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Προς κατάργηση των παράλληλων εισαγωγών φαρμάκων στη Γερμανία 

Προς εκμηδενισμό βαίνουν οι επανεισαγωγές και παράλληλες εισαγωγές φαρμάκων από τρίτες 
χώρες, όπως η Ελλάδα, στη Γερμανία, καθώς στο πλαίσιο των αλλαγών στο σύστημα 
τιμολόγησης και προμήθειας φαρμάκων, σχεδιάζεται η κατάργηση της σχετικής ποσόστωσης από 
το 2011.

Με βάση το ισχύον σύστημα, τα φαρμακεία έχουν την υποχρέωση να χορηγούν στους ασθενείς 
εισαγόμενα φάρμακα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι τουλάχιστον κατά 15% ή κατά 15 €
φθηνότερα από τα άλλως διαθέσιμα στα γερμανικά φαρμακεία προϊόντα. Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει μέχρι την πραγματοποίηση ποσοστού 5% του κύκλου εργασιών ενός φαρμακείου από τις 
πωλήσεις εισαγόμενων φαρμάκων. Δεδομένου ότι η διαφορά τιμής μεταξύ των εισαγόμενων 
φαρμάκων και των τιμών παραγωγού ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 10%, θεωρείται ότι η ρύθμιση 
αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση ανταγωνισμού (ιδίως για τα 
προστατεύμενα από πατέντες φάρμακα) και επομένως, για τη μείωση των τιμών. Η εφαρμογή της 
ποσόστωσης έχει σαν αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς των εισαγόμενων φαρμάκων στη Γερμανία 
να ανέρχεται σε 13%, ενώ για τα προστατευόμενα από πατέντες φάρμακα υπολογίζεται ότι φθάνει 
το 25%.   

Βάσει στοιχείων του Συνδέσμου των Εισαγωγέων Φαρμάκων VAD, η ποσόστωση για τη διάθεση 
εισαγόμενων φαρμάκων εξασφαλίζει στα ασφαλιστικά ταμεία εξοικονόμηση πόρων ύψους 300 
εκ. € ετησίως (2009). Εκτιμάται επίσης ότι εξαιτίας της συγκράτησης των τιμών των παραγωγών, 
λόγω του δυνητικού ανταγωνισμού από τις επανεισαγωγές και τις παράλληλες εισαγωγές, 
πραγματοποιείται έμμεση εξοικονόμηση δαπανών ύψους 3 δις. € - ποσό που αποτελεί περίπου το 
10% των συνολικών δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων για φάρμακα (32 δις. € το 2009, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των ασφαλισμένων). 

Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των παράλληλων εισαγωγών και των επανεισαγωγών 
φαρμάκων στη συγκράτηση των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων την τελευταία 30ετία 
αναγνωρίζονται ως θετικά, θεωρείται ότι η προτεινόμενη καθιέρωση των εκπτωτικών συμβολαίων 
(Herstellerrabatt) καθιστά την ποσόστωση εισαγωγών περιττή. 
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Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών φαρμάκων - Αξία σε €
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Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς φαρμάκων στη Γερμανία - Μερίδια αγοράς (%)

Eurimpharm
16%

Emra Med
18%

Kohlpharma
28%

Λοιποί
12%

Axicorp
5%

CC -Pharma
10%

Pharma Westen
11%

Πηγή: FTD 

Αντιγόνη Μαριόλη
Γραμματέας ΟΕΥ Β΄


