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Kanały rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce

Streszczenie
Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce należy do interesujących, a zarazem najtrudniejszych obszarów zarządzania przedsiębiorstw. Wielość zróżnicowanych,
a jednocześnie wyspecjalizowanych podmiotów działających na tym rynku powoduje, że
procesy wyboru pośredników w kanałach dystrybucji są bardzo skomplikowane. W niniejszym artykule przedstawiono rolę i miejsce podmiotów działających w kanałach dystrybucji na rynku farmaceutycznym. Zwrócono również uwagę na rozwój pozaaptecznych
i pozahurtowych kanałów sprzedaży.

Wprowadzenie
Przemysł farmaceutyczny jest z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego niezwykle ważną gałęzią polskiej gospodarki. Transformacja gospodarcza rozpoczęta na początku lat 90. XX w. polegała na postępującym przeobrażeniu się rynku, a wraz z nim
przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Przejawiało się to m.in. reformą systemu opieki
zdrowotnej, prywatyzacją sektora, pojawieniem się nowych krajowych firm oraz wejściem na nasz rynek największych koncernów międzynarodowych.
Branża farmaceutyczna należy do najbardziej dynamicznych sektorów polskiej gospodarki. Jest ona w niewielkim stopniu podatna na niekorzystne tendencje rynkowe.
Wyróżnia się bowiem wysoką przeciętną zyskownością, stosunkowo dużym średniorocznym tempem wzrostu, a także niekwestionowaną społeczną wagą zaspokajanych potrzeb.
Rynek leków w Polsce ma potencjalnie duże perspektywy rozwoju. Rynek farmaceutyczny, jest jednocześnie rynkiem bardzo konkurencyjnym i silnie regulowanym (Mia*
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recki, 2008: 12). Rządzi się prawami rynkowymi, na kształt, których wpływają zależne
od siebie podmioty uczestniczące w procesie obrotu lekami oraz przepisy prawno-administracyjne. Dystrybutorzy leków, to gracze rynkowi, którzy konkurując potencjałem cenowym, wykorzystują efekt skali i maksymalizują zyski. Z kolei prawodawca, nie w konkurencji upatruje korzyści, lecz w obniżeniu cen produktów leczniczych i ich dostępności dla klienta.
Poważne zmiany, jakie zachodzą w przepisach Prawa Farmaceutycznego, decydują
o procesie obrotu lekami między uczestnikami kanału dystrybucji i innymi podmiotami
współpracującymi. Państwo, będące regulatorem rynku, wpływa z jednej strony na indywidualizację stosunków współpracy między podmiotami w obrocie lekami, z drugiej zaś
strony, na ich funkcjonowanie.
Krajowy rynek dystrybucji farmaceutyków, w porównaniu do krajów europejskich,
jest stosunkowo rozdrobniony na wszystkich szczeblach kanałów dystrybucji. Jego wielkość oszacować można na trzech różnych poziomach:
• poziom sprzedaży od producenta do hurtowni – wartość rynku w cenach producenta,
• poziom sprzedaży z hurtowni do aptek i szpitali – wartość rynku w cenach hurtowych,
• poziom sprzedaży z aptek do klientów – wartość w cenach detalicznych.
Łańcuch dystrybucji farmaceutycznej obejmuje przed-hurtownie i hurtownie farmaceutyczne, apteki oraz inne placówki obrotu detalicznego (Anam, 2007).
Wszystkie te ogniwa sprzedaży różnią się między sobą, dlatego ważne jest, aby zidentyfikować cechy charakterystyczne każdego z rodzajów obrotu1.

1 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Raport z badania rynku hurtowego obrotu lekami
w Polsce, Warszawa, grudzień 2006 r., s. 6.
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1. Produkcja
Leki sprzedawane w Polsce pochodzą od kilkudziesięciu producentów. Biorąc jednak
pod uwagę wartość sprzedawanych leków w Polsce, połowa tej kwoty jest generowana
przez dziesięciu największych (krajowych i zagranicznych) producentów – według danych firmy badawczej Azyx, w Polsce jest ich ok. 115. Pierwszych 50 korporacji (czyli
grup kapitałowych lub pojedynczych firm) ma prawie 85% rynku. Jednakże, analizując
poziom koncentracji na tym rynku, nie można stwierdzić, że jest to rynek silnie skoncentrowany. Udział w rynku czterech największych producentów (C4)2 nie przekracza 28%.

Przychody firm z całego sektora farmaceutycznego w Polsce w 2008 r. wyniosły 13
mld zł (Sikora, 2009: 5). Określając cechy charakterystyczne dla polskiego rynku produkcji leków należy zauważyć, iż krajowi producenci produkują i sprzedają głównie leki generyczne3 (ok. 88% produkcji krajowej), zaś producenci zagraniczni sprzedają większość
leków markowych (ok. 60% importu). Wynika to z faktu, iż produkcja leków markowych
(głównie innowacyjnych) wymaga bardzo wysokich nakładów na badania nad nowym
lekiem (poziom kilkuset milionów USD) i na wprowadzenie go do sprzedaży. Koncerny
międzynarodowe, takie jak GSK, Novartis czy Janssen, są w stanie ponosić takie koszty,
w przeciwieństwie do wielu lokalnych (krajowych) producentów.
2 Wskaźnik C4 – łączny udział rynkowy czterech największych przedsiębiorców działających na
danym rynku.
3 Lek generyczny (odtwórczy) – środek farmaceutyczny opracowany zwykle z zamiarem wprowadzenia na rynek odpowiednika leku oryginalnego, wytwarzany na ogół bez licencji oraz wprowadzony
do dystrybucji po jej wygaśnięciu
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W 2008 r. światowe zapotrzebowanie na leki generyczne wyniosło blisko 70 mld
USD, zapewniając im 14% udział w rynku środków farmaceutycznych. Dominującą pozycję zajmuje Ameryka Północna, wyprzedzając Unię Europejską oraz kontynent południowoamerykański. Polski rynek leków generycznych jest szacowany na około 2,4 mld
USD, co stanowi blisko 4% ogólnoświatowego rynku odtwórczych preparatów leczniczych. Spośród największych unijnych rynków farmaceutycznych, czołową pozycję
w grupie leków generycznych zajmują Niemcy. Łączna sprzedaż w Niemczech, Francji,
Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii preparatów generycznych stanowi ponad 38%
wolumenu rynkowego. Dogłębna analiza danych rynku leków generycznych wskazuje,
iż średnioroczny wzrost ich sprzedaży znacznie przekracza tempo wzrostu rynku środków
farmaceutycznych, na które istnieje ochrona patentowa.
W obliczu silnej konkurencji ze strony globalnych graczy, wiele firm próbuje utrzymać swoją pozycję na rynku leków generycznych produkując wybrane grupy środków terapeutycznych (np. środki przeciwnowotworowe) lub postać leku ze względu na metodę
ich podawania (np. preparaty wziewne). Wielkie koncerny farmaceutyczne dążą do natomiast do ciągłego poszerzania swojej oferty, zarówno pod względem terytorialnego zasięgu geograficznego, jak i ilości znajdujących się w obrocie handlowym odtwórczych
preparatów terapeutycznych.
Zupełnie odmienna sytuacja panuje na rynku biofarmaceutyków należących do grupy leków nowej generacji, jakie są otrzymywane metodami biotechnologicznymi. W grupie tej znajduje się kilkaset biologicznych produktów (m.in. białka i przeciwciała monoklonalne), których wartość rynkowa została oszacowana na około 60 mld USD. O ile
większość z nich jest nadal produkowana wyłącznie przez firmy w oparciu o zastrzeżoną prawem własność intelektualną, to niektóre straciły w ostatnich latach ochronę patentową w USA i na terytorium Unii Europejskiej. Należy do nich m.in. interferon, insulina
oraz ludzki hormon wzrostu (HGH). Otwiera to wielu firmom możliwość wejścia na rynek z odtwórczymi wersjami danego biofarmaceutyku. Jednakże, mając na uwadze swoistą charakterystykę leków biologicznych, otrzymanie identycznego zamiennika staje się
praktycznie niemożliwe. W przeciwieństwie do tradycyjnych leków generycznych, nieuniknione różnice w technologii produkcji określonego biofarmaceutyku odtwórczego
pociągają za sobą trudność w udokumentowaniu, że dany preparat biologiczny wykazuje równoważną do oryginału aktywność farmakologiczną i jest równie bezpieczny oraz
skuteczny. O ile zamienniki tradycyjnych leków są przeciętnie o 30% tańsze od oryginalnych specyfików, to cena generycznych biofarmaceutyków jest zwykle niższa od 10–
20%.
Unia Europejska jest jedynym w świecie obszarem, gdzie wyraźnie zdefiniowane są
uregulowania prawne, na podstawie których European Medicines Agency (EMEA) autoryzuje rejestrację i wydaje stosowna opinię o dopuszczeniu do obrotu handlowego odpowiedniej wersji odtwórczej biofarmaceutyków.
W Polsce zagraniczne firmy produkujące leki przyjęły zasadniczo dwa modele działalności. Większość podmiotów rezygnuje z budowy tutaj własnych fabryk (dotyczy to
zwłaszcza światowych gigantów specjalizujących się w produkcji leków innowacyjnych).
Poprzestają oni na budowie sieci sprzedaży i marketingu. Niewiele firm decyduje się na
połączenie produkcji lub sprzedaży z działalnością badawczą. Przykładem jest AstraZe-
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neca Pharma Poland, która posiada w Polsce dział badań klinicznych lub GSK, który posiada ośrodek rozwojowo-badawczy w Poznaniu.

2. Przed-hurt
Dystrybutorzy przed-hurtowni pełnią rolę pośrednika pomiędzy producentami leków
a hurtowniami farmaceutycznymi oraz szpitalami. Powstałe na początku lat 90. ubiegłego stulecia firmy zajmujące się handlem przed-hurtowym wywodziły się najczęściej
z grona importerów leków, którzy stopniowo wkraczali na obszar dystrybucji farmaceutyków4. Większe z nich obsługują wielu producentów leków. Oprócz nich, na rynku
przed-hurtowym działają niewielkie firmy specjalizujące się zwykle w obsłudze jednego
wytwórcy leków. Najczęściej należą one do renomowanych zagranicznych koncernów
farmaceutycznych.
W mniejszym lub większym zakresie na polskim rynku przed-hurtowym działają
wszyscy liczący się krajowi dystrybutorzy leków tacy, jak: Polska Grupa Farmaceutyczna, Torfarm, Prosper, Farmacol, czy Orfe.
Znaczenie przed-hurtowego rynku leków stopniowo maleje w ostatnich latach. Dzieje się tak za sprawą postępującej konsolidacji branży, gdyż czołowe grupy dystrybucyjne same zaopatrują swoje oddziały terenowe i zależne, pełniąc dla nich rolę przed-hurtowników.
Mając świadomość kurczenia się rynku przed-hurtowego, większość firm ogranicza
swoją działalność na nim, koncentrując się na hurcie aptecznym.

3. Rynek hurtowy
Dystrybucją farmaceutyków zajmuje się obecnie w Polsce ok. 200 koncesjonowanych hurtowni farmaceutycznych, z których większość działa jedynie lokalnie – jeden
przedsiębiorca zaopatruje zwykle kilkanaście aptek.
Na koniec 2008 r. największym podmiotem na polskim rynku hurtu była Grupa Torfarm z 21,5% udziałem. Na drugim miejscu plasują się odpowiednio: Farmacol – 19%,
PGF – 18,5% i Prosper – 8,5%.
W połowie 2009 r. na rynku farmaceutycznym nastąpiło połączenie Torfarmu z Prosperem. Transakcja ta sprawiła, że zdecydowanym liderem na rynku farmaceutycznym
jest grupa Torfarm, a jej udziały wzrosły do 30%. Połączenie pierwszego i czwartego hurtownika może powodować dalsze przetasowania na rynku i zmiany na kolejnych pozycjach w latach następnych.
Najwięksi dystrybutorzy mają ok. 75% rynku wartego 19,5 mld zł. Ich finansowe
zaangażowanie odzwierciedla kondycję całego rynku farmaceutycznego, kontrolowanego przez rodzimy kapitał.

4

Okrzesik, 2003:113.
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Wszystkie wymienione wyżej spółki prowadzą podobny model działalności. W większości przypadków dystrybucja leków dotyczy całego obszaru Polski. Jedyną spółką działającą poza jej granicami jest PGF, który posiada sieć dystrybucji na Litwie oraz w Wielkiej Brytanii. Trzech dystrybutorów posiada także własne apteki (PGF 550, Farmacol 160
i Prosper 12). Tylko Torfarm ich nie ma i podkreśla, że nie zamierza tego zmieniać.
Wszystkie cztery spółki stosują programy lojalnościowe, w których działa łącznie 6
tys. aptek, czyli ponad 50% rynku. Programy lojalnościowe to sposób wiązania hurtowni z niezależnymi aptekami. Właściciel apteki, który przystępuje do programu zobowiązuje się kupować większość towaru u danego hurtowego partnera, a w zamian otrzymuje szereg profitów: bonusy w cenach, systemie rozliczeń, dostawach towaru, reklamie,
marketingu, itp. Choć nasycenie rynku osiągnęło już ponad 50%, programy mają nadal
być rozwijane, a kolejne apteki mają do nich przystępować zwiększając tym samym ich
efektywność.

4. Rynek apteczny
Najbardziej konkurencyjnym segmentem dystrybucji leków, mającym już bezpośredni kontakt z nabywcami indywidualnymi, są apteki. Przeciętna apteka jest w dalszym ciągu niewielkim podmiotem gospodarczym. W Polsce jest ponad 13 tys. aptek i średnio, na
ok. 3,7 tys. mieszkańców, przypada jedna apteka. Gęstość sieci aptek w naszym kraju nie
odbiega rażąco od standardów europejskich, gdyż w Unii Europejskiej jedna apteka obsługuje średnio 3,4 tys. klientów. Dla porównania w Austrii na 7 tys. osób przypada jedna apteka, a w Szwecji jedna na 12 tys. Rentowność średnio uzyskuje się, gdy na jedną
aptekę przypada ponad 4 tys. osób. Średnia marża na sprzedaż w 2007 r. wyniosła 18%
(bez rabatów), a koszty utrzymania apteki to ok. 14% obrotów. Z kolei średnie obroty
apteki w 2007 r. wynosiły 1,8 mln zł.
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Według danych IMS apteki handlują średnio 850 markami (od 950 w aptekach miejskich do 700 w aptekach wiejskich). Statystyczna polska apteka zatrudnia przeważnie
mniej niż 7 osób (85% aptek). W przypadku 12% aptek funkcjonuje tylko jeden lub dwa
etaty. W 2007 r. w porównaniu do 2006 r. 27% aptek zmniejszyło zatrudnienie, natomiast
39% z nich stworzyło nowe miejsca pracy. Coraz rzadziej apteki też zmieniają dostawców. Proces ograniczania liczby dostawców do statystycznej apteki postępuje od lat. Tajemnica sukcesu funkcjonowania apteki może tkwić w działaniach marketingowych i negocjacjach z producentom, czy też w radykalnym zwiększeniu liczby odbiorców, np. poprzez apteki internetowe lub programy lojalnościowe.
W Internecie działa ponad 100 aptek. Rynek ten wart jest ok. 60 mln zł i bardzo szybko rośnie (Suska, 2008: 12).
Wiele aptek na polskim rynku boryka się z problemami ekonomicznymi. Jak podaje
IMS Health, ok. 50% aptek jest zadłużonych, z tego 19% posiada długi przewyższające
wartość towaru na półkach.
Ponadto należy zauważyć, że na krajowym rynku w ostatnich latach silna jest ekspansja sieci aptek. Są one zainteresowane rozwojem głównie w dużych aglomeracjach. Często też apteki te powiązane są umowami handlowymi z największymi hurtownikami
w rynku.

5. Rynek szpitalny
Rynek szpitalny jest trudnym rynkiem dla dostawców. Szpitale w Polsce, w większości będące publicznymi zakładami opieki zdrowotnej znajdują się w złej sytuacji finansowej, którą dodatkowo pogarszają strajki personelu medycznego, niskie kontrakty
z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie dofinansowanie ze strony organów założycielskich. Mimo to, hurtownie współpracują ze szpitalami, realizując misję dostarczania leków wszędzie tam, gdzie istnieje taka potrzeba. Co trzeci lek w polskich szpitalach pochodzi z magazynów Polskiej Grupy Farmaceutycznej (PGF).
Sprzedaż do szpitali odbywa się w drodze zamówień publicznych. PGF Urtica, jako
jedyna w Polsce specjalizuje się w sprzedaży leków do szpitali i dlatego od wielu jest
najbardziej konkurencyjną firmą w tym segmencie rynku. PGF Urtica powstała w 1991
roku i niedługo potem nastąpiła specjalizacja działalności i koncentracja wyłącznie na
obsłudze szpitali. Obecna pozycja na rynku jest efektem najlepszej oferty, jaką PGF Urtica może zaproponować szpitalom.
Podstawowym problemem szpitali jest nierozwiązana kwestia długów i zachowanie
przez nie płynności finansowej. Przeprowadzona w 2004 r. restrukturyzacja, niestety, nie
przyniosła spodziewanych efektów. Oddłużone szpitale znowu popadły w długi, co jest
konsekwencją nieefektywności całego systemu. Szansy na rozwój tego rynku można upatrywać w szybko rosnącym sektorze szpitali prywatnych. Są one lepiej zarządzane i bardziej rentowne od publicznych placówek. Dzięki temu mogą przeznaczać większe środki na droższe, ale skuteczniejsze terapie i sposoby leczenia.
Nawiązując do podziału podmiotów uczestniczących w hurtowym i przed-hurtowym
obrocie lekami ze względu na strukturę odbiorców należy zwrócić uwagę na różnice po-
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między oboma kanałami dystrybucji (do aptek bądź szpitali). Różnice w charakterze obrotu na rynku aptecznym i rynku szpitalnym należy upatrywać w następujących cechach:
• struktura rynku
Rynek apteczny w Polsce jest bardzo rozdrobniony. W związku z tym nie ma perspektyw dynamicznego dalszego liczbowego rozwoju tego kanału obrotu. W przypadku rynku szpitalnego, należy zauważyć, iż jest to bardziej jednolity rynek
o zmieniającej się strukturze – co oznacza, iż hurtownicy mają szansę pozyskiwać
nowych odbiorców. Ogromną rolę odgrywa tutaj postępująca prywatyzacja sektora szpitalnego oraz rozwój lecznictwa prywatnego.
• charakter dystrybucji
Zamówienia realizowane na rynek apteczny wymagają dużej elastyczności oraz
częstych dostaw, natomiast w przypadku szpitali istnieje możliwość większego zatowarowania czy też dokładnego planowania zamówień. Ze względu na rozmiary
działalności szpitale są również zdecydowanie większymi odbiorcami w stosunku
do aptek.
• charakter konkurencji
W przypadku aptek ogólnodostępnych możemy zauważyć dużą konkurencję wśród
dostawców, a także występowanie powiązań wertykalnych, które blokują pełny
dostęp do wszystkich podmiotów na rynku. Rynek szpitalny charakteryzuje się dużo mniejszą konkurencją, większą konsolidacją. Szacuje się, że lider rynku dystrybucji farmaceutycznej do szpitali, PGF Urtica współpracuje z prawie wszystkimi szpitalami w Polsce i posiada około 20–30% rynku. Ponadto, część dostaw jest
realizowana na podstawie przetargów publicznych, co determinuje charakter zamówienia w dużej mierze. Mniejsza konkurencja na rynku specjalistycznym wynika
ze szczególnych warunków wymaganych do obsługi szpitali (np. charakter dostar-
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czanych produktów i poziom cen), jak również ze względu na niestabilną sytuację
finansową wielu szpitali. Na około 700 szpitali działających w Polsce, ok. 130 posiada długi, ale tylko 30 spośród tych szpitali posiada tzw. trudne długi. PGF Urtica, deklaruje, iż bardzo selektywnie dobiera podmioty, do których dostarcza produkty (przystępując do przetargów). Zazwyczaj decyzję tę podejmuje specjalnie
powołany zespół, który ocenia ryzyko i opłacalność transakcji. Ponadto, warto
zwrócić uwagę na różnice w modelu dystrybucji leków w obrębie rynku aptek ogólnodostępnych:
• podmioty posiadające własne apteki
Dystrybucja leków do własnych podmiotów stawia hurtowników w uprzywilejowanej sytuacji. Po pierwsze, są oni w stanie dokładniej przewidzieć wypłacalność
własnych aptek, co chroni dystrybutorów przed utratą płynności, mają oni również
udział w marży pobieranej przez aptekę, jak również mogą monopolizować obrót
konkretnymi produktami. Ponadto, ściślejsza współpraca powinna skutkować optymalizacją asortymentu oraz kwestii dostaw. Minusem posiadania własnych aptek
jest niekorzystne nastawienie środowiska aptekarskiego, które pojmuje utrzymywanie własnych aptek za praktykę ograniczającą konkurencję. Podmioty narażone są
również na akumulację ryzyka związanego z kondycją całej branży – w przypadku poważnych problemów w środowisku aptekarskim firmy te mogą stracić podwójnie – jako hurtownicy i jako właściciele aptek.
• podmioty przyjmujące jako strategię brak własnych aptek
Grupa Torfarm od lat konsekwentnie realizuje strategię braku własnych aptek, motywując swoje działanie etyką oraz zasadą nie konkurowania z własnymi klientami. W przypadku tego rodzaju obrotu, hurtownicy mają mniejsze szanse przewidzenia rzetelności i kondycji finansowej aptek, natomiast mogą zyskać większe
zaufanie aptekarzy, owocujące większą chęcią realizacji zamówień u hurtownika,
który traktuje podmioty w ten sam sposób, bez preferencji w stosunku do swoich
podmiotów.
Asortyment produktów dostępnych w ramach przed-hurtu i hurtu jest w większości taki sam, a więc pokrywa całość dostępnych produktów leczniczych. Odmienna sytuacja występuje w przypadku leków specjalistycznych, szczególnie innowacyjnych, których cena jest bardzo wysoka. Warunki płatności i dostaw są negocjowane indywidualnie w zależności od wolumenu sprzedaży lub innych czynników, jak np. historia współpracy między podmiotami.
Minister Zdrowia, dysponując instrumentami prawnymi i instytucjonalnymi,
reguluje dopuszczenie do obrotu bezpiecznych i skutecznych leków, ich refundację oraz nadzór nad rynkiem.

6. Pozaapteczny kanał dystrybucji leków
Rozwój pozaaptecznego kanału dystrybucji leków nasilił się w Polsce w pierwszych
latach XXI w. Wykorzystanie pozaaptecznego kanału dystrybucji jest możliwe jedynie na
rynku leków bez recepty i to wyłącznie tych, które zostały wymienione w odpowiednich
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aktach prawnych5. Stosowanie strategii dystrybucji intensywnej zwiększa dostępność
tych leków dla klientów, a także częstotliwość ich zakupu.
W zakresie rozwoju tego kanału dystrybucji Polska odbiega znacznie od innych krajów Unii Europejskiej i stanów Zjednoczonych. W innych krajach Unii Europejskiej niemal połowa leków OTC sprzedawana jest poza aptekami, w Stanach Zjednoczonych aż
jedna trzecia leków dostępna jest w sieciach supermarketów i hipermarketów.
Pozaapteczne punkty sprzedaży detalicznej oferujące leki obejmują:
• hipermarkety i supermarkety (sieci sklepów wielkopowierzchniowych),
• małe i średnie sklepy spożywcze,
• sklepy zielarskie i drogeryjne,
• stacje benzynowe,
• kioski i punkty sprzedaży prasy.
Dostawcami do tych placówek są zarówno hurtownie farmaceutyczne, jak i hurtownie spoza sektora lub tak zwany półhurt. Bezpośrednimi odbiorcami leków od producentów są duże sieci handlowe oraz dystrybutorzy prowadzący sprzedaż za pośrednictwem
przedstawicieli handlowych docierających do małych placówek handlowych.
Charakterystyczna cechą handlu detalicznego w Polsce jest przewyższający udział
małych sklepów. Stanowią one ponad 92% ogółu sklepów. W sklepach tych notowany jest
największy udział w sprzedaży leków OTC. Kolejne miejsce zajmują hipermarkety i supermarkety, a następnie stacje benzynowe.
Największy udział w sprzedaży Pozaapteczne w Polsce mają takie koncerny farmaceutyczne, jak US Pharmacia i GlaxoSmithKline. Znaczny udział w wolumenie sprzedaży ma także polski lider w sprzedaży leków OTC – Polpharma.
Przedstawiając pozaapteczny kanał dystrybucji leków OTC, nie można pominąć tak
szczególnej formy, jak sprzedaż przez Internet.
Mimo niesprzyjających okoliczności, rynek e-aptek rozwija się dosyć dynamicznie.
Według pism fachowych, co 2–3 miesiące powstaje nowy podmiot. Produkty z aptek internetowych (wyłącznie leki bez recepty, kosmetyki, itd.) są przeciętnie 10–20% tańsze
w porównaniu do aptek tradycyjnych.
Proces dystrybucji leków za pośrednictwem Internetu jest zróżnicowany w zależności od podmiotu. W przypadku większości aptek internetowych dostawa leków realizowana jest przez kuriera. Występuje również model trójstopniowy – klient zamawia leki
przez Internet, następnie są one przesyłane do najbliższej apteki, a stamtąd trafiają do
klienta – za pośrednictwem kuriera lub przez osobisty odbiór. Model taki wprowadziła
Polska Grupa Farmaceutyczna. Od czerwca 2006 r. funkcjonuje również model sprzedaży pełnomocniczej, który zastosowała firma Mito. W systemie tym, klient udziela pełnomocnictwa kurierowi na zakup oraz dostarczenie leków.
W związku z rozwojem aptek internetowych na świecie znaczącą rolę odgrywają również recepty elektroniczne. Trend ten został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych
w 2006 roku. Według szacunków, rozwój tej formy przynosi ogromne oszczędności.
5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu
w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych (Dz.U. Nr 76, poz.
682).

156

Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja

2009-10-29

10:33

Nr 3/2009(11)

Strona 157

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

7. Pozahurtowy kanał dystrybucji leków
Klasyczne rozwiązanie biznesowe, które dominuje w dystrybucji produktów leczniczych na polskim i światowym rynku. To model, w którym firmy farmaceutyczne sprzedają swoje produkty hurtowniom, te zaś nabywają tym samym prawo własności tych towarów i możliwość pełnoprawnego rozporządzania nimi we własnym imieniu, tzn., sprzedają leki innym podmiotom: mniejszym hurtowniom bądź aptekom i szpitalom. W takim
systemie dystrybucji lek, zanim trafi do klienta, jest własnością kliku podmiotów, jego
wytwórca traci więc kontrolę nad nim i nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa
swojego produktu.
Na rynku aptecznym, jako alternatywa dla klasycznego kanału dystrybucji produktów leczniczych, pojawił się tzw. system sprzedaży bezpośredniej, stanowiący pozahurtowy system dystrybucji leków. System sprzedaży bezpośredniej jest rozwiązaniem,
w którym firma pozostaje jedynym właścicielem leków w całym kanale dystrybucji – od
wytwórcy do momentu ich sprzedaży do aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych. Nie dostarcza ich jednak za pomocą własnych struktur. Koncern wybiera określoną liczbę hurtowni, aby te w jego imieniu i na jego rzecz zajmowały się administrowaniem procesu sprzedaży leków.
Pierwszy projekt tego typu wdrożony został w kwietniu bieżącego roku, a producentem, który zaproponował nową formę sprzedaży leków jest AstraZeneca posiadająca od
1% do 2,5% rynku produktów farmaceutycznych. Do projektu, w drodze przetargu, zakwalifikowały się trzy podmioty: Torfarm, PGF i Prosper, a odrzucony został Farmacol.
Wybrani partnerzy biznesowi AstraZeneca pełnią rolę agentów, którzy w imieniu
właściciela leku magazynują, transportują i administrują procesem sprzedaży towaru bezpośrednio do aptek i punktów aptecznych. O tym, który dystrybutor, spośród tych, które
nawiązały współpracę z właścicielem leku, ostatecznie będzie dostarczał towar do apteki, decyduje sama apteka. Sprzedaż w imieniu i na rzecz AstraZeneca prowadzona jest
również przez sprzedające na rynek apteczny spółki zależne lub stowarzyszone wybranych partnerów.
Proces realizacji zamówienia w nowym systemie wygląda następująco: zamówione
produkty Astrazeneca są dostarczane do apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego
z osobną fakturą, wystawioną w imieniu AstraZeneca, wraz z pozostałym towarem zamówionym przez aptekę w hurtowni działającej jako dystrybutor (partner biznesowy).
W związku z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, obok istniejącej na polskim
rynku AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., odpowiadającej w dalszym ciągu za świadczenie usług marketingowych, w 2007 r. powstała nowa spółka należąca do grupy AstraZeneca – AstraZeneca Polska Sp. z o.o.. Jest ona podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż leków w ramach systemu sprzedaży bezpośredniej, posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, co zgodnie z Prawem farmaceutycznym daje jej prawo do obrotu produktami leczniczymi w Polsce.
Wprowadzenie apteki lub punktu aptecznego na listę klientów jest działaniem jednorazowym. W każdym momencie, po spełnieniu podstawowych formalności, apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny chcący kupować produkty AstraZeneca będą mogły zostać wpisane do bazy Klientów AstraZeneca.
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Na rynku dystrybucji farmaceutycznej cały czas zachodzą zmiany. Pojawienie się
nowego systemu sprzedaży leków tzw. dystrybucji bezpośredniej, obok zmian regulacji
prawnych i konsolidacji podmiotów detalicznych i hurtowych, może mieć istotny wpływ
na funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w kolejnych latach. Nie bez znaczenia jest
także obecnie spowolnienie gospodarcze, które może znacząco wpłynąć na kondycje finansową poszczególnych spółek farmaceutycznych (szczególnie tych o wysokim zadłużeniu tak jak Torfarm i PGF) oraz na rozwój całego rynku.
Nowy system sprzedaży bezpośredniej pozwala na zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa od momentu produkcji leków do chwili dostarczenia ich do aptek
ogólnodostępnych i punktów aptecznych, tj. w całym kanale dystrybucji. Do aptek dystrybuowane są produkty o najwyższej jakości, gwarantujące bezpieczeństwo stosowanej
terapii. Dzięki temu rozwiązaniu apteki ogólnodostępne i punkty apteczne otrzymują jednakowy i wysoki standard obsługi, co z kolei wpływa na optymalizację procesu dystrybucji. Każdy ze współpracujących w nowym modelu dystrybucji partnerów zobowiązany jest działać zgodnie z wymogami prawa, w tym Prawa Farmaceutycznego oraz Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej.

Zakończenie
Kanały rynku dystrybucji farmaceutycznej są zróżnicowane i podlegają zmianom.
Kanały dystrybucji są w miarę długie, bowiem istnieje przedhurt, hurt i detal. Część leków trafia od wytwórców do magazynów półhurtu, z których są rozdzielane do hurtowni. Hurtownie farmaceutyczne zaopatrują apteki oraz inne placówki detaliczne. Część leków jest dystrybuowana przez apteki szpitalne. Niektóre leki OTC tez są sprzedawane
w sklepach spożywczych, w super i hipermarketach, sklepach dyskontowych, na stacjach
benzynowych, w kioskach czy pubach.
Apteki w kanale dystrybucji farmaceutycznej funkcjonują zarówno jako placówki
niezależne, jak i należące do sieci. Istnieją również grupy zakupowe aptek, które nabywają leki od producentów i hurtowników.
Obok producentów istnieją na rynku importerzy, którzy dostarczają leki do hurtowni oraz do aptek. Szczególnym przypadkiem importu jest tzw. import równoległy. Osobnym kanałem dystrybucji są apteki internetowe oraz dystrybucja bezpośrednia.
Niezależnie od sposobu zaprojektowania kanału i zarządzania nim, często dochodzi
do konfliktów między uczestnikami procesu dystrybucji. Wynika to z tego, że interesy
drobnych podmiotów (producentów, hurtowników i detalistów) nie są zbieżne. Różne są
bowiem cele szczegółowe formułowane przez producentów leków, hurtowników lub aptekarzy realizujących misję, jaką jest dbałość o dobro i zdrowie klientów.
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Pharmaceutical Distribution Market Channels in Poland
Summary
Distribution on the pharmaceutical market in Poland is interesting and the most
difficult sphere to manage. Numerous varied and specialized companies operating on the
market cause that the processes of choosing middlemen in distribution channels are very
complex. The hereby article presents the role and location of the companies operating
within distribution channels on the pharmaceutical market. It draws attention to the
development of non-pharmacy and non-wholesale sales channels.
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