1 | S t r o n a  

 

 „Dystrybucja i logistyka w farmacji” 2014,  

www.movida.com.pl  

Autor: Monika Stefańczyk, Główny analityk rynku 

farmaceutycznego, PMR 

 

 
Dystrybucja leków na rynku Europy 
Środkowej: coraz większe wyzwanie 
Obecnie rynki farmaceutyczne Europy 
Środkowo-Wschodniej, mimo iż w większości 
przypadków nie są one nasycone (wydatki na 
leki na głowę są wciąż niższe niż w 
Europie Środkowo-Wschodniej), przeżywają 
okres obniżenia dynamiki wzrostu (w 
porównaniu do sytuacji sprzed 2008 r.). Czasy 
szybkich, generowanych stosunkowo małym 
nakładem środków, dwucyfrowych wzrostów 
sprzedaży należą do przeszłości. Dlatego też 
i dystrybucja leków w regionie staje przed coraz 
większymi wyzwaniami. 
 
Średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) rynku 
leków generycznych w państwach Europy 
Środkowej, 2014-2019  

Rumunia 4,4% 

Polska 3,7% 

Węgry  2,7% 

Słowacja  2,5% 

Bułgaria  2,4% 

Czechy  1,5% 

Wyjaśnienie: zmiany wyrażone w walucie 
lokalnej. 
Źródło: PMR, 2014 
 
Średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) rynku 
leków innowacyjnych w państwach Europy 
Środkowej, 2014-2019 

Rumunia 6,7% 

Węgry  4,6% 

Bułgaria  4,5% 

Polska  4,4% 

Słowacja  2,2% 

Czechy  1,3% 

Wyjaśnienie: zmiany wyrażone w walucie 
lokalnej. 
Źródło: PMR, 2014 
 
W Polsce w ostatnich latach problemów 
przysporzyła ustawa refundacyjna.  
Dystrybutorom najwięcej problemów sprawiły 

przepisy o obniżeniu marży hurtowej, 
zakaz reklamy aptek, czy też zakaz 
organizowania promocji na leki 
refundowane.  
 
W Rumunii sen z oczu spędza graczom 
rynkowym podatek claw-back. Wprawdzie 
nałożony jest on na producentów, jest on na 
tyle uciążliwy (14-20% przychodów), że 
wpływa na klimat biznesowy również na 
etapie dystrybucji leków.  
 
W 2012 r. producenci wstrzymali z powodu tej 
opłaty inwestycje warte 25 mln €. Wielu 
rozważa wycofanie się z rynku. Dodatkową 
przyczyną takich planów są niskie ceny leków 
refundowanych. Z tego powodu, już około 
1 000 leków zniknęło z rynku rumuńskiego, 
wynika z szacunków stowarzyszenia 
skupiającego producentów leków generycznych 
w Rumunii. W obliczu coraz trudniejszych 
warunków rynkowych coraz więcej producentów 
rozważa i kładzie nacisk na eksport leków. 
Hurtownie natomiast zaczynają specjalizować 
się w eksporcie równoległym. 
 
W ostatnich latach również i na Węgrzech 
wprowadzono znaczące zmiany na rynku 
leków. Reforma pod nazwą 
Plan Kalmana Szella została opracowana 
w takim samym celu, jak w Polsce – aby 
zmniejszyć nakłady państwa na refundację 
leków.  
W jej ramach zwiększono podatek claw-
back, z 12 do 20%, zwiększono opłaty 
ponoszone przez firmy za przedstawicieli 
medycznych, wprowadzono system 
tzw. licytowania w ciemno, wprowadzono 
na listy leków refundowanych leki 
biopodobne, jak również bonusy dla aptek, 
które sprzedają leki tanio.  
 
Podsumowując, wszystkie kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej przechodzą obecnie czas 
ograniczania kosztów. Mechanizmy 
wprowadzane przez rządy są niejednokrotnie 
podobne, co powoduje, że dystrybutorzy obecni 
w wielu krajach mogą wypracować wspólną 
politykę radzenia sobie z przeciwnościami.  
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