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Przychody przemysłu farmaceutycznego
wzrosną
Powiedział w piątek dziennikarzom prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego (PZPPF) Cezary Śledziewski.
"W tym roku dynamika wzrostu przychodów przemysłu farmaceutycznego nie powinna się
zmniejszyć, szacujemy wzrost przychodów na 10 proc." - powiedział prezes.
"Spodziewamy się, że ubiegłoroczne tendencje dotyczące wzrostu eksportu utrzymają się. Eksport
nadal nie jest na zadawalającym poziomie, ale firmy krajowe są zmuszone do szukania zewnętrznych
rynków zbytu" - dodał.
W 2004 roku eksport w przemyśle farmaceutycznym wzrósł o 61,7 proc. do 346,2 mln zł.
W ubiegłym roku o 41 proc. wzrosła produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych. Na koniec 2004
roku przychody z tej produkcji wyniosły 7,66 mld zł.

Natomiast o 43,7 proc. spadły przychody z produkcji substancji farmaceutycznych.
PZPPF pozytywnie ocenia zmiany na listach refundacyjnych, które trzykrotnie nastąpiły w 2004 roku.
"Drogie leki, których producenci nie zgodzili się na obniżenie ceny, zostały usunięte z refundacji. Na
wykazach pozostały ich odpowiedniki o umiarkowanej cenie" - powiedział Śledziewski.
Dodał, że według prognoz firmy badawczej PharmaExpert zmiany w refundacji leków przyniosą
w tym roku 250 mln zł oszczędności dla budżetu oraz 40 mln zł dla pacjentów.
Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację szacowane są w 2005 roku na 4,92 mld zł,
a wydatki pacjentów na leki refundowane to 3,55 mld zł.
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