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M O N i T O R  Z D R O W O T N Y 
MONiTOR RYNKU LeKÓW

WSkaźnIkI SPRZEDaŻY aPTEcZnEJ. ROK 2020 I ZmIANA % W STOSuNKu DO ROKu 2002

ŚREDNIA CENA

9,99 zł

  319%

ASORTYmENT

527

  108%

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY

221 083 073 zł

  424%

IlOŚĆ SPRZEDAŻY

22 137 194

  25%
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Żele, spreje, płyny, pianki, roztwory alkoholu etylowego, gotowe waciki odkażające – asortyment produktów dezynfe-
kujących jest szeroki. W okresie przed pandemią były najczęściej kupowane latem, jako niezbędny element każdej 
apteczki w podróży. W pierwszych tygodniach COVID-19, gdy pojawiły się zalecenia dotyczące odkażania rąk, produk-
ty z tej grupy – i to w każdej postaci – zniknęły z aptek. Popyt wzrósł z dnia na dzień o kilkaset procent i producenci 
nie nadążali z produkcją.

Sytuacja była tak krytyczna, że Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała przepis na samodzielne sporządzenie środ-
ka do dezynfekcji rąk. marzec 2020 roku okazał się dla tego rynku przełomowy – zarejestrowano wiele nowych pro-
duktów z tego asortymentu, a w świadomości społecznej zakorzeniło się przyzwyczajenie regularnej dezynfekcji rąk. 
Po rekordowym roku 2020, nastąpił spadek sprzedaży. Ale w kolejnych latach prognozowany jest stabilny wzrost. We-
dług raportu business wire, w skali globalnej wyniesie on ok. 9% rocznie (do 2024 roku). Ta prognoza pokrywa się z ob-
liczeniami ekspertów OSOZ wskazującymi na wzrost w 2022 roku o 9,68%. 

INfORmACjE DODATKOWE  

Środki dezynfekujące   

SPRZEDaŻ IloścIoWa I WaRToścIoWa W lATACH 2002–2020

W 2020 roku, w stosunku 
do 2019, 47-krotnie wzrosła 
w Polsce sprzedaż środków do 
dezynfekcji rąk (ogółem, także 
poza aptekami). jak podaje 
Nielsen, wartość rynku urosła 
16-krotnie. Ilościowo, Polacy 
kupili w 2020 roku 6,2 mln litrów 
żeli i płynów z tej grupy.

Tyle był wart światowy rynek produktów do 
dezynfekcji rąk w 2020 roku. W połowie marca 
2020 roku urząd Rejestracji Produktów lecz-
niczych, Wyrobów medycznych i Produktów 
Biobójczych (uRPl) umożliwił szybszą rejestra-
cję tych produktów. W ten sposób w grudniu 
2020 roku w rejestrach urzędu było już 3,4 tys. 
produktów dezynfekujących, o prawie połowę 
więcej niż w I półroczu 2020 roku. 

47× 1,2 mld


