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Szanowny Panie Ministrze
Branża farmaceutyczna mierzy się dziś z niezmiernie trudnymi warunkami zewnętrznymi
prowadzenia działalności, których nikt nawet w najbardziej katastroficznych wizjach nie uwzględniał
dotychczas w jakichkolwiek ramach legislacyjnych czy organizacyjnych. Na pogorszającą się sytuację
finansowej firm z sektora mają wpływ:
•

długofalowe skutki ekonomiczne pandemii COVID-19 m.in.

Inflacja w latach 2011–2021 zgodnie z danymi GUS wyniosła 18,7%. Co więcej, na podstawie
najnowszej dostępnej prognozy NBP, inflacja w 2022 r. wyniesie 10,8% - zatem łączny efekt inflacji
2022 vs 2011 należy szacować na 31,6%. Galopująca inflacja powoduje znaczny wzrost cen
niektórych składników kosztu opracowania i wytworzenia leków, takich jak energia elektryczna,
transport czy ceny energochłonnych materiałów i surowców.
Wojna w Ukrainie niestety będzie potęgować te wyzwania i wpływać na dalsze pogarszanie się
otoczenia rynkowego. Czołowi ekonomiści coraz częściej zaczynają mówić o stagflacji, czyli
przewidywanej utrzymującej się wysokiej inflacji (sięgającej już dziś 9%) w połączeniu z niskim
wzrostem PKB.
•

destabilizacja łańcuchów dostaw surowców i materiałów, w tym substancji aktywnych,
która wymusza na przedsiębiorcach znaczne zwiększenie poziomu zapasów zarówno
surowców, jak i produktów gotowych, w celu przeciwdziałania wydłużonym i niepewnym
cyklom dostaw

Ceny transportu morskiego z Szanghaju do Rotterdamu wzrosły w ciągu ostatniego roku o 544%. Ceny
frachtu lotniczego wzrosły o 104% na trasie Hongkong - Europa i o 171% na trasie Frankfurt Ameryka Północna.
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Od 2011 r. odnotowano także znaczący wzrost kosztów produkcji leków i funkcjonowania
przedsiebiorstw, dla przykładu o 20% wzrost kosztów energii cieplnej, o 50% kosztów energii
elektrycznej, o 20% kosztów wody i o 150% kosztów utylizacji odpadów. W tym samym czasie
przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (dane GUS) wzrosło o 52%. Poza tym trwająca
pandemia doprowadziła do gwałtownego przespieszenia wzrostu cen. Ceny towarów i usług
konsumpcyjnych (CPI) w październiku 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego
roku wzrosły o 6,8% (dane GUS). Ponadto wojna w Ukrainie spowodowała krytyczne utrudnienia w
dostępie do niezbędnych surowców takich jak szkło czy papier.
Szanowny Panie Ministrze,
W obliczu tak trudnego otoczenia makroekonomicznego, jako branża zapewniająca bezpieczeństwo
zdrowotne Polaków, ale także wspierająca obywateli Ukrainy w czasie kryzysu, oczekujemy
wypracowania mechanizmów, które pozwolą przetrwać firmom i wesprzeć strategiczny sektor, jakim
jest bez wątpienia branża farmaceutyczna.
•

W związku z wysoką i utrzymującą się, a nawet rosnącą wciąż inflacją, indeksacją wycen
placówek medycznych przez NFZ, prosimy o rozważenie

możliwość indeksacji cen

produktów leczniczych, w tych szczególnych warunkach ekonomicznych, właśnie o wartość
inflacji.
Proponujemy wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli w sytuacjach szczególnych np. wzrostu
inflacji rocznej powyżej 5% na automatyczną indeksację urzędowych cen zbytu leków
refundowanych.
Mechanizm taki nie tylko zapewni możliwość równoważenia skutków inflacji dla przedsiębiorców,
którzy stale dokładają wszelkich starań, aby utrzymać bezpieczeństwo zdrowotne obywateli i
wspierać znajdujący się w stanie kryzysu ukraiński system ochrony zdrowia, ale również
podniesie znacznie skłonność do inwestycji w rozwój nowych leków oraz rozbudowę zdolności
produkcyjnych.
W przeciwieństwie do wielu innych sektorów, branża farmaceutyczna, która objęta jest ścisłymi
regulacjami związanymi z polityką cenową nie może „przerzucić” rosnących gwałtownie kosztów
wytwarzania na ceny produktów. Bezpieczeństwo pacjentów jest dobrem najwyższym, ale
alarmujemy, że przy braku mechanizmów wspierających ze strony państwa, w związku z tym w
kilkuletniej perspektywie nie można wykluczyć:
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•

decyzji dotyczących ograniczenia oferowanego portfela produktów (czyli w ostateczności
wycofania produktów z oferty), co może doprowadzić do braku niektórych leków dla
polskich pacjentów

•

w dłuższej perspektywie czasowej nawet do rozważenia likwidacji prowadzonej działalności
– co deficyty lekowe może znacząco pogłębić.

Zwracamy się do Pana Ministra o wyznaczenie daty spotkania z organizacjami branżowymi w
sprawie wprowadzenia w. w. rozwiązania systemowego. Wierzymy, że kondycja sektora jest
dobrem strategicznym, które ma wpływ na bezpieczeństwo pacjentów i siłę gospodarki i że jako taka
znajdzie odzwierciedlenie we współpracy Ministerstwa z branżą w zakresie wypracowania
zrównoważonych rozwiązań.
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