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Ile waży krajowy 
przemysł farmaceutyczny

Mimo konkurencyjnych cen, udział sprzedaży krajowych leków 
w polskim rynku farmaceutycznym zmniejsza się. 

przygotowanego przez Insty-
tut Badań nad Gospodarką 
Rynkową raportu „Znaczenie 

sektora farmaceutycznego dla pol-
skiej gospodarki” wynika, że udział 
produkcji krajowej w rynku leków 
w Polsce maleje. W porównaniu 
z 1998 r. zmniejszył się w kategoriach 
ilościowych z 77% do 57 %, a w ka-
tegoriach wartościowych z 38% do 30 
%. Dzieje się tak, mimo że  przecięt-
na jednostkowa cena produkowane-
go w Polsce leku 
w 2009 r. wyniosła 
7,7 zł za opakowa-
nie, gdy tymczasem 
cena leku generycz-
nego sprowadza-
nego z zagranicy 
- 17,2 zł za opako-
wanie, a przeciętna 
cena leku oryginal-
nego, który posiada 
tańszy odpowied-
nik i którego cały wolumen sprowa-
dzany jest z zagranicy - 34,8 zł za 
opakowanie. 
Zjawisko to jest m.in. efektem stoso-
wania rabatów na leki refundowane. 
Producenci droższych leków udzie-

Z

”Oszczędności uzyskiwane dzięki 
refundowaniu leków generycznych 
produkcji krajowej w porównaniu 
z wydatkami, które należałoby ponieść 
w przypadku importu ich odpowiedników 
z zagranicy to kilka miliardów zł.”

lają hurtownikom rabatów, które nie 
przekładają się na wysokość kosztów 
refundacji leków, ale w efekcie zwięk-
szają sprzedaż droższych preparatów. 
Tymczasem oszczędności uzyskiwane 
dzięki refundowaniu leków generycz-
nych produkcji krajowej w porówna-
niu z wydatkami, które należałoby 
ponieść w przypadku importu ich 
odpowiedników z zagranicy to kil-
ka miliardów zł (około 6,7 mld zł). 
Znaczna część tej kwoty to środki 

strategiczne z punktu widzeniea inte-
resów państwa. 
Krajowy przemysł farmaceutyczny ma 
też duże znaczenie dla polskiej go-
spodarki. Zatrudnia w Polsce 23,8 tys. 
osób. W 2009 r. odprowadził  do bu-
dżetu państwa ponad 1,93 mld zł z ty-
tułu podatku dochodowego od osób 
prawnych oraz podatku od towarów 
i usług - o 22 % więcej w porówna-
niu z rokiem poprzednim. Trzeba 
też podkreślić, że w 2009 r. krajowe 
firmy farmaceutyczne ponad 60% zy-
sku netto przeznaczyły na inwestycje. 
Dzięki polityce inwestycyjnej, działa-
jące w Polsce zakłady zaliczyć należy 
do grupy najnowocześniejszych nie 
tylko w Europie, ale również w skali 
globalnej.
Eksport produkowanych w Polsce 
leków cechuje się wysoką dynamiką 
wzrostu. W latach 2005-2008 prze-
ciętne realne roczne tempo wzrostu 
eksportu wyniosło ponad 37 pro-
cent w kategoriach wartościowych 
i o prawie 22 procent w kategoriach 
ilościowych. Szybki przyrost eksportu 
świadczy o wysokiej konkurencyjno-
ści polskiego sektora farmaceutyczne-
go nie tylko w Europie. 

publiczne z budżetu NFZ.  Krajowy  
przemysł farmaceutyczny odgrywa 
więc kluczową rolę w polskim syste-
mie ochrony zdrowia. Jako sektor za-
bezpieczający podstawowe potrzeby 
ludności posiada również znaczenie 
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