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Podsumowanie

Wyzwania związane z zapewnieniem dostępu do leków, w tym leków
o krytycznym znaczeniu, pogłębiają się wraz z kryzysami o globalnym
zasięgu. Kontekst pandemii COVID-19 potwierdza dobitnie to, co wcześniej
sygnalizowały kryzysy lekowe: bez aktywnej i przemyślanej polityki w tym
obszarze Polska nie tylko traci szansę rozwoju jednego z najbardziej
innowacyjnych sektorów, ale też naraża bezpieczeństwo lekowe społeczeństwa.
Postulat suwerenności lekowej należy rozumieć jako takie kształtowanie
polityk publicznych, które gwarantuje bezpieczeństwo lekowe obywateli
i obywatelek w sytuacji kryzysowej, przy jednoczesnej niezbędnej otwartości
na udział w globalnej wymianie handlowej. Priorytetem jest zdecydowanie
wsparcie przez instytucje centralne oraz lokalne działań zabezpieczających
podstawowe leki i substancje czynne (API) gwarantujące zdrowie i życie
obywateli i obywatelek.
Rola samorządu w tych działaniach łączy się z ich bliskością wobec
obywateli na szczeblu lokalnym oraz wynikającej z Konstytucji RP zasady
pomocniczości. Jednostki samorządu terytorialnego posiadają instrumenty
do partycypowania w budowaniu lokalnej suwerenności lekowej, jednak
działania te konieczne należy wpisać w szersze ramy polityki lekowej
państwa.
Korzyści z lokalizacji produkcji farmaceutycznej dla samorządu to przede
wszystkim:
• tworzenie dobrej jakości miejsc pracy,
• poprawa budżetu samorządu,
• wdrażanie innowacji w innych lokalnych firmach,
• współpraca z ośrodkami naukowymi.
Administracja publiczna w czasach odbudowy gospodarczej i regeneracji
społecznej po pandemii COVID-19 musi wziąć aktywny udział w tworzeniu
programu rozwoju mocy krajowych. Dla osiągnięcia maksymalnych korzyści
kluczowe pozostaje włączenie jednostek samorządu terytorialnego,
które zapewniłyby dobre warunki dla budowy suwerenności lekowej,
w szczególności poprzez partycypację w powyższych projektach.
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Wstęp: Suwerenność
lekowa po COVID-19
Polityka lekowa stanowi niezbywalny filar polityki bezpieczeństwa
państwa. Tak też powinna być ujmowana w debacie publicznej, gdyż
jej znaczenie przekracza ramy wąsko rozumianej polityki zdrowotnej
z jednej strony, a polityki gospodarczej – z drugiej. Kontekst pandemii
COVID-19 potwierdza dobitnie to, co wcześniej sygnalizowały kryzysy
lekowe: potrzebne są nowe strategie bezpieczeństwa lekowego, które
odpowiedzą na problem zawodności globalnego rynku farmaceutyków.
Międzynarodowe łańcuchy dostaw wielu podstawowych leków w znaczącej
mierze zależą od produkcji w Chinach i Indiach. Te dwa kraje są głównymi
graczami na światowym rynku substancji czynnych i leków generycznych.
Wystarczy wspomnieć, że ok. 40 procent substancji czynnych na całym
świecie produkowane jest w samych Chinach (ITA 2016, MHRA 2017).
Natomiast Indie dostarczają obecnie 20 procent globalnego eksportu
rynku leków generycznych pod względem wolumenu, co czyni ten kraj
największym dostawcą leków generycznych na świecie (IBEF 2017).
Wprowadzone w Państwie Środka obostrzenia związane z pandemią
obniżyły możliwości produkcyjne tego kraju, powodując spadek produkcji.
Widmo niedoboru leków, ale także np. środków ochrony osobistej,
których zabrakło w pierwszych miesiącach pandemii, na nowo otworzyło
dyskusję w krajach wysoko rozwiniętych na temat możliwości powrotu
do lokalnej produkcji niektórych substancji czynnych. Wcześniej
nacisk na ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej przyczyniał się do
stałego wzrostu poziomu zależności od importu z tych części świata,
w których produkcja jest znacznie tańsza. Przyjęta 25 listopada 2020 r.
„Strategia farmaceutyczna dla Europy” ma na celu wzmocnienie pozycji
UE poprzez stworzenie zróżnicowanych i bezpiecznych łańcuchów
dostaw, mechanizmów gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe
oraz wzmocnienie pozycji rodzimego sektora farmaceutycznego
(Komisja Europejska 2020). Bez aktywnej i przemyślanej polityki w tym
obszarze Polska nie tylko traci szansę rozwoju jednego z najbardziej
innowacyjnych sektorów, ale też naraża się na wysokie ryzyko związane
z brakiem możliwości wykorzystania dostępnych technologii lekowych.
Dotyczy to zarówno dobrze znanych leków stosowanych w powszechnie
występujących schorzeniach, jak i produktów innowacyjnych.
Brak dostępności technologii lekowych przekłada się na kilka wymiarów
zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Przerwy w dostawach
konkretnych preparatów spowodowane zakłóceniem globalnych łańcuchów dostaw, jakie miały miejsce podczas tzw. kryzysów lekowych, ozna-
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czają problemy indywidualnych pacjentów, często przekładające się na
pogorszenie ich stanu zdrowia. Pandemia ukazała dodatkowo problem
z zapewnieniem odpowiedniego zabezpieczenia lekowego w sytuacji
zwiększonego popytu. Przedłużające się trudności w zapewnieniu
odpowiadającej potrzebom zdrowotnym społeczeństwa podaży kluczowych technologii lekowych nabierają jednak znaczenia społecznego,
a ostatecznie uderzają w zdrowie publiczne.
Polskie Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się przyjąć dokument
kierunkowy w tym obszarze, znany jako „Polityka Lekowa Państwa 2018
– 2022” Możemy tam przeczytać, że (p)olityka Lekowa Państwa ma za
zadanie zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych
i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu
refundacji leków, który wspiera aktywności inwestycyjne na terenie Polski
oraz rozwój polskiej gospodarki (s. 16). W dokumencie tym cele polityki
lekowej zdefiniowane są w odniesieniu do potrzeb pacjentów, kryteriów
alokacji środków rozdysponowanych w ramach decyzji refundacyjnych,
do których dołączony jest plan ekonomiczny. Obecna sytuacja wywołana
pandemią pokazuje raczej, że perspektywy: ekonomiczna oraz bezpieczeństwa nie są rozbieżne, jeśli ujmuje się je w perspektywie długoterminowej, a nie z punktu widzenia doraźnej optymalizacji kosztowej.
Podobny punkt widzenia przyjęty jest we wspomnianej europejskiej
Strategii Farmaceutycznej.
Wyznaczając cele w tym zakresie warto zarazem pamiętać o dużym
stopniu złożoności rynku środków leczniczych. Postulat suwerenności
lekowej należy rozumieć jako takie kształtowanie polityk publicznych,
które gwarantuje bezpieczeństwo lekowe obywateli i obywatelek, przy
jednoczesnej niezbędnej otwartości na udział w globalnej wymianie handlowej. Oba wymiary mają znaczenie, zarówno troska o rynek krajowy,
szczególnie w obliczu kryzysu, jak i dywersyfikacja źródeł przychodu
ze wzrostu eksportu leków. Natomiast w sensie autarkii, całkowitej
niezależności, suwerenność lekowa nie wydaje się możliwa do spełnienia
i dlatego tak istotne jest szukanie realistycznych propozycji gospodarczych
na najbliższy okres.
Działania regulacyjne w tym zakresie pozostają w gestii władz centralnych,
a brak wsparcia na tym poziomie przełożył się na niewiele działań
dążących do zabezpieczenia obywateli i obywatelek w leki pierwszej
potrzeby. Jednocześnie konkretne przedsięwzięcia ulokowane są zawsze
w określonym otoczeniu instytucjonalnym i regionalnym, zatem musi
istnieć gotowość do ich realizacji na szczeblach mikro lub mezzo. Siłą
rzeczy samorządy będą odgrywały niebagatelną rolę we wdrażaniu
inicjatyw takich jak produkcja substancji czynnych czy konfekcjonowanie
leków.
Jednym z kluczowych wniosków raportu Instratu “Ochrona obywatelska” jest usprawnienie sfery zasobów na poziomie mikro/mezzo,
czyli leżącym w obszarze kompetencji samorządu. Wskazuje się,
że dostępność indywidualnych środków ochrony zorganizowanych
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przez lokalną produkcję i dystrybucję (Grzebalska et al., 2020) to
element budowania holistycznie ujmowanej obywatelskiej odporności
w świecie wielowymiarowych zagrożeń (społeczno-ekonomicznych,
klimatycznych, biologicznych).
Aktywność samorządu na drodze uzyskiwania suwerenności lekowej
przekłada się na dobre wypełnianie mandatu jakim jest dbanie
o bezpieczeństwo obywateli i obywatelek. Zadania związane z ochroną
zdrowia powinny być w centrum zainteresowania władz lokalnych. Nowe
inwestycje oznaczają również szereg korzyści gospodarczych, takich jak
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy czy uzyskiwanie synergii z innymi
branżami. Siła lokalnych administracji może mieć także znaczenie dla
inicjatyw innowacyjnych, w szczególności wszędzie tam, gdzie działają
już uczelnie i ośrodki badawcze o takim potencjale.
Szczególnie w dobie pandemii COVID-19 obserwujemy jak ważna jest
baza przemysłu lekowego. Nawet uspołecznienie technologii produkcji
szczepionek przez zwolnienie jej z ochrony patentowej WTO nie wystarczy
– choć jest potrzebne – jeżeli wąskim gardłem okazują się możliwości
produkcyjne. Z jednej strony posiada je kilka największych koncernów,
z drugiej tak bardzo brakuje ich po stronie państw, które nie mają
pierwszeństwa w kolejce zakupowej.
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1. Bezpieczeństwo
lekowe w kryzysie
Wyzwania związane z zapewnieniem dostępu do leków, w tym leków
o krytycznym znaczeniu, pogłębiają się wraz z kryzysami o globalnym
zasięgu. Temat suwerenności lekowej w czasie pandemii COVID-19 odbił
się szerokim echem na całym świecie. Przerwane łańcuchy dostaw
i braki podstawowych leków i substancji do ich wytwarzania z cyklicznie
powtarzającego się scenariusza dotyczącego pojedynczych leków urosły
do rangi strategicznego zagrożenia.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest wieloletnie uzależnienie europejskiego
i polskiego przemysłu farmaceutycznego od dostaw produktów
z Chin i Indii. Tak utworzone łańcuchy dostaw, uzależnione od produkcji
w krajach azjatyckich, pozwalały na obniżanie cen leków, w efekcie
doprowadzając jednak do uzależnienia od sytuacji w tym regionie. Nagle
rosnące zainteresowanie zaowocowało wieloma inicjatywami mającymi
na celu zwiększenie suwerenności lekowej państw – poprzez różnorodne
wsparcie produkcji substancji czynnych i podstawowych oraz produkcji
samych leków. Inicjatywy takie podejmują Stany Zjednoczone, Unia
Europejska czy Indie. Ten globalny trend obecny jest również w Polsce
– od lat powstają w naszym kraju koncepcje wsparcia dla krajowego
przemysłu farmaceutycznego obejmujące różnego rodzaju zachęty. Nie
inaczej jest w projekcie Krajowego Planu Odbudowy, który przewiduje
fundusze na rozwój produkcji substancji czynnych w Polsce w celu
zwiększenia suwerenności lekowej naszego kraju.
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Braki leków zwiększyły się

20-krotnie

na przestrzeni lat 2000-2018.

44

nieczynnych fabryk API
w Chinach z powodu
lockdownu.

Globalny rynek API
w 2023 r. osiągnie blisko

815

Lista antywywozowa w pandemii objęła

1324

produkty, w tym:
☛ leki przeciwgorączkowe
☛ środki do dezynfekcji
☛ środki ochrony osobistej.

900

Wzrost o
pozycji w stosunku do listy
antywywozowej przed pandemią.

Źródła: Menon, V. (15 grudnia 2020). New opportunities for the global API
market. European Pharmaceutical Review; Książkowski, M.
(6 marca 2020). Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe zagrożone
brakiem dostępności. Puls Medycyny.
Jak pokazały kryzysy lekowe, w przypadku ograniczenia podaży takich
produktów Polska znajduje się w trudnej sytuacji nie tylko dlatego, że
ich ceny mogą wzrosnąć, ale przede wszystkim z powodu niedostępności
krytycznych substancji, którą kraje o silniejszej pozycji negocjacyjnej
i zajmujące bardziej istotne miejsce w międzynarodowych sieciach
związanych z produkcją i dystrybucją medykamentów zabezpieczają na
potrzeby własnych populacji.
Tak samo jak w całej Unii Europejskiej, w Polsce powtarzają się kryzysy
wynikające z braków podstawowych leków – zdarza się, że w aptekach
niedostępne są preparaty stosowane w leczeniu cukrzycy, chorób
tarczycy czy choroby parkinsona, a więc znajdujące się wg raportu
„Sytuacja zdrowotna ludności polski i jej uwarunkowania 2020” wśród
piętnastu najczęściej kupowanych leków refundowanych w kraju
(NIZP-PZH, 2021). Są to braki najczęściej mające swoje źródło w handlu
równoległym lekami, czyli eksporcie przez hurtowników aby zyskać na
arbitrażu cenowym (różnicy cen między krajami Europejskiego Obszaru
Gospodarczego). Kilkukrotnie jednak przyczyną było przerwanie dostaw
substancji czynnych (API - active pharmaceutical ingredient) do produkcji
leków.
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Wykres 1. Przyczyny braków leków w Unii Europejskiej

35%
Relokacja produkcji
substancji czynnych
i leków do Chin i Indii

23%
Dostawy „dokładnie
na czas” (just in time)
przy minimalnych
zapasach

10%
25%

Ograniczenia
regulacyjne

Wzrost
globalnego popytu

7%
Ograniczenia
gospodarcze

Źródło: Tackling Shortage Of Medicines In Europe: Towards Equal Access
For All Patients Towards Equal Access For All Patients, prezentacja
Véronique Trillet-Lenoir (MEP) na podstawie raportu ENVI (2020).
Wg danych ujętych w projekcie Krajowego Planu Odbudowy „tylko ok.
30% leków sprzedawanych w aptece pochodzi z produkcji polskiej. Udział
polskiego API w tych lekach jest marginalny” (Krajowy Plan Odbudowy,
2021), co w przypadku przerwania łańcuchów dostaw skutkuje
ograniczeniami w dostępności leków. Braki leków są strategicznym
zagrożeniem dla UE i Polski – ograniczony dostęp do nich jest poważnym
zagrożeniem zdrowia pacjentów i pacjentek, a w skali makro – zagrożeniem
dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Braki leków generują też
różnego rodzaju koszty. W Stanach Zjednoczonych oszacowano koszt
samej dodatkowej pracy przy brakach leków na 359 mln dolarów rocznie
(Vizient, 2019).
W Polsce dotkliwe braki leków występują w sposób ciągły, choć problem
nasila się okresowo - w 2019 prasa donosiła o brakach leków stosowanych
w leczeniu chorób tarczycy, a także wg danych NIZP-PZH – najczęściej
stosowanej substancji w leczeniu cukrzycy – metforminy (Gazeta Wyborcza, 2019). W tym samym roku mieliśmy również do czynienia z „aferą
Walsartanu”, gdzie ze względu na rakotwórcze zanieczyszczenia wykryte
w lekach wycofano z obrotu lwią część preparatów z tą substancją,
co przełożyło się na konieczność zmiany farmakoterapii u pacjentów
dotychczas stosujących leki z walsartanem. W związku z potrzebą monitorowania brakujących preparatów Ministerstwo Zdrowia prowadzi stale
urzędową listę leków zagrożonych brakiem dostępności – obejmuje kilkaset
pozycji, wśród których również nie brakuje najczęściej refundowanych
preparatów.
Pandemia COVID-19 również zagroziła dostawom leków – w marcu
2020 Indie, jeden z największych eksporterów API, ograniczyły decyzją
urzędową eksport substancji czynnych i często stosowanych leków,
w tym paracetamolu i podstawowych antybiotyków (DGFT, 2020). Decyzja
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ta była podyktowana ograniczonymi zapasami substancji do produkcji
i widmem niedoboru leków na lokalnym rynku. Podobną decyzję zaledwie
dwa dni później podjął polski Minister Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia,
2020).
Komisja Europejska w kwietniu 2020 wydała dokument, w którym
zidentyfikowano główne problemy z dostępnością leków i innych
produktów, przed którymi stanie kontynent z powodu pandemii.
Przewidywano zerwanie łańcuchów dostaw ze względu na zamknięcie
granic, zakazy eksportu i problemy związane z rosnącym popytem na
niezbędne leki (essential medicines) używane przy COVID-19 (Komisja
Europejska, 2020). Już na tym wczesnym etapie dla Komisji Europejskiej
było jasne, że żaden kraj wspólnoty nie jest samowystarczalny w produkcji
leków i że istnieje zagrożenie ich brakami na całym kontynencie. Przy
stopniu skomplikowania łańcuchów produkcji i dostaw API i półproduktów
trudno dziś mówić o suwerenności lekowej jako celu „w zasięgu ręki”.
W tym opracowaniu przedstawiamy jednak aktualnie konstruowane
polityki publiczne, które tę suwerenność mogą zwiększać, a w dalszej
perspektywie – mogą pozwolić ją osiągnąć.
Dlatego bardzo istotne jest zarówno tworzenie krajowych rezerw
na wypadek epidemii oraz przerw w zaopatrzeniu wynikających
z międzynarodowych sytuacji kryzysowych, jak i stworzenie ram
prawnych i systemu zachęt, który stymulowałby ich lokalne wytwarzanie
(Bogusławski et al. 2017). Dotyczy to w szczególności tych produktów
leczniczych, bez których pacjenci umrą (w tym niektórych hormonów),
leków przeciwinfekcyjnych, a także inne produkty o dużej skuteczności
leczniczej, w tym krwio- i osoczopochodne (ibid.). Nie bez znaczenia są
też niedobory najszerzej stosowanych leków przeciwnadciśnieniowych
oraz przeciwcukrzycowych.
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2. Rola samorządu
wobec polityki lekowej
Kierunki polskiego przemysłu farmaceutycznego
Obecny kryzys pandemiczny wskazuje na wagę zaplecza infrastrukturalnego zdolnego do szybkiego i skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa
lekowego. Wytwarzanie części z tych krytycznych zasobów przez polski
przemysł nie zapewni w krótkiej, a nawet i średniej, perspektywie
całkowitej niezależności lekowej, jednak może w sposób istotny
zmniejszyć rozmiary ewentualnych przyszłych kryzysów i ich negatywny
wpływ na zdrowie społeczeństwa, a pośrednio – na stabilność polityczną
i spójność społeczną kraju. W przypadku inwestycji międzynarodowych
korporacji w Polsce należy zachować dodatkową dozę ostrożności, aby
nie prowadziły do regionalnej dywersyfikacji, ale wciąż kapitałowo
powiązanej kontroli kluczowych producentów np. z Chin czy Indii (co może
grozić np. zmową cenową). Współzależność może mieć różny wymiar,
od którego zależy zdolność do aktywnej i podmiotowej polityki lekowej.
Jednym z istotnych zadań zwiększenia odporności na przyszłe wstrząsy
jest pozycja Polski w sieci globalnych zależności determinujących pozycję
na światowym rynku farmaceutycznym.
Tu znów lekcja pandemii pokazuje, że znaczenie mają wszystkie elementy,
od wydolności sektora badań i rozwoju, badań klinicznych itp., aż po
posiadanie na swoim terytorium zaplecza technicznego zdolnego do
wytworzenia określonych technologii na cudzej licencji (np. w zakresie
ścieżek syntezy półproduktów lub substancji czynnych).
Znaczenie sektora farmaceutycznego rośnie wraz zaawansowaniem
technologicznym i innowacyjnym systemów gospodarczych. Prognozy
wskazują na utrzymanie, a nawet wzrost znaczenia tego sektora
w przyszłości. Starzenie się społeczeństw w krajach wysokorozwiniętych
i wzrost obciążenia przewlekłymi chorobami niezakaźnymi od dawna
wskazywane są jako uwarunkowania istotne dla dalszego rozwoju branży.
W kontekście pandemii należy się też spodziewać powrotu zainteresowania
inwestycjami związanymi z przeciwdziałaniem chorobom zakaźnym.
Wedle danych IQVIA globalnie około 90 proc. zakupów leków na receptę
dotyczy leków generycznych. Polski przemysł farmaceutyczny zajmuje
się wyłącznie ich produkcją.
Zarazem z forecastu Deloitte (2020) wynika, że rozwój branży będzie
kształtowany w przyszłości przez rozwiązania innowacyjne w obszarach
takich jak medycyna personalizowana, zapewniająca precyzyjne terapie
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onkologiczne, czy terapie genowe, obecnie rozwijane w kontekście
chorób rzadkich. W kontekście realnych problemów doświadczanych
w pandemii, raport ten zbyt optymistycznie zakłada wpływ interwencji
zdrowia publicznego na zmniejszenie zapotrzebowania na leki generyczne
kierowane do dużych populacji.
Niemniej jednak zwraca uwagę na konieczność włączenia branży w rozwój
takich kierunków, jak rozwój szczepionek, technologii zapewniających
wczesne wykrywanie i prewencję, w tym precyzyjną prewencję opartą na
nanotechnologii i inżynierii tkankowej. Wszystkie te kierunki wymagają
strategicznego wsparcia ze strony instytucji publicznych, gdyż ich rozwój
uzależniony jest od otoczenia naukowo-badawczego, ram prawnych, ale
też zainteresowania instytucji publicznych takimi rozwiązaniami i ich
zdolności do włączenia ich w system ochrony zdrowia.
Nie możemy przy tym zapominać, że innowacyjne rozwiązania są dopiero
drugim krokiem w rozwoju krajowego przemysłu. Podstawą jest bowiem
zagwarantowanie suwerenności lekowej w odniesieniu do obecnie
stosowanych leków, szczególnie brakujących w sytuacji kryzysowej
pandemii, a które są podstawą terapii dla zdecydowanej większości
pacjentów i pacjentek w Polsce. Cel zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego jest tu zbieżny z celem stworzenia podwalin pod dalsze
inwestycje w nowe technologie medyczne, zbieżne z kierunkami
globalnego rozwoju branży.
W Polsce rozwój branży produkcji leków/farmaceutycznej mógłby
mieć większą dynamikę, tym bardziej, że saldo handlu zagranicznego
w zakresie produktów farmaceutycznych pozostaje ujemne, co jest
charakterystyczne dla słabiej rozwiniętych gospodarczo członków Unii
Europejskiej (Przybyliński et al., 2020). Import wyrobów farmaceutycznych
wzrasta, w 2017 o 14 % i w 2018 o 9%, a polski handel zagraniczny
produktami farmaceutycznym charakteryzuje się stałym ujemnym
saldem wymiany, co związane jest z uwarunkowaniami krajowej polityki
lekowej (ibid.). Ujemne saldo wynika ze złożonej struktury importu (są
w nim i drogie leki innowacyjne, jak i generyki oraz substancje czynne)
i eksportu (leki generyczne, gotowe). Poszukiwanie możliwości możliwie
taniego zakupu leków generycznych przy jednoczesnym wzroście udziału
terapii innowacyjnych kreuje dynamikę, w której krajowym producentom
trudno jest odnaleźć miejsce na lokalnym rynku. W tym przypadku
krótkookresowa optymalizacja kosztowa może oznaczać trudności
z zaopatrzeniem w leki generyczne w razie kryzysu. Zwiększenie
innowacyjności sektora i gwarantowanego przez niego bezpieczeństwa
lekowego pozostaje śmiałym wyzwaniem, wymagającym strategii państwa
i aktywności samorządu.
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Kompetencje samorządu terytorialnego
w kontekście suwerenności lekowej
Samorząd terytorialny, którego istnienie wynika z Konstytucji RP, stanowi
ważne ogniwo władz państwowych. W szczególności gmina, będąca
jego podstawową jednostką, tworzy pierwszą linię działania publicznego
w stosunku do obywateli. Oczywiście zakres jej zadań, w związku
z artykułem 7 Konstytucji RP ograniczającym władztwo organów
publicznych oraz art. 163 ograniczających zakres zadań samorządu
terytorialnego, może wydawać się w aspekcie suwerenności lekowej
ograniczony.
Jednak należy uznać, że samorząd posiada istotną rolę do spełnienia
w materii zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie ochrony zdrowia.
Wynika to w szczególności z zasady pomocniczości wyrażonej w preambule
do Konstytucji RP oraz oparciu ustroju państwa na decentralizacji
władzy publicznej, a także przyznaniu samorządowi istotnej część
zadań publicznych w zakresie służby zdrowia (m.in. art. 7. ust. 1 Ustawy
o samorządzie gminnym, dalej U. S. G.). Jak uwidoczniła to nam sytuacja
w ciągu ostatniego roku, trudno przecenić kwestię zaopatrzenia w leki
społeczności lokalnych o przerwania dostaw leków dla zaspokojenia ich
podstawowych potrzeb zdrowotnych.
Istnieje więc konieczność przeformułowania zakresu ochrony zdrowia
jako zadania samorządu terytorialnego i dowartościowania władztwa
w szczególności gmin w zakresie podstawowej ochrony zdrowia.
Niemożliwa jest inna sytuacja niż współdziałanie władz centralnych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie budowy ogólnej rezyliencji
(odporności) społecznej. Zagadnienie to znajduje swoje odzwierciedlenie
w kluczowych dokumentach państwowych, takich jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, ale jest także podnoszone przez ekspertów
(Grzebalska et al., 2020).
Trudno bowiem wyobrazić sobie inne bardziej rażące niespełnianie
zadań organów publicznych niż brak zapewnienia podstawowej opieki
zdrowotnej. Już w obecnym momencie samorządy angażują się w tę
działalność realnie przez nadzór nad jednostkami systemu opieki jak np.
szpitale. Jeśli zatem opieka zdrowotne ma bazować na m.in. gminnych
przychodniach zdrowotnych, konieczne jest umożliwienie im dostępu
do środków leczniczych w sytuacjach kryzysowych. Temu zaś służyć
w szczególności może wspieranie budowy lokalnych mocy produkcyjnych,
stanowiące gwarancję możliwości wykonywania tych zadań przez
samorząd.
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3. Przykłady działań
w kierunku
suwerenności lekowej
W samym roku 2020 powstało kilka strategii i aktów prawnych mających
na celu zwiększenie bezpieczeństwa lekowego USA, Indii czy Unii
Europejskiej. Wszystkie strategie skupiają się na identyfikacji niezbędnych
dla suwerenności lekowej produktów – API i półproduktów. Wśród nich
wyróżnić można zwłaszcza antybiotyki i leki na najczęściej występujące
choroby układu krążenia, których braki mogą być szczególnie dotkliwe
i nieść olbrzymie zagrożenie dla funkcjonowania każdego systemu
ochrony zdrowia.
Projekty te warto analizować nie tylko jako projekty na rzecz budowy
suwerenności lekowej, ale jako wskazówki co do rozwoju globalnej polityki
publicznej w branży farmaceutycznej. Jeśli kraje azjatyckie inwestują
w dalszy rozwój sektora, to trudno wyobrazić sobie czysto cenową
konkurencję innych podmiotów europejskich. Argumenty o wsparciu państwa dla produktów do wytwarzania których zastosowano API
pochodzenia lokalnego lub europejskiego są w tym kontekście tym
bardziej celne.

Buy American
W Stanach Zjednoczonych prezydent Trump wydał rozporządzenie “Buy
American”, w którym uznano zapewnienie krajowych dostaw niezbędnych
leków, wyrobów medycznych i półproduktów i zmniejszenie zależności od
ich zagranicznych dostaw za kluczowe dla bezpieczeństwa USA. Oficjalną
polityką państwową zostało przyspieszenie tworzenia krajowej produkcji
leków wraz z nadmiarowymi mocami wytwórczymi (redundancy), zapewnienie długoterminowego popytu na tę produkcję na terenie USA,
stworzenie, utrzymanie i maksymalizację krajowej produkcji niezbędnych
leków, wyrobów medycznych i półproduktów (Biały Dom, 2020). Popyt na
niezbędne leki mają zapewnić szeroko zakrojone zamówienia publiczne,
przy których preferowane będą produkty w większej części wytwarzane
na terenie USA.
Administracja Joe Bidena w początkach 2021 nie tylko nie wycofała
się z polityk poprzednika, ale sama wydała dodatkowe rozporządzenie
poszerzające protekcjonistyczną politykę preferowania zakupów w kraju
(Biały Dom, 2021).
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Indie i PLI
Indie w październiku 2020 rozpoczęły dwa programy zachęt dla
zwiększenia krajowej produkcji zagrożonych brakiem leków, półproduktów
i substancji podstawowych. Pierwszy z nich to PLI – Production Linked
Incentive. Zidentyfikowano 41 kluczowych leków i półproduktów, wśród
których znalazły się antybiotyki, leki przeciwwirusowe i leki stosowane
w leczeniu chorób układu krążenia (Department of Pharmaceuticals,
2020). Zaplanowano zachęty dla producentów tych substancji zależne
od produkcji na lata 2021-2029. Określono też minimalne ilości, które
powinny zostać wyprodukowane by je otrzymać.
Drugi program obejmuje zachęty do inwestycji w rozwój parków
przemysłowych produkujących API i półprodukty. Rząd Indii oferuje dla
rozwoju takich parków teren pod dzierżawę na preferencyjnych warunkach,
dofinansowanie z budżetu na budowę oraz ułatwienia w pozyskaniu
odpowiednich pozwoleń i certyfikatów, jak również pomoc w zatrudnieniu
specjalistów. (Department of Pharmaceuticals, 2020).

Strategia farmaceutyczna UE
Unia Europejska w swojej strategii farmaceutycznej uznaje braki leków
za zagrożenie, a ich produkcję na kontynencie jako strategiczny interes
wspólnoty. W tym dokumencie zaproponowano szereg zachęt i ułatwień
dla produkcji, oraz tak, jak w USA i w Indiach – przegląd niezbędnych
leków, półproduktów i substancji podstawowych, których produkcję
warto wspierać na terytorium wspólnoty. Proponowane działania skupiają
się zarówno na wspieraniu innowacji, na przykład dotyczącej nowych
leków przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych jak i na produkcji
podstawowych, generycznych preparatów.
Rok pandemii zrewidował globalistyczne podejście do produkcji leków
i półproduktów. Twórcy polityk publicznych na całym świecie zdają się
porzucać dogmat dążenia do najniższej możliwej ich ceny. Dostrzegają
również problem uzależnienia od zewnętrznych dostaw (głównie z Chin)
jako powód powtarzających się braków leków i systemowe zagrożenie dla
bezpieczeństwa.
Wspólnym mianownikiem przytoczonych projektów jest identyfikacja
zagrożonych brakiem dostępności produktów i rozwój krajowej produkcji
substancji czynnych i półproduktów. Twórcom polityk leży również na
sercu zapewnienie stałego popytu i preferencji dla często droższych
produktów krajowych wytwórców. Wszyscy dążą do nowego systemu
produkcji leków i niezbędnych półproduktów opartego o nowy paradygmat
odporności, czyli właśnie rezyliencji.
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Przykłady projektów i działań w Polsce
RTR I RTR+
Najbardziej zaawansowanym narzędziem suwerenności lekowej w Polsce
w ostatnich latach były projekty Refundacyjnego Trybu Rozwojowego (RTR).
Jest to system zachęt dla przemysłu farmaceutycznego prowadzącego
działalność na terenie kraju. Zachęty w pierwotnej wersji projektu RTR
były uzależnione od szeregu czynników pośród których wymienić można
wysokość nakładów na innowacje, wysokości odprowadzanego CIT oraz
wysokości odprowadzanych przez producentów składek na ubezpieczenia
społeczne oraz PIT, co szeroko opisała w swoim raporcie o suwerenności
lekowej Fundacja Republikańska (Fundacja Republikańska, 2020).
Dodatkowy budżet przeznaczony na zachęty refundacyjne dla firm miał
wynieść 200 mln zł. Projekt jednak z biegiem czasu ulegał kolejnym
modyfikacjom i uszczupleniu, by w końcu w wersji RTR+ zawierać skromne
zachęty: zwolnienie z mechanizmu payback przy przekroczeniu budżetu na
refundację, zwolnienie z obowiązku renegocjacji cen i zachętę polegającą
na możliwości ustalenia ceny urzędowej na maksymalnym dopuszczalnym
poziomie przy pierwszym wejściu na listę leków refundowanych.
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZESPÓŁ PRZY MINISTERSTWIE ROZWOJU
Polska również rozpoczyna realizację podobnego do wyżej wymienionych
inicjatyw Indii i USA przedsięwzięcia – projekt Krajowego Planu Odbudowy
zaprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego w początkach
roku 2021 rozpoznaje suwerenność lekową jako pożądany kierunek i cel
proponowanych reform. W przedstawionym projekcie jako szczegółowe cele
wymieniono poprawę bezpieczeństwa lekowego obywateli, zwiększenie
dostępności leków oraz przeciwdziałanie ich brakom. (Krajowy Plan
Odbudowy, 2021).
W podobnym do wyżej wymienionych kierunku, wpisując się w krajowy
Plany Odbudowy zdaje się podążać polskie Ministerstwo Rozwoju,
Pracy i Technologii, które 26 lutego 2021 powołało zespół do spraw
aktywnych substancji farmaceutycznych. Zespół zidentyfikuje niezbędne
z punktu widzenia bezpieczeństwa lekowego API, dokona przeglądu
mocy wytwórczych krajowego przemysłu farmaceutycznego oraz
zarekomenduje działania, które potem będą realizowane w ramach
Krajowego Planu Odbudowy (MRPiT, 2021).
Zauważyć należy, że zarówno oryginalny program RTR, jak i jego najświeższa
wersja RTR+ mogłyby okazać się niewystarczające dla uruchomienia
zdecydowanego rozwoju branży farmaceutycznej w Polsce mimo, że
te programy z pewnością stanowiłyby pożądany dodatek do systemu
refundacji leków. Uzupełnieniem tego rodzaju zachęt powinien jednak być
finansowany z budżetu państwa, osadzony w politykach przemysłowych
UE program rozwoju mocy wytwórczych krajowego przemysłu
farmaceutycznego, który wzorem Indii pozwoliłby na rozbudowę produkcji
API i leków w ramach nowych inicjatyw. Warto postawić na pluralizm
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rozwiązań – tworzenie parków przemysłowych, lokalnych dzielnic innowacji, czy wielointeresariuszowych spółdzielni branżowych/lokalnych
(stosowanych coraz częściej w inwestycjach cyfrowych).
Potrzebna jest też identyfikacja API i leków o znaczeniu strategicznym
dla funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia i budowa
systemu zachęt do ich produkcji – produkcja substancji i leków z takiej
listy mogłaby być włączona jako jeden z czynników uwzględnianych przy
zachętach RTR, państwo mogłoby również dotować bezpośrednio ich
produkcję.
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4. Korzyści gospodarcze
lokalizacji produkcji

Rozwój sektora farmaceutycznego w Polsce charakteryzuje się stabilnym
trendem wzrostowym, choć jak zauważyliśmy potencjał ten jest nie
w pełni wykorzystany. Duża odporność sektora na kryzysy ekonomiczne
zapewnia wysoką rentowność inwestycji, atrakcyjne finansowo miejsca
pracy, a także stanowić może bodziec rozwojowy dla innowacji
w obszarach pokrewnych. Lokowanie takich inwestycji przekładać się
może na szeroko rozumiany rozwój regionu, jeżeli inwestycje te zostaną
powiązane ze współpraca z ośrodkami badawczymi i naukowymi.
Jednocześnie sektor ten jest kluczowym elementem w gospodarkach
państw bardziej zaawansowanych technologicznie niż Polska. Dla
niektórych mniejszych państw naszego regionu, jak Słowenia czy
Chorwacja, jest jednym z głównych motorów rozwoju całego kraju.
Sugeruje to, że nie tylko duże kraje, ale również lokalne społeczności
mogą skutecznie wykorzystać sektor farmaceutyczny do tworzenia
odpornej i innowacyjnej gospodarki.
Doświadczenia z krajów, które przeszły przez proces uprzemysłowienia
w ostatnich dekadach wskazują, że jakość subnarodowych warunków
instytucjonalnych jest kluczowa dla podejmowania inwestycji B+R przez
firmy w sektorze farmaceutycznym. Efektywne podejmowanie kontraktów,
sprawny system mediacji i rozwiązywania sporów czy mitygowanie
asymetrii informacji w środowisku lokalnym ma większe znaczenie niż
zachęty finansowe czy ostry reżim praw własności intelektualnej (Sun et al.,
2018). Podobne efekty zostały zaobserwowane także w Polsce w obszarze
transferu technologii OZE i budowy zaplecza laboratoryjnego (Hetmański
et al., 2019). Oznacza to, że organy samorządu mają znaczący wpływ
na lokalnie prowadzone badania dzięki sprawnej obsłudze inwestorów
i wspieraniu ekosystemu innowacji usługami np. e-administracji.
Inwestycje i rozwój firm sektora farmaceutycznego przynoszą szereg
korzyści w lokalnej gospodarce, specyficznych dla tego rodzaju działalności.
Biorąc pod uwagę dane dotyczące Polski, możemy wskazać najważniejsze
z nich.
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Tworzenie dobrej jakości miejsc pracy
Rozwój branży przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy,
zarówno dla wysoko wykwalifikowanych, jak i nisko wykwalifikowanych
pracowników (Ahmed et al., 2018). Jednak z uwagi na specyfikę sektora,
firmy przyjmują ogólnie bardziej korzystną politykę kadrową niż możemy
zaobserwować w innych działach przemysłu. Zatrudnieni w polskiej
branży farmaceutycznej otrzymują wyższe wynagrodzenia niż średnia
w przetwórstwie przemysłowym. W 2018 r. ponad 91% wszystkich
zatrudnionych cieszyło się wynagrodzeniem w wysokości ponad 4 tys zł.,
o 32 pp. więcej niż dla pracowników przemysłu (Przybyliński et al., 2020).
Przeciętne wynagrodzenie w 2019 r. wyniosło 7069,99 zł, czyli aż o 50%
więcej niż w całym przetwórstwie przemysłowym (GUS, 2020). Wyższe
wynagrodzenia nie dotyczą jedynie dużych, międzynarodowych firm
farmaceutycznych obecnych w Polsce, ale również MŚP (Wykres 1). Nie
tylko wynagrodzenia, ale również pozapłacowe czynniki mają znaczenie,
jak np. o ponad połowę mniej nadliczbowych godzin w pracy w porównaniu
z pracą w przemyśle ogółem (GUS, 2020).
Wykres 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w małych i średnich
przedsiębiorstwach branży farmaceutycznej na tle przetwórstwa przemysłowego (2010-2019)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego
Przemysłu 2020.

Poprawa budżetu samorządu
Wyroby sektora farmaceutycznego wymagają specjalizacji produkcji,
nakładów na B+R i często charakteryzują się wysokimi stopami zysku.
Kraje o największym udziale wartości dodanej w tej branży w Europie to
Szwajcaria i Dania (jak podaje Eurostat dla 2018 r., odpowiednio ponad 5%
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i ponad 4% udziału w całkowitej wartości dodanej), gdzie znaczenie mają
produkty innowacyjne, ale tuż za nimi plasują się także mniejsze kraje Europy
Środkowo-Wschodniej: Słowenia, Węgry czy Chorwacja (odpowiednio 3.
oraz 5. i 6.) w których produkuje się leki generyczne. Rozwój tego sektora nie
jest zatem ograniczony do najbardziej rozwiniętych i bogatych gospodarek,
ale może przebiegać przez inteligentną specjalizację i eksport. Szczególnie
Słowenia jest tu dobrym przykładem, osiągając z eksportu niemal 1,5 tys.
USD per capita. W krajach, w których postępuje specjalizacja w branży
farmaceutycznej i lekowej, nadwyżka eksportu nad importem zwiększa się
i w konsekwencji rośnie bilans w handlu zagranicznym (ITC, 2020). Chociaż
w polskim bilansie wciąż przeważa import, to eksport sukcesywnie rośnie,
zarówno w Europie jak i na nowych rynkach zbytu takich jak np. Brazylia,
Wietnam, USA i Chiny.
Rosnąca przestrzeń dla eksportu jest konieczna w przypadki produkcji API,
aby lokalni producenci uzyskiwali racjonalną skalę, co trudno osiągnąć
przy skupieniu na krajowym popycie. Doświadczenia krajów, które łączą
specjalizację ze strategią eksportową wskazują ponadto, że jest to sektor
cieszący się wysoką opłacalnością i w konsekwencji dużymi wpływami
podatkowymi do budżetu samorządowego. Jak szacują Przybyliński et al.
(2020), całkowita wartość wpływów budżetowych generowanych przez
branżę wyniosła w 2015 roku ok. 4,35 mld zł. Wysokie wynagrodzenia
oraz dochody firm sugerują, że samorządy dzięki udziałom w podatkach
PIT i CIT mogą uzyskać ponadprzeciętne wpływy budżetowe. Po pandemii
i wobec sukcesywnych reform zmierzających do redukcji wpływów
z podatków dochodowych taki zastrzyk środków finansowych może być
dla samorządów jedną z ostatnich desek ratunku.

Wdrażanie innowacji w innych lokalnych firmach
Branżą farmaceutyczna cechuje się wysokimi nakładami na opracowywanie nowych technologii i dlatego w Polsce jest liderem pod względem
odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych (GUS, 2017). Warto zauważyć, że
w wydatkach innowacyjnych branży dominują wydatki na B+R i szkolenia,
a nie zakup patentów i sprzętu, co sugeruje prawdziwie innowacyjny,
nie imitacyjny charakter tego sektora w Polsce. Na rozwoju tego typu
działalności dzięki tzw. efektom zewnętrznym (spillover effects)
korzystają również branże ściśle powiązane z branżą farmaceutyczną.
Dla przedsiębiorstw i instytucji w przemyśle chemicznym, sektorze
rolnym i spożywczym oraz w obszarze wykorzystujących wiedzę usług
biznesowych współpraca może umożliwić transfer wiedzy oraz przyczynić
się do wdrażania własnych innowacji, synergicznie zależnych od produkcji
leków.

Współpraca z ośrodkami naukowymi
Oprócz stymulowania zatrudnienia w regionie, inwestycje w sektor
technologii lekowych mogą wzmocnić potencjał ośrodków naukowych.
W zależności od skali przedsięwzięcia możliwe są takie działania jak:
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• pozyskiwanie wspólnych grantów na badania i rozwój,
• uruchomienie specjalizacji przemysłowej na uniwersytetach w regionie,
• tworzenie i pilotaż rozwiązań służących racjonalizacji farmakoterapii,
programów zdrowia publicznego ukierunkowanych na zapobieganie
chorobom przewlekłym oraz skuteczniejsze zarządzanie chorobą.
Nowe formy opieki łączą rozwiązania zdalne, umożliwiające monitorowanie
stanu zdrowia/kluczowych parametrów online przez pacjenta i sprawujący
nad nim opiekę zespół medyczny. Współpraca samorządu lokalnego
z producentami technologii medycznych i uczelni oraz placówek
medycznych pozwoliłaby na przetestowanie i kalibrację takich rozwiązań
na potrzeby polskiego systemu ochrony zdrowia. Podobne inicjatywy
mogłyby też dotyczyć tzw. cyfroceutyków, wskazywanych jako kierunek
rozwoju innowacji zdrowotnych.
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5. Prawne zagadnienia
inwestycji samorządowych
Budowa lokalnej suwerenności lekowej wymaga stworzenia szerokiego
wsparcia różnych podmiotów oraz znalezienia optymalnej dla tego
celu formuły prawnej. Czynnikami, które należy przy tym rozważyć, są
w szczególności:
• możliwość partycypacji zainteresowanych podmiotów w przedsięwzięciu,
• adekwatne rozłożenie korzyści i ryzyk płynących ze współpracy.
Warto zaznaczyć, że odpowiednie wyważenie dwóch ostatnich czynników
wydatnie wpływa na szansę ewentualnego zaangażowania się partnerów
prywatnych i publicznych. Jednakże, jeśli w budowie lokalnej suwerenności
lekowej miałby partycypować samorząd terytorialny, kluczowe pozostaje
spełnienie właściwych wymogów ustawowych właściwych.

U.G.K Art. 2
Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki
samorządu terytorialnego w szczególności w formach
samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa
handlowego

Biorąc pod uwagę konieczność spełnienia wymienionych powyżej czynników
należy odrzucić formę samorządowego zakładu budżetowego. O ile daje
on m.in. pełną kontrolę samorządowi nad podjętym przedsięwzięciem,
to nie pozwala on na partycypację innym zainteresowanym stronom
– w szczególności w formie kapitałowej. Przekłada to się na brak
możliwości udziału w korzyściach. Równocześnie całość ryzyk i kosztów
spoczywa na JST. Nie bez znaczenia pozostaje czynnik ryzyka rynkowego,
który odgrywa rolę w kwestii suwerenności rynkowej. Brak możliwość
ograniczenia ryzyka byłby niewskazany przy tego typu działalności.
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Realizacja poprzez spółkę prawa handlowego
Art. 9 ust. 1 Ustawy o gospodarce komunalnej dopuszcza tworzenie spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych przez jednostki
samorządu terytorialnego, a także przystępowanie do takich spółek.
Ustawa o gospodarce komunalnej wyróżnia przy tym dwie, rozłączne,
możliwości zadań wykonywanych przez JST:
1. Zadania o charakterze użyteczności publicznej,
2. oraz poza sferą użyteczności publicznej.
W przypadku budowy potencjału związanego z suwerennością lekową
należy rozpatrzyć, czy jest to sfera użyteczności publicznej w związku
z różnymi reżimami prawnymi właściwymi do tworzenia i przystępowania
do spółek. W świetle wniosków z tego raportu, zadania związane
z suwerennością lekową oceniamy istotnie jako zadania o charakterze
użyteczności publicznej.
W przypadku gmin, kiedy wykonywane zadania wykraczają poza
sferę użyteczności publicznej, kluczowym pozostaje art. 10 Ustawy
o gospodarce komunalnej.

U. G. K. Art. 10.1.
Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki
prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną
spełnione następujące warunki:
1) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na
rynku lokalnym;
2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa
ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie
innych działań i wynikających z obowiązujących przepisów
środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej,
a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub
trwałego ograniczenia bezrobocia.

U. G. K. Art. 10.2.
Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki
prawa handlowego i przystępować do nich również wówczas, jeżeli
zbycie składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład
niepieniężny gminy do spółki albo też rozporządzenie nim w inny
sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową.

Należy zauważyć, że tworzenie i przystępowanie do takich spółek nie jest
nieograniczone, przede wszystkim musi ono odbywać się na zasadach
gwarantujących zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie
zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności.
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U. G. K. Art. 10. 5.
Tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego
przez gminę w przypadkach, o których mowa w ust. 1–3,
lub województwo zgodnie z ust. 4, odbywa się na zasadach
gwarantujących zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji
oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości
i proporcjonalności.

Partycypowanie JST w spółce zajmującej się wytwarzaniem leków wymaga
więc w szczególności dokonania testu prywatnego inwestora (tzw. TPI),
a także odzwierciedlenia zasięgu terytorialnego spółki do nakładów
poniesionych przez samorząd.
O ile test prywatnego inwestora nie pozostawia większych wątpliwości, to
zachowanie proporcjonalności nakładów samorządowych na działalność
spółki celowej w przypadku budowania suwerenności lekowej wymaga
uzasadnienia. Podając za raportem Najwyższej Izby Kontroli z 2014
roku: „Analiza przepisów u.g.k., jak i zawartych w ustawach ustrojowych
dotyczących samorządu terytorialnego wskazuje, że działalność spółki
z udziałem JST powinna być ograniczona do obszaru macierzystej JST.”
Samorząd przeprowadzając inwestycję w przedsięwzięcie w zakresie
suwerenności lekowej musi zważyć, czy podejmowane działania będę
w należytym stopniu odpowiadały potrzebom lokalnym. Dla gmin,
zobowiązanie to wynika z art. 6 ust. 1 U. S. G. Znaczenie lokalne jest
istotne dla zachowania zasadności inwestycji JST.
Trudno wyobrazić sobie zatem, by samorząd podejmował się samodzielnie
budowy fabryki leków i przez to nie tylko realizacji polityki suwerenności
lekowej, ale również tworzenie strumienia nowych przychodów z eksportu.
Jednakże jako partner we wspólnym projekcie (np. spółdzielni branżowej)
lub dostarczyciel pewnych zasobów (np. uzbrojonego gruntu) może
ponieść nakłady proporcjonalne do uzyskanego dzięki nim bezpieczeństwa
lekowego lokalnej wspólnoty. Takie działanie, jeśli wpisuje się w ramy
szerszej polityki lekowej państwa, należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.
Rola samorządów jest nie do przecenienia w kontekście budowania
przyjaznego otoczenia dla tego typu projektów, a także samej wartości
pomocniczości w kształcie administracji publicznej w Rzeczypospolitej.
Korzystając z dostępnych instrumentów prawnych należy szukać jak
najszerszego konsensusu dla projektu suwerenności lekowej i budować
porozumienie interesariuszy obejmujące przedstawicieli podmiotów
gospodarczych oraz władz centralnych. Suwerenność lekowa jest
niewątpliwie celem mogącym umożliwiać taką współpracę.
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Instrat
Fundacja Instrat to progresywny think-tank zajmujący się doradztwem w zakresie polityk
publicznych. Programy badawcze Fundacji obejmują zagadnienia gospodarki cyfrowej,
energii i środowiska, zrównoważonych finansów oraz rynku pracy i nierówności. Instrat jest
zaangażowany na rzecz zmian zgodnych z interesem publicznym, zaś w pracy tworzy i promuje
narzędzia w otwartym dostępie (open source).

