โปแลนด์ เตรียมนำเสนอร่ ำงกฎหมำยส่ งเสริมอุตสำหกรรมยำภำยในประเทศ
อุตสาหกรรมยาของโปแลนด์นบั ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศยุโรปกลาง และมีขนาดตลาดใหญ่
เป็ นอัน ดับ ที่ 6 ของสหภาพยุ โ รป ก่ อ ให้ เ กิ ด การจ้า งงานในภาคการผลิ ต กว่ า 130,000 ราย ในปี 2559
อุ ตสาหกรรมยาของโปแลนด์มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 30 พันล้านสว๊อตตี้ (ประมาณ 3 แสนล้านบาท) มี มูลค่าการ
ส่ งออก 2.7 พันล้านยูโร (ประมาณ 1 แสนล้านบาท) กว่าร้อยละ 85.3 เป็ นการส่ งออกไปยังประเทศในสหภาพ
ยุโรป เช่น เยอรมนี รัสเซี ย สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ ก ฝรั่งเศส และอังกฤษ เป็ นต้น
นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมยาของโปแลนด์ ย งั ให้ ค วามส าคัญ กับ การวิจ ัย และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) โดยในปี 2559 มีผูป้ ระกอบการที่ ผลิ ตยาจากเทคโนโลยีดงั กล่ าวจานวน
184 บริ ษทั มีการจ้างงานเป็ นจานวน 8,875 ราย มีนกั วิจยั และนักวิทยาศาสตร์จานวน 238 ราย ทั้งนี้ โรงงานผลิต
และหน่วยงานด้านการวิจยั และพัฒนาส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่โดยรอบในเมืองขนาดใหญ่ของโปแลนด์ ซึ่ งมีสถาบันที่
ผลิ ต นัก วิจ ัย และผูเ้ ชี่ ย วชาญ พร้ อ มห้อ งทดลองที่ ท ัน สมัย มี ผู ส้ าเร็ จ การศึ ก ษาในด้า นที่ เ กี่ ย วข้อ งแล้ว กว่า
4 พันราย ซึ่ งจะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมดังกล่าวขยายตัวเพิม่ ขึ้นในอนาคต
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Ministry of Entrepreneurship and Technology ได้เปิ ดเผยว่า โปแลนด์อยู่ระหว่างดาเนิ นการปรั บปรุ ง
ร่ างกฎหมาย Reimbursement Mode for Development (RMD) เพื่อส่ งเสริ มอุตสาหกรรมยาในประเทศ ให้แล้ว
เสร็ จและเตรี ยมประกาศใช้บงั คับภายในปลายปี 2562 นี้ โดยการปรับปรุ งร่ างกฎหมายดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ และป้ องกันปั ญหาการขาดแคลนยาสามัญพื้นฐาน สนับสนุ นด้าน
การวิจยั และพัฒนา การสร้ า งความยัง่ ยืนในอุ ตสาหกรรมยา รวมไปถึ ง กาหนดแนวทางการสนับสนุ นด้าน
การเงินจากรัฐบาล
ข้ อมูลเพิม่ เติม/ข้ อคิดเห็นของสคต.
1. โปแลนด์ เ ป็ นประเทศผูผ้ ลิ ต และส่ ง ออกเวชภัณ ฑ์ไ ปยัง หลายประเทศในยุโ รปและเอเชี ย โดย
อุตสาหกรรมยาของโปแลนด์มีมูลค่าตลาดเทียบเท่าร้ อยละ 1.33 ของ GDP ของประเทศ และถื อว่าเป็ นสาขา
เศรษฐกิจด้านนวัตกรรมที่มีศกั ยภาพของประเทศ
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-22. ร่ างกฎหมาย RMD เคยได้รับการร่ างขึ้นมาก่อนแล้วเมื่อปี 2559 อย่างไรก็ดี รัฐบาลโปแลนด์ยงั ไม่
สามารถผลักดันให้เป็ นรู ปธรรมและนาไปบังคับใช้ได้ ขณะที่ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ผูบ้ ริ โภคโปแลนด์ส่วนหนึ่ ง
ประสบปั ญหาการขาดแคลนยาสามัญพื้นฐานและราคายาในประเทศมีการปรั บตัวสู งขึ้ น โดยผลสารวจจาก
Polish Association of Pharmaceutical Industry Employers (PZPPF) เมื่อเดือนเมษายน 2562 ได้ระบุวา่ ผูบ้ ริ โภค
ร้ อยละ 74 ไม่สามารถหาซื้ อผลิตภัณฑ์ยาที่จาเป็ นในร้ านขายยาทัว่ ไปได้ โดยกว่าร้ อยละ 60 เชื่ อว่าการผลิตยา
ภายในประเทศจะช่วยแก้ปัญหาการดังกล่าว ทั้งนี้ผบู ้ ริ โภคร้อยละ 64 ให้เหตุผลว่ายาที่ผลิตในประเทศทาให้รู้สึก
ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือมากกว่ายาที่นาเข้าจากประเทศที่สาม และพร้อมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้ อผลิตภัณฑ์ยาที่
ผลิตในโปแลนด์
3. การแก้ไขร่ างกฎหมาย RMD คาดว่าจะแล้วเสร็ จและประกาศใช้ภายในปี 2562 ดังที่รายงานไปแล้ว
ซึ่ งหากมีผลบังคับใช้จะส่ งผลดี ต่ออุ ตสาหกรรมยาและผูป้ ระกอบการภายในประเทศ และยังเป็ นการสร้ าง
โอกาสแก่นกั ลงทุนและผูป้ ระกอบการต่างชาติ รวมถึ งผูป้ ระกอบการไทยที่ ตอ้ งการขยายตลาดเข้าสู่ สหภาพ
ยุโรปผ่านประเทศโปแลนด์
------------------------------------------------------------ที่มา

1. The Warsaw Voice
2. PZPPF
3. Polish-biotech.com

ร่ างกฎหมาย RMD จะครอบคลุ ม ทั้ ง ผู ้ป ระกอบการภายในประเทศและต่ า งประเทศ โดยเบื้ อ งต้ น
จะแบ่งกลุ่มผูป้ ระกอบการออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A, B และ C โดยประเมินจากการดาเนิ นการและการ
ลงทุนในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา ได้แก่ การลงทุนในสิ นทรัพย์และการผลิต, การลงทุนด้านการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร, การลงทุนในด้านการวิจยั และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการลงทุนทางด้านฐานข้อมูล
ทั้งนี้ ผลประโยชน์จากร่ างกฎหมาย RMD ที่ ผูป้ ระกอบการในกลุ่ ม A และ B จะได้รับนั้น ครอบคลุ มตั้ง แต่
ผลประโยชน์ทางด้านการเงิ น เช่ น RMD Bonus และผลประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่ น การลดระยะเวลาในการ
พิจารณาการขอจดทะเบียนเวชภัณฑ์ เป็ นต้น อย่างไรก็ดีหากอยู่ในกลุ่ม C จะได้รับการสนับสนุ นเพียงแค่การ
ส่ งเสริ มด้านความร่ วมมือเท่านั้น

