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1,4 mld zł w 2012 r.

Osłabienie złotego niekorzystne 
dla wytwórców produktów 
diagnostyki laboratoryjnej

Zadłużenie wymagalne SP ZOZ w Polsce (mld zł), I kwartał 2005 - III kwartał 2009

Wyjaśnienie: dynamika w stosunku do poprzedniego kwartału
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, 2009
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fundusze na działalność mniej regularnie 

i w mniejszych transzach. Polski rynek, 

w odróżnieniu od rynków IVD w strefie euro 

jest wciąż podatny na wahania kursów euro 

w odniesieniu do złotego. Jest to szczególnie 

dotkliwe na rynku diagnostyki in vitro, ponie

waż firmy na nim działające pozyskują część 

lub nawet wszystkie produkty z zagranicy 

w wyniku importu lub wewnętrznych transak

cji pomiędzy filiami dużych koncernów. 

Zarządzanie długiem szpitali klu
czem dla rynku diagnostyki labo
ratoryjnej

Polski rynek IVD na przestrzeni ostat

nich pięciu lat ulegał pewnym fluktuacjom 

Wyjaśnienie: dynamika w stosunku do poprzedniego kwartału
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, 2009

Udział wartościowy sektorów rynku IVD w Polsce, 2008

* np. umowy wynajmowania sprzętu, czy usługi serwisowania sprzętu, pojemniki na próbki
Źródło: Raport: „Rynek diagnostyki laboratoryjnej / in vitro w Polsce 2010.

Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej, 2010

związanym przede wszystkim z destabi

lizacją sytuacji polskiej służby zdrowia. 

W 1999 r. wymagalne zadłużenie polskich 

szpitali, czyli te długi, których termin 

płatności minął i ich spłacenie jest najwyż

szym priorytetem, osiągnęło rekordowe 

8,4 mld zł. W tym samym czasie polski rząd 

rozpoczął oddłużanie szpitali ze Skarbu 

Państwa, co zaowocowało zmniejszeniem 

zadłużenia wymagalnego do 1,8 mld zł 

w 2000 r. Niestety brak towarzyszących 

oddłużaniu reform zaowocował ponow

nym zadłużaniem jednostek służby zdro

wia, które w 2004 r. wyniosło 5,9 mld zł. 

Jednocześnie całkowite zadłużenie szpitali 

(wraz z długami, których termin płatności 

nie minął) przekroczyło 10 mld zł. Powrót 

problemów finansowych szpitali wywołał 

po raz kolejny wsparcie ze strony budżetu 

państwa. Tym razem jednak towarzyszyła 

mu także restrukturyzacja długów, która 

spowodowała zamrożenie spłat należności, 

m.in. wobec firm IVD. Spowodowało to 

obniżenie sprzedaży w kolejnym roku i tym 

samym zahamowanie wzrostu wartości 

rynku IVD. 

W sumie średnioroczne tempo wzrostu 

sło prawie 1%, po czym wzrosło do ponad 

10% w roku 2008.

Artykuł przygotowano na podstawie raportu „Rynek 

diagnostyki laboratoryjnej/in vitro w Polsce 2010. Prognozy 

Publications w styczniu 2010. 

„
W 2009 r. rynek diagno

styki laboratoryjnej/in 

vitro przekroczył wartość 

1 mld zł. W 2010 r. dyna

mika wzrostu wartości 

rynku osłabnie na skutek 

większych problemów 

�nansowych NFZ
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