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PEX PHARMASEQUENCE - PODSUMOWANIE RYNKU APTECZNEGO ZA LISTOPAD 2022 

Rynek apteczny w listopadzie 2022 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3 972.6 mln PLN. 

Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2021 wzrosła o 253.6 mln PLN (+6.8%). W 

porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 58.5 mln PLN (-1.5%). Obrót 

statystycznej apteki w listopadzie 2022 wyniósł 308 tys. PLN, był to wzrost o 9.2% względem 

analogicznego okresu 2021 roku.  

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wartość monitorowanych segmentów 

zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych 

wyniosła 1179.1 mln PLN i wzrosła o 39.1 mln PLN (+3.4%), sprzedaż produktów pełnopłatnych 

wyniosła 1033.5 mln PLN i wzrosła o 115.2 mln PLN (+12.5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży 

odręcznej wyniosła 1721.7 mln PLN i wzrosła o 90.2 mln PLN (+5.5%).  

W porównaniu do października 2022 roku wartość monitorowanych segmentów spadła dla 

wszystkich analizowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 18 mln PLN (- 

1.5%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 3.1 mln PLN (-0.3%), a sprzedaż produktów 

w sprzedaży odręcznej spadła o 37.7 mln PLN (-2.1%).  

Średnia cena detaliczna leku w listopadzie wyniosła 26.6 PLN i wzrosła o 0.6% w porównaniu 

do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 9.1%. 

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 31.2 PLN (wzrost o 3.5% vs listopad 2021), 

średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 34.4 PLN (wzrost o 9.4% vs listopad 2021), 

średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 21.4 PLN (wzrost o 10.7% vs listopad 2021). 

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w listopadzie br. wyniosła 24.8% i była niższa o 

2.2% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2021 r., a w porównaniu do października 

marża spadła o 1.6%.  

W listopadzie refundacja leków osiągnęła wartość 888 mln PLN, tj. o 4.4% więcej niż w 

analogicznym okresie 2021 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w 

listopadzie 22.4% i był niższy o 0.1 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 

0.5 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku 


