Warszawa, 2 kwietnia 2020 r.

KOMENTARZ ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW WS. UWZGLĘDNIENIA
REFUNDACYJNEGO TRYBU ROZWOJOWEGO PLUS W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2.0

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców aktywnie uczestniczył w procesie konsultacji projektu tzw.
tarczy antykryzysowej, której celem ma być złagodzenie negatywnych gospodarczych skutków pandemii
koronawirusa. Jednocześnie, niemal natychmiast po uchwaleniu pakietu ustaw, Ministerstwo Rozwoju
ogłosiło przystąpienie do prac nad uzupełnieniem „tarczy”. Mając to na uwadze, chcielibyśmy
wystosować postulat uwzględnienia w dalszych działaniach rządu projektu Refundacyjnego Trybu
Rozwojowego PLUS. Jeszcze przed wyborami, w lipcu 2019 roku ówczesne Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało raport nt. rekomendacji implementacji RTR. Niestety, po
wyborach temat ucichł – wydaje się, że obecny, trudny i wymagający czas, jest jednocześnie najlepszym
momentem na powrót do tej koncepcji.
Nie ulega wątpliwości, że innowacyjny przemysł farmaceutyczny może skutecznie pełnić rolę „koła
zamachowego” dla rozwoju gospodarki. Pandemia koronawirusa udowodniła ponadto, że produkcja
leków w kraju stanowi gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, a uzależnienie dostępności
produktów leczniczych i medycznych od dostaw z państw trzecich generuje szereg ryzyk związanych m.in.
z zawodnością globalnych łańcuchów dostaw leków w warunkach kryzysowych. Wprowadzony przez
większość państw zakaz eksportu wyrobów medycznych zatrzymał dostawy do wielu krajów. Przerwy
w produkcji i spowodowane nimi braki na rynku powodują, że leki i substancje potrzebne do ich
wytworzenia są coraz droższe i trudniej dostępne. Zagrożenia te już w tej chwili adresowane są przez
bardzo dużą część państw rozwiniętych. Stany Zjednoczone podejmują wysiłki w celu uniezależnienia
kraju od dostaw leków z zewnątrz i projektują rozwiązania prawne wprowadzające wymierne korzyści dla
producentów wytwarzających leki lub sprzęt medyczny w USA. Również państwa europejskie
zapowiadają rozwój rodzimych przemysłów farmaceutycznych i relokalizację produkcji do Europy. Inne,
już od lat realizują programy wsparcia krajowej produkcji leków.
Mając na uwadze powyższe, całkowicie zasadne wydaje się być wdrożenie, w ramach uzupełnienia
„tarczy antykryzysowej” Refundacyjnego Trybu Rozwojowego PLUS. Potrzeba ta jest o tyle pilna, że
warunki działania branży sukcesywnie pogarszają się – wpływ na to mają zarówno zakłócenia
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w dostawach surowców i problemy logistyczne, jak i trudności z utrzymaniem pełnej załogi zakładów
produkcyjnych. Tymczasem większa produkcja leków i wyrobów medycznych w Polsce oznacza wyższy
poziom bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, a jednocześnie rozwój innowacyjnego sektora
gospodarki. Aby była ona możliwa, konieczne jest włączenie branży w system rozwiązań osłonowych
przygotowywanych przez rząd. Koncepcja Refundacyjnego Trybu Rozwojowego PLUS, zakładającego
utrzymanie dotychczasowych cen leków krajowych wytwórców i szeroki pakiet preferencji dla
podmiotów inwestujących w Polsce w kapitał produkcyjny, kapitał ludzki oraz badania i rozwój,
pozwoliłaby na efektywne wsparcie krajowych producentów leków. Beneficjentem tego rozwiązania
byliby jednocześnie pacjenci (dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu zdrowotnemu), podmioty
produkujące w Polsce, jak i gospodarka ogółem (dzięki faktycznemu wsparciu dla sektora
innowacyjnego). Implementacja Refundacyjnego Trybu Rozwojowego PLUS umożliwiłaby w rezultacie
zbudowanie suwerenności lekowej Polski i uczynienie z rodzimej branży farmaceutycznej potężnego koła
zamachowego polskiej gospodarki. Mając to na uwadze, apelujemy o uwzględnienie tego działania
w dalszych działaniach uzupełniających „tarczę antykryzysową”.
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