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ABSTRAKT
1. Według stanu na wrzesień 2020 roku, w Polsce działa 12 312 aptek ogólnodostępnych, o 1 253 mniej niż w czerwcu 2017 roku.
2. Warto zauważyć, że tylko 16 proc. wszystkich aptek to takie, które są prowadzone przez aptekarzy indywidualnych,
dla których są one jedyną placówką (1 aptekarz = 1 apteka) i nie są powiązanie żadnymi umowami partnerskimi
z innymi podmiotami. 10 proc. ogólnej liczby aptek w Polsce to apteki działające we franczyzie, 11 proc. należy do tzw.
sieci wirtualnych, co oznacza, że choć należą do indywidualnych właścicieli, prowadzą wspólną, skoordynowaną
działalność i są zarządzane przez wyspecjalizowaną firmę, 7 proc. stanowią apteki indywidualne, działające w różnego
rodzaju grupach zakupowych. 13 proc. to mikro sieci od 2 do 4 aptek. Pozostałe 43 proc. to apteki będące własnością
sieci aptecznych.
3. W lipcu 2020 roku Polsce działało 359 sieci aptecznych posiadających 5 i więcej aptek. Najwięcej, bo aż 214 z nich, to sieci
posiadające od 5 do 9 aptek, kolejne 93 podmioty posiadają od 10 do 19 aptek. Największe sieci, posiadające powyżej
100 aptek, to zaledwie 9 podmiotów. Sieci apteczne to głównie małe i średnie, polskie firmy rodzinne.
4. Sieci apteczne to głównie polski kapitał. Tylko pięć z nich posiada kapitał zagraniczny. Do sieci z udziałem kapitału
zagranicznego należy tylko 6,7 proc. ogólnej liczby aptek w Polsce.
5. Sieci apteczne tylko w 2019 r. zapłaciły szacunkowo łącznie ponad 1,27 mld zł podatków, tj. dwa razy więcej niż apteki
indywidualne. Sieci apteczne w formie danin publicznych płacą 5,4 proc. swoich przychodów, a apteki indywidualne
4,7 proc.
6. Sieci apteczne bardzo mocno inwestują w personel, płacąc średnio kierownikom aptek o prawie 24 proc. więcej niż apteki
indywidualne, magistrom farmacji odpowiednio ponad 18 proc. więcej, a technicy farmacji w sieciach zarabiają średnio
o ponad 7 proc. więcej, niż w aptekach indywidualnych.
7. Apteki sieciowe zatrudniają 61 proc. wszystkich magistrów farmacji i 65 proc. techników farmaceutycznych, pracujących
w aptekach w Polsce.
8. Apteki sieciowe. mają niższe ceny, lepszą dostępność leków, szerszy asortyment etc. Są więc częściej wybierane przez
pacjentów. W lipcu 2020 roku statystyczną aptekę sieciową odwiedziło ponad 4,2 tys. pacjentów, wobec 2,5 tys. w aptece
indywidualnej. Obrót statystycznej apteki sieciowej wyniósł w lipcu 2020 roku 266,4 tys. zł, wobec 140,5 tys.
w aptece indywidualnej.
9. Łączna wartość 10 produktów najczęściej kupowanych przez pacjentów jest w aptekach sieciowych niższa od 5,6 proc.
niż w sieciach indywidualnych w przypadku leków Rx nierefundowanych i 9,7 proc. w przypadku leków OTC.
10. Gdyby z polskiego rynku zniknęły apteki sieciowe (symulacja), to szacunkowo spowodowałoby to spadek danin
publicznych, płaconych przez sektor, o ponad 1,3 mld zł, a pacjenci wydawaliby na produkty nierefundowane – leki Rx.
pełnopłatne i OTC - o 1,26 mld zł więcej.
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LICZBA APTEK SPADA
Na terenie Polski działa – według stanu na koniec września 2020 – 13 520 aptek i punktów aptecznych.
Aptek ogólnodostępnych jest 12 312, zaś punktów aptecznych 1 208.
Liczba placówek kurczy się nieprzerwanie od połowy 2017 roku, gdy wprowadzono nowelizację ustawy – Prawo
farmaceutyczne, popularnie zwanej „Apteką dla Aptekarza” („AdA”).
Biorąc pod uwagę same apteki ogólnodostępne (bez punktów aptecznych), ich liczba także spada. Od czerwca 2017 roku
do września 2020 roku ubyło w Polsce 1 253 apteki, a ich liczba wróciła do poziomu z roku 2012. Obecnie w Polsce działa
12 312 aptek ogólnodostępnych.
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apteka ogólnodostępna
W myśl przepisów „Apteki dla aptekarza”, nową aptekę może założyć tylko osoba, będąca farmaceutą oraz spółka jawna
lub partnerska farmaceutów. Ustawa wprowadziła także restrykcyjne regulacje geograficzno – demograficzne, dotyczące
powstawania nowych aptek – placówka musi przypadać na co najmniej 3 tys. mieszkańców i znajdować się co najmniej 500
metrów od już istniejącej, jeśli w gminie jest więcej niż 3 tys. mieszkańców na aptekę, lub 1 tys. metrów, jeśli przypada mniej
niż 3 tys. mieszkańców na aptekę.

65

Deklarowanym celem wprowadzenia ustawowych ograniczeń miało być zwiększenie dostępności do leków. Cele te nie
zostały jednak zrealizowane. Obwarowania spowodowały natomiast, że nowych aptek nie ma kto, ani gdzie otwierać. Liczba
otwarć po wejściu w życie „AdA” spadła ze średnio 100 – 110 do 15 – 20 miesięcznie. Jednocześnie liczba zamknięć pozostała
na średnim poziomie sprzed nowelizacji, czyli ok. 70 placówek miesięcznie. Warto zaznaczyć, że powyższe rozwiązania
zostały wprowadzone pomimo sprzeciwu ze strony organizacji pracodawców oraz negatywnych stanowisk wyrażonych
m.in. przez Prezesa UOKiK czy Ministerstwo Rozwoju kierowane ówcześnie przez aktualnego Prezesa Rady Ministrów
– Pana Mateusza Morawieckiego.
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MODEL FUNKCJONOWANIA NA RYNKU
Dziś 43 proc. rynku aptek to sieci apteczne, 57 proc. apteki indywidualne. Warto zauważyć, że 10 proc. ogólnej liczby
aptek w Polsce to apteki działające we franczyzie, 11 proc. należy do tzw. sieci wirtualnych, co oznacza, że choć należą do
indywidualnych właścicieli, prowadzą wspólną, skoordynowaną działalność i są zarządzane przez wyspecjalizowaną firmę,
7 proc. stanowią apteki indywidualne, działające w różnego rodzaju grupach zakupowych, 13 proc. to mikro sieci od 2 do
4 aptek. Tylko 16 proc. wszystkich aptek to takie, które są prowadzone przez aptekarzy indywidualnych, dla których są one
jedyną placówką (1 aptekarz = 1 apteka) i nie są powiązanie żadnymi umowami partnerskimi z innymi podmiotami.

Udziały rynkowe w liczbie aptek
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Jak widać z danych, większość aptek indywidualnych działa w różnego rodzaju grupach – zakupowych, franczyzowych,
wirtualnych etc. Dzięki temu zyskują te same nowoczesne narzędzia prowadzenia działalności, co apteki sieciowe – efekt
skali i pozycję negocjacyjną wobec producentów i hurtowni. Prowadzą też wspólną politykę handlową, zakupową czy
magazynową. Największe sieci wirtualne, prowadzone przez hurtownie są dużo większe, niż największe sieci apteczne.
Podobnie jak grupy zakupowe, zrzeszające nieraz po kilkaset aptek.

FRANCZYZY APTECZNE
10 proc. ogólnej liczby aptek w Polsce to apteki działające w sieciach franczyzowych. Są to niezależni przedsiębiorcy,
posiadający pojedyncze apteki lub małe sieci aptek, którzy postanowili skorzystać z rozpoznawalnej marki, aby
zagwarantować sobie większą stabilność i rentowność biznesu. W tym wypadku franczyzodawcą jest firma posiadająca
grupę aptek własnych, z którą pod jednym logo współpracują przedsiębiorcy indywidualni
Największe sieci franczyzowe w Polsce to: Dr. Max, Dbam o Zdrowie, Apteki Prima, 4 Pory Roku, Apteki Gemini,
Nowa Farmacja, Cefarm 36’6 , Apteki Od Serca, Curate, Apteka Codzienna, Bliska Apteka, Apteka Zdrowe Ceny.

Sieci franczyzowe w Polsce
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APTEKA ZDROWE CENY

SIECI WIRTUALNE
Kolejne 11 proc. aptek należy do tzw. sieci wirtualnych. W ich skład wchodzą przedsiębiorcy, posiadający pojedyncze
apteki lub sieci aptek, za to podmiot zarządzający taką siecią nie posiada aptek własnych. Najczęściej jest to hurtownia
farmaceutyczna lub przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w zarządzaniu sieciami aptecznym. Przystępując do takiego
modelu, apteki otrzymują zazwyczaj kredyty kupieckie, wsparcie marketingowe czy oprawę graficzną lokalu aptecznego
Największe sieci wirtualne w Polsce to: Partner +, Apteka i Partnerzy, Multi-Pharm, Zdrowy Wybór , Zdrowy Zysk, Apteneo,
Halo-Farm.
L.P.

Nazwa sieci wirtualnej		

Podmiot kontrolujący apteki zrzeszone w sieci wirtualnej

1.		

PARTNER +			

NEUCA

2.		

APTEKA I PARTNERZY		

HURTAP

3.		

MULTI-PHARM			

MULTI-PHARM

4.		
ZDROWY WYBÓR		
		
5.		
ZDROWY ZYSK			

PGF
SLAWEX

6.		

APTENEO			

NIEZALEŻNA

7.		

HALO-FARM			

NIEZALEŻENA

GRUPY ZAKUPOWE, MIKROSIECI I APTEKI INDYWIDUALNE
Pozostałe 7 proc. rynku stanowią apteki indywidualne, działające w różnego rodzaju grupach zakupowych, prowadzących
wspólną politykę zakupową, aby zyskać narzędzie w negocjacjach z producentami i hurtowniami. Największe grupy
zakupowe liczą po kilkaset aptek i pod względem warunków handlowych nie ustępują sieciom rzeczywistym i wirtualnym,
czego przykładem jest chociażby program IPRA prowadzony przez największą hurtownię w Polsce czyli NEUCA
13 proc. rynku to mikro sieci od 2 do 4 aptek. I wreszcie 16 proc. wszystkich aptek to takie, które są prowadzone przez
aptekarzy indywidualnych, dla których są one jedyną placówką (1 aptekarz = 1 apteka) i nie są powiązanie żadnymi umowami
partnerskimi z innymi podmiotami.

16 proc. aptek działa w formacie 1 apteka = 1 aptekarz

CZYM SĄ SIECI APTECZNE
W lipcu 2020 w Polsce działało 359 sieci aptecznych (za sieć powszechnie uważa się przedsiębiorstwo posiadające od pięciu
aptek w górę). Są to głównie małe i średnie, polskie firmy rodzinne. Według danych liczbowych najwięcej, bo aż 214 z nich,
to sieci posiadające od 5 do 9 aptek, kolejne 93 podmioty posiadają od 10 do 19 aptek. Z drugiej strony – największe sieci,
posiadające powyżej 100 aptek na terenie całego kraju to zaledwie 9 podmiotów. Jest to więc sektor bardzo rozdrobniony
i niezwykle konkurencyjny. Warto również w tym kontekście zaznaczyć, że wykładnią koncentracji stosowaną przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, która
wskazuje pozycję dominującą przedsiębiorcy, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40 proc.

Struktura sieci aptecznych ze względu na wielkość
Rodzaj sieci			

Liczba sieci

100 +				9
50-99				11
20-49				32
10-19				93
		
5-9				214

Tworzenie się sieci – zarówno tych rzeczywistych, franczyzowych czy wirtualnych – jest mechanizmem oddolnym,
wynikającym z warunków rynkowych i dostosowania się polskich przedsiębiorców do funkcjonowania w gospodarce.
Otoczenie ekonomiczne i regulacyjne na rynku aptecznym jest bardzo konkurencyjne, więc właściciele aptek, aby mu
sprostać, wciąż łączą się, poprzez budowę sieci – realnych, wirtualnych, franczyzowych etc. Dzięki temu korzystają z efektu
skali oraz zyskują skuteczne narzędzia nacisku na ogromne, międzynarodowe koncerny farmaceutyczne i krajowe hurtownie,
które także podlegają podobnym tendencjom konsolidacyjnym. Zyskują dzięki temu polscy pacjenci, którzy mogą taniej
kupić leki. Historycznym czynnikiem tworzącym sieci apteczne była także prywatyzacja Cefarmów. Każdy z nich – będąc
hurtownia farmaceutyczną – posiadał sieć aptek na terenie regionu, na którym działał. W latach 2007 – 2011 Skarb Państwa
sprzedał wówczas akcje i udziały 14 spośród 18 z nich. Przychód z prywatyzacji wyniósł prawie 560 mln zł. W zobowiązaniach
inwestycyjnych, Skarb Państwa nałożył na nowych właścicieli obowiązek budowania ich wartości, m. in. poprzez dalsze
powiększanie sieci aptek.

Do największych sieci aptecznych w Polsce należą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DBAM O ZDROWIE
DR. MAX
CEFARM 36,6
APTEKI PRIMA
APTEKA SŁONECZNA
ZIKO APTEKA
APTEKI GEMINI
NOWA FARMACJA
4 PORY ROKU
APTEKI CENTRUM ZDROWIA

2

1
3

APTEKI W POLSKICH RĘKACH
Sieci apteczne to głównie polski kapitał – zaledwie pięć z nich posiada kapitał zagraniczny. Należy do nich tylko 6,7 proc.
ogólnej liczby aptek w Polsce.

Liczba aptek ze względu na pochodzenie kapitału

Wartość sprzedaży w cenach detalicznych brutto
ze względu na pochodzenie kapitału

6,7

8,7

93,3

91,3
Kapitał zagraniczny
Kapitał polski

Trzeba zaznaczyć, że w lipcu 2020 spółka Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja, zarządzająca siecią drogerii i aptek Hebe,
zdecydowała, że skoncentruje swoje plany rozwojowe tylko na części drogeryjnej. Z dniem 30 lipca 2020 firma podjęła
decyzję o zamknięciu 47 aptek. Udział kapitału zagranicznego w polskim rynku aptek uległ więc zmniejszeniu.

Podział aptek sieciowych według kraju pochodzenia kapitału
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PODATKI PŁACONE PRZEZ SIECI APTECZNE
Tylko w 2019 roku sieci apteczne zapłaciły łącznie ponad 1,27 miliarda złotych podatków (dwa razy więcej niż apteki indywidualne).

Do grupy danin publicznych płaconych przez apteki zaliczamy:
• składki ZUS od wynagrodzeń (po stronie pracownika oraz pracodawcy),
• podatek dochodowy PIT od wynagrodzeń pracowników,
• podatek dochodowy właściciela apteki (PIT lub CIT).

Daniny publiczne sieci aptecznych i aptek indywidualnych w 2019 roku
sieci apteczne		

1,27 mld zł

apteki indywidualne		

0,57 mld zł

Większość danin publicznych sieci apteczne ponoszą z tytułu wynagrodzeń pracowników. Wynika to z faktu, że bardzo mocno
inwestują w personel i poziom usług, którego gwarantem są dobrze opłacani fachowcy. Apteki sieciowe płacą średnio kierownikom
aptek o prawie 24 proc. więcej niż apteki indywidualne, magistrom farmacji odpowiednio ponad 18 proc. więcej, a technicy farmacji
w sieciach zarabiają średnio o ponad 7 proc. więcej, niż w aptekach indywidualnych. Standardem jest zatrudnianie personelu
w aptekach sieciowych na umowę o pracę, pozostałe formy zatrudnienia mają z reguły jedynie charakter uzupełniający i dotyczą
sytuacji nadzwyczajnych, np. zastępstw.

Wynagrodzenia
wyszczególnienie				

kierownik apteki

magister farmacji

technik farmaceutyczny

apteka sieciowa				

7 870 zł			

5 358 zł			

3 493 zł

apteka indywidualna			

6 362 zł			

4 533 zł			

3 262 zł

różnica w proc. (sieciowe vs. indywidualne)

23,7 proc.		

18,2 proc.		

7,1 proc.

Podatki dochodowe płacone przez apteki
forma opodatkowania			

apteki indywidualne

apteki sieciowe

PIT						86,2 proc.		42,3 proc.
CIT						13,8 proc.		57,7 proc.
Razem					100 proc.		100 proc.

Warto zauważyć, że wśród aptek sieciowych ponad 42 proc. aptek płaci podatek dochodowy PIT, zaś wśród aptek
indywidualnych – blisko 14 proc. płaci podatek CIT.

ZUS po stronie
pracowników

ZUS po stronie
pracodawcy

PIT od
wynagrodzenia
pracowników

podatek
dochodowy
właściciela

RAZEM

Siaci apteczne

462,2

440,7

160,6

213,5

1 276,9

Apteki indiwidualne

130,7

237,4

42,4

161,5

572,1

ZATRUDNIENIE
Według GUS w 2018 w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracuje łącznie blisko 67 tys. magistrów farmacji
i techników farmaceutycznych. Apteki sieciowe zatrudniają 61 proc. wszystkich magistrów farmacji i 65 proc. techników
farmaceutycznych, pracujących w aptekach w Polsce.
Na jedną aptekę ogólnodostępną statystycznie przypada dwóch farmaceutów i 2,5 technika farmaceutycznego. GUS podaje,
że w 2018 roku statystyczna apteka sieciowa zatrudniała 2,3 farmaceuty, podczas gdy apteka indywidualna 1,44 farmaceuty.
Przy czym wskaźnik 1,44 uwzględnia właściciela apteki będącego magistrem farmacji. Bez tego uwarunkowania wartość
wyniesie 0,44.

Średnie zatrudnienie w statystycznej aptece
Wyszczególnienie				magister farmacji

technik farmaceutyczny

Apteka sieciowa				2,31			3,04
Apteka indywidualna			1,44*			1,57
*uwzględniamy właściciela apteki, który jest magistrem farmacji

PACJENCI CZĘŚCIEJ WYBIERAJĄ SIECI APTECZNE
Apteki sieciowe mają niższe ceny, lepszą dostępność leków, szerszy asortyment etc. Kładzie się tu także większy nacisk
na profesjonalną opiekę farmaceutyczną a większe zatrudnienie gwarantuje, że więcej pacjentów korzysta z takich usług.
Z tego powodu apteki sieciowe mają średnio dwa razy więcej pacjentów i dwa razy wyższą sprzedaż, niż apteki indywidualne.
W lipcu 2020 roku w statystyczną aptekę sieciową odwiedziło ponad 4,2 tys. pacjentów, wobec 2,5 tys. w aptece indywidualnej.
Obrót statystycznej apteki sieciowej wyniósł w lipcu 2020 roku 266,4 tys. zł, wobec 140,5 tys. w aptece indywidualnej.
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300 000

275 521
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W aptekach sieciowych jest wyższa dostępność produktów refundowanych
Każda apteka zapewnia dostęp do produktów refundowanych. W aptekach sieciowych jest jednak dostępna na półce większa
liczba produktów refundowanych, niż w placówkach indywidulanych. 65 proc. aptek sieciowych ma w ofercie więcej niż 1000
produktów refundowanych na półce aptecznej. Aptek indywidualnych mających taką liczbę leków refundowanych na półce jest 49 proc.

Odsetek aptek posiadających na półce
więcej niż 1000 produktów refundowanych
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W aptekach sieciowych jest wyższa dostępność produktów na receptę
W 69 proc. placówek sieciowych znajduje się w ofercie ponad 1500 leków na receptę, podczas gdy w przypadku aptek indywidulanych
taką ofertę posiada 53 proc. aptek.

Odsetek aptek posiadających
ponad 1500 produktów na receptę w swojej ofercie
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W aptekach sieciowych jest wyższa dostępność leków bez recepty
82 proc. aptek sieciowych ma w swojej ofercie ponad 500 produktów bez recepty. W przypadku aptek indywidualnych jest to 78 proc.
Odsetek aptek posiadających
ponad 500 leków bez recepty w swojej ofercie
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Suplementy diety
Pomimo prawie dwukrotnie wyższej wartości sprzedaży, apteki sieciowe mają podobny udział suplementów diety w jej strukturze.
Miesięczna wartość sprzedaży suplementów w aptece sieciowej jest większa jedynie o 1,4 punktu procentowego niż w przypadku
aptek indywidualnych.
14%
12%
10%

1,4p.p.

8%
6%
4%
2%
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0%

Apteki sieciowe mają wyższą dostępność wyrobów medycznych
Ponad 50 proc. aptek sieciowych ma w ofercie więcej niż 450 produktów, a wśród aptek indywidualnych taka oferta jest w 38 proc. aptek

Odsetek aptek posiadających
ponad 450 wyrobów medycznych w ofercie
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APTEKI SIECIOWE SĄ TAŃSZE DLA PACJENTA
Chcąc zbadać poziom cen w aptekach sieciowych i indywidualnych, przygotowaliśmy w dwóch kategoriach odpłatnościowych
– leków Rx pełnopłatnych i leków OTC - koszyk 10 produktów o największej liczbie sprzedanych opakowań w roku 2019 – a więc
najpopularniejszych wśród pacjentów. W badaniu przedstawione zostało ujęcie w podziale na trzy segmenty aptek (indywidualne,
sieciowe, sieci wirtualne).
Koszyk analizowanych topowych produktów – zarówno w kategorii leków Rx pełnopłatnych jak i leków OTC był najtańszy aptekach
sieciowych.
Łączna wartość 10 produktów pod względem największej ilości sprzedaży w poszczególnych kategoriach produktowych jest
w aptekach sieciowych niższa od 5,6 proc. niż w sieciach indywidualnych w przypadku leków Rx nierefundowanych i 9,7 proc.
w przypadku leków OTC.

Apteczny koszyk cenowy
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Co warto zauważyć, poziom cen w sieciach wirtualnych jest porównywalny lub nawet wyższy, niż w przypadku aptek
indywidualnych. Jest to spowodowane polityką cenową tych podmiotów – sieci apteczne przekazują pacjentom rabaty,
uzyskiwane od producentów, sieci wirtualne natomiast pozostawiaja profity negocjacyjne wewnątrz przedsiębiorstw lub
u swoich dostawców, gdzie są one przeznaczane na rozwój, marketing etc. Zdecydowanie najdroższą ofertę asortymentową mają
apteki indywidualne.

SCENARIUSZE ROZWOJU RYNKU
– KORZYŚCI DLA PAŃSTWA I PACJENTÓW
W ostatnim rozdziale postanowiliśmy sprawdzić, jak postulowane czasem w przestrzeni publicznej zmiany na rynku aptecznym
wpłynęłyby na korzyści dla państwa w postaci płaconych podatków oraz dla pacjentów w postaci zwiększonych, lub obniżonych
wydatków na leki.
Wobec powyższego, zbudowaliśmy trzy scenariusze:
I – Realistyczny
II – Rynku zamkniętego
III – Rynku otwartego
W scenariuszu pierwszym – realistycznym – przyjęliśmy, iż zmiany na rynku aptecznym będą podążać zgodnie z obecnymi
trendami: liczba aptek i punktów aptecznych z obecnych 13,5 tys. będzie dalej spadać , osiągając docelowo postulowaną przez
niektórych polityków liczbę 10 tys. placówek. Liczba placówek sieciowych co roku będzie mniejsza o ok. 240 placówek, a aptek
indywidualnych o ok. 530.
W ten sposób docelowo na rynku pozostanie 6 tys. aptek sieciowych i 4 tys. aptek indywidualnych.
Scenariusz drugi – rynku zamkniętego – to radykalne założenie, w którym w wyniku zmian legislacyjnych dochodzi do zupełnego
zniknięcia aptek sieciowych i na rynku pozostają jedynie apteki indywidualne. Przyjęto w nim, że całkowita liczba aptek i punktów
aptecznych postanie w nim na średnim średniorocznym poziomie roku 2019, czyli 14 tys. aptek indywidualnych i punktów
aptecznych.
Trzeci scenariusz – rynku otwartego – zakłada likwidację obostrzeń w otwieraniu aptek (wycofanie ograniczeń wynikających
z ustawy „Apteka dla Aptekarza”). Liczba aptek w takim scenariuszu wróci tym samym do poziomu z roku 2017, kiedy to wykazywał
on cechy naturalnego nasycenia, wynikające z wielkości rynku, ilości recept i ilości farmaceutów. Na rynku będzie wiec 9 tys. aptek
sieciowych i 6 tys. aptek indywidualnych - razem 15 tys. aptek.
W scenariuszach tych przyjęliśmy stan rynku w roku 2019 – wartość 37 mld zł, ok. 200 mln recept, oraz uśrednione dane finansowe,
wedle których średnia miesięczna wysokość danin publicznych w przeliczeniu na aptekę sieciową wyniosła w 2019 r. 15,1 tys. PLN
miesięcznie. W przypadku statystycznej apteki indywidualnej wartość danin kształtuje w tym samym okresie się na poziomie
6,7 tys. PLN miesięcznie. Apteki sieciowe w formie danin publicznych płacą w badanym okresie 5,4 proc. swoich przychodów,
a apteki indywidualne 4,7 proc.

Scenariusz I – Realistyczny: dalszy rozwój rynku zgodnie z obecnymi trendami spowoduje nieznaczny wzrost danin publicznych
do poziomu prawie 1,9 mld zł.
Scenariusz II – Rynku zamkniętego: zamknięcie rynku i pozostawienie samych aptek indywidualnych zmniejszy daniny publiczne,
płacone przez sektor do ponad 1,3 mld zł.
Scenariusz III – Rynku otwartego: uwolnienie rynku aptecznego może nieznacznie zwiększyć średnioroczne przychody finansów
publicznych również do prawie 1,9 mld zł rocznie.
ROK 2019

WARIANT 1

WARIANT 2

WARIANT 3

Liczba aptek sieciowych

7 034

6 000

-

9 000

Liczba aptek indywidualnych

7133

4 000

14 000

6 000

Liczba wszystkich aptek

14 167

10 000

14 000

15 000

Daniny publiczne - wpływy roczne (w mln PLN)

1 849

1 867

1 340

1 891

Przekładając powyższe scenariusze na korzyści dla pacjentów, sytuacja wygląda następująco:
Scenariusz I – Realistyczny - dalszy rozwój rynku zgodnie z obecnymi trendami powoduje, że dzięki istnieniu aptek sieciowych
pacjenci oszczędzają na produktach nierefundowanych (m. in. na lekach Rx. pełnopłatnych, lekach OTC itp.) 876 mln zł,
Scenariusz II – Rynku zamkniętego – likwidacja aptek sieciowych spowoduje, że pacjenci wydadzą na produkty nierefundowane
o 1,26 mld zł więcej,
Scenariusz III – Rynku otwartego – przynosi pacjentom oszczędności w wysokości 930 mln zł rocznie w wydatkach na produkty
nierefundowane (leki Rx. Pełnopłatne, leki OTC itp.).
ROK 2019

WARIANT 1

WARIANT 2

WARIANT 3

Liczba aptek sieciowych

7 034

6 000

-

9 000

Liczba aptek indywidualnych

7 133

4 000

14 000

6 000

Liczba wszystkich aptek

14 167

10 000

14 000

15 000

-876

1 259

-930

Wydatki pacjenta na produkty nierefundowane
(w mln PLN)

ŹRÓDŁA DANYCH
Analizy użyte w raporcie zostały przygotowane przy wykorzystaniu danych z panelu aptek firmy PEX PharmaSequence. Były one
prowadzone na zmiennym panelu aptek (uwzględniają apteki zamykane i otwierane w ciągu danego roku). Struktura panelu aptek
PEX PharmaSequence (6100 aptek) oraz metoda projekcji danych gwarantują poprawne odzwierciedlenie zjawisk na poziomie
ogólnopolskim oraz w głównych segmentach aptek (apteki sieciowe i indywidualne).
Analizy sprzedaży zostały oparte o produkty kategoryzowane przez PEX PharmaSequence (badanie OMNIBUS), co skutkuje
odzwierciedleniem 97 proc. całkowitej sprzedaży aptecznej w ujęciu wartościowym.
Analizy sytuacji ekonomicznej aptek zostały przeprowadzone z wykorzystaniem:
• danych firmy Dziesięcina z próby 50 współpracujących aptek indywidualnych.
• dane Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET – źródła własne oraz badanie ankietowe zrealizowane wśród członków.
• Raport płac 2019. Zarobki w aptekach w całej Polsce opracowany przez pracafarmacja.pl.
• Raport - Apteki i punkty apteczne w 2018 r., GUS.
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