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IMS Health: Rynek farmaceutyków w Polsce
wzrośnie o 3 proc.
Poinformował w piątek PAP Stefan Bogusławski, prezes firmy IMS Health, badającej polski rynek
farmaceutyków.
"Dynamika rynku całkowitego spadła w czerwcu 2004 - w skali rocznej - z dwucyfrowej do
jednocyfrowej. Przewidujemy, że na koniec 2004 roku rynek osiągnie wartość niecałych 13,5 mld zł
w cenach producenta netto, co oznaczać będzie tylko 3 proc. wzrostu w stosunku do 2003 roku" powiedział Bogusławski.
Na początku tego roku IMS Health podawał prognozę wzrostu rynku o 11 proc., którą jeszcze przed
obecną korektą prognozy obniżył w kwietniu do 7-8 proc.
Rynek farmaceutyków wzrósł w 2003 roku w stosunku do 2002 roku o 13,1 proc., do 13,1 mld zł.
Według danych IMS Health wartość całego rynku farmaceutycznego w ciągu pierwszych dziewięciu

miesięcy 2004 roku wzrosła w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o 3,1 proc.,
do 9,8 mld zł.
"Obserwowane przez nas znaczne spowolnienie wzrostu rynku jest efektem zmian list
refundacyjnych wprowadzonych pod koniec roku 2003 i na początku 2004. Efekt ten był wzmocniony
przez zużywanie zapasów leków zgromadzonych przez pacjentów w październiku i listopadzie 2003
roku" - powiedział prezes.
"Spadek dynamiki dotyczy zwłaszcza segmentu leków na receptę sprzedawanych w aptekach. Rynek
leków OTC w aptekach rośnie w ostatnim okresie stabilnie, w tempie kilku procent" - dodał.
Sam rynek apteczny (sprzedaż leków do aptek) wzrósł po trzech kwartałach 2004 roku o 3,5 proc.,
do prawie 8,7 mld zł, a rynek szpitalny zwiększył się o 0,6 proc., do 1,1 mld zł.
W przypadku aptecznego rynku leków na receptę nastąpił wzrost o 3,5 proc., do 6,6 mld zł.
Natomiast wartość leków bez recepty sprzedanych do aptek wyniosła prawie 2,1 mld zł i była
większa o 3,4 proc. niż rok wcześniej.
Dane IMS Health opierają się na cenach producentów netto bez VAT.
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