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Informacja prasowa
Miliardy złotych w kieszeniach Polaków dzięki importowi równoległemu – to fakt!
Ponad 3,1 mld zł zaoszczędzili pacjenci, szpitale i NFZ dzięki importowi równoległemu produktów
leczniczych w latach 2010-2018. Tak wynika z nowego raportu Stowarzyszenia Importerów
Równoległych Produktów Leczniczych (SIRPL) zweryfikowanego przez firmę Deloitte Audyt.
Dla porównania, w latach 2005-2009, czyli w ciągu pierwszych 50 miesięcy funkcjonowania importu
równoległego w Polsce, było to blisko 300 mln zł. Produkty lecznicze, pochodzące z tego kanału
dystrybucji, stają się w Polsce coraz lepiej dostępne generując każdego roku coraz większe
oszczędności, polepszając realny dostęp do leków w naszym kraju.
Raport Wpływ importu równoległego na konkurencyjność na rynku leków w Polsce w latach
2010-2018 podsumowuje oszczędności pośrednie i bezpośrednie. Oszczędności bezpośrednie
wynikają z różnicy pomiędzy ceną leku sprowadzanego przez importera równoległego i ceną tego leku
wprowadzonego na rynek przez producenta. Oszczędności pośrednie zaś wynikają z obniżania cen
leków przez producentów w odpowiedzi na import równoległy.
Mija właśnie 14 lat od momentu pojawienia się pierwszych leków z importu równoległego w Polsce –
mówi Tomasz Dzitko, Prezes SIRPL. Raport, który dzisiaj przedstawiamy potwierdza tezę, że “nie
ma importu równoległego bez oszczędności˝. W samym tylko roku 2018 wyniosły one ponad pół
miliarda złotych. Tak jak w przypadku wcześniejszego raportu, poprosiliśmy renomowaną firmę
audytorską o jego weryfikację.
Audyt przeprowadzony przez Deloitte potwierdził poprawność obliczeń przedstawionych w Raporcie.
Zarówno oszczędności bezpośrednie, jak i pośrednie, zostały obliczone zgodnie z metodologią –
potwierdza Przemysław Zawadzki, Partner Associate Deloitte Audyt.
O skali oszczędności generowanych przez import równoległy trzeba mówić głośno. W kieszeniach
polskich pacjentów pozostają setki milionów złotych, a każda zaoszczędzona złotówka to dodatkowe
środki w budżetach polskich szpitali i NFZ, które można przeznaczyć na poprawę jakości ochrony
zdrowia w Polsce. Nasza działalność poprawia także dostęp pacjentów do leków, bo są one tańsze
i uzupełniają braki leków na rynku. – podkreśla Tomasz Dzitko. Oszczędności dla NFZ mogłyby być
większe gdyby poprawiono niekorzystne dla importu równoległego zapisy ustawy refundacyjnej.–
dodaje Dzitko.
Rynek importu równoległego stanowi w Polsce ok. 1,4% wartości całego rynku farmaceutycznego
biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną1. Rynek leków generycznych stanowi zaś ponad 60%2. Pomimo
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tego w 13,4% gospodarstw domowych musiano zrezygnować z zakupu produktów leczniczych
z powodu trudności finansowych3. Import równoległy stanowi jedyną konkurencję dla produktów
leczniczych będących w okresie ochrony patentowej, a zatem nie posiadających zamienników odpowiedników generycznych, co powoduje, że ogranicza on braki leków w aptekach.
Informacje dodatkowe
Rynek importu równoległego (IR) był wart w 2018 roku ponad 456 mln zł. Oznacza to 1,4 proc. udział
importu w rynku aptecznym i 12,6 proc. udział importu równoległego w rynku aptecznym leków
referencyjnych (dystrybuowanych przez producenta), które mają konkurencję w postaci importu
równoległego.
Wartości w mln złotych (rynek apteczny)
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z IQVIA Poland National Sales Data, EMA, URPL.

Import równoległy jest formą dystrybucji leków na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Odbywa się równolegle do kanałów dystrybucji producentów i dotyczy tych samych produktów
leczniczych. Leki z państw, gdzie są dostępne w niższej cenie, mogą być sprowadzane tam, gdzie ich
cena jest wyższa. Dzięki temu import generuje oszczędności dla pacjentów, systemu ochrony zdrowia
i płatnika publicznego.
Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych jest organizacją branżową
zrzeszającą podmioty działające na rynku dystrybucji równoległej w Polsce. Działa aktywnie na rzecz
rozwoju importu równoległego oraz promuje prospołeczny charakter tego zjawiska.
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