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 مقدمه

)غیر  ژنریک یداروها، یانسخه یداروها، شامل یصنعت داروساز مختلف داروهای عمدهانواع 

 یانسخه یداروها باشد.می 2مخصوص امراض خاص یو داروها 1بدون نسخه یداروها ،ری(انحصا

 لیرا تشک جهاندرصد از فروش دارو در سطح  15مخصوص امراض خاص  یدرصد و داروها 70

 6حدود  یانسخه یداروها رودی، انتظار م2021تا  2020 یسالها نیب دهند. از نظر رشد فروشیم

 ددرصد رشد خواهن 11، تا حدود مخصوص امراض خاص یکه داروها یدر حال د،نیدرصد رشد نما

 زابازیگران عمده صنعت داروسازی  .گرددیم دیداروها تشد متیمتوسط ق شیامر با افزا نیو ا اشتد

 باشند.ایاالت متحده، سوییس، هند و آلمان میکشورهای چین، 

را  ییرغذایغ حصوالتم یمانند حمل و نقل و خرده فروش ییهابخش 19 دیبحران کوو کهیدر حال

های روشتوسعه عرضه و  یبه جهت تداوم تقاضا برا داروییمحصوالت است، بخش  مودهنمتضرر 

حفظ  یبرا یداروساز صنعتبوده است.  سودآور ،سراسر جهان یبهداشت یهاستمیتوسط سدرمانی 

قابل  یهابودجه صیدر تخص یدولت تیدولتها قرار داشته و حما یجد تیسالمت مردم، تحت حما

 زاتیداروها و تجه تا کمک نموده هامارستانیامر به ب نیباشد. ایمشهود م یریگتوجه جهت مهار همه

و توسعه را با  قیتحق یهانامهبتوانند بر زین یداروساز یو شرکتها ردهک یداریرا خر یشتریب یپزشک

 .ندیدنبال نما اًیقو یماریواکسن ب ایهدف کشف دارو 

 یجهانامر فروش  نیبرخوردار بود و ا یدولت یقو تیاز حما یقبل از بحران، صنعت داروساز یحت

میلیارد دالر در  928 سابقهسطح بیبه  جهاندر  شود فروش داروپیش بینی می نمود. تیرا تقو دارو

به دلیل همچنین . ه استمیلیارد دالر بود 880در حالی که این رقم در سال قبل،  ،برسد 2020سال 

تا  2021فروش دارو در سال  رودنتظار میاشتی، های بهداگذاریافزایش حمایتهای عمومی در سیاست

 برابر نرخ رشد متوسط بازار طی دهه گذشته ر معادل دومیلیارد دال 985 بهو  افتهدرصد افزایش ی 6

 برسد.

 صنعت یکل مرور

 یهانهیکارآمدتر نسبت به هز نهیگز کی ،یروند داروساز تیو ادغام با هدف تقو دیخر تیفعال 

 .شودیمحسوب م یو توسعه داخل قیتحق

                                           
1 -over-the-counter(OTC) 
2 - orphan drugs 

 

 

  2020در سال  داروسازی صنعت  جهانی چشم انداز
 

 

 

 مدیریت ریسک
 

 

 
 

 صنایع گزارش
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 یانحصار یسهم بازار داروها جیتدره ب 3همسان ستیو ز نریکژ یرقابت از جانب داروها 

 .بردیم نیرا از ب

  مخصوص امراض خاص یداروها روش با قیمت باالیفاحتمال 
 

  نقاط قوت

  ینوظهور و بطور کل یتقاضا بواسطه رشد طبقه متوسط در بازارها یرشد ساختارتقویت 

 سالمند  تیجمع

 یقطع نظر از چرخه اقتصاد ،ییدارو یهانهیهز یریپذ انعطاف 

 یقو ینگیبواسطه نقدو توسعه  قیتحق ندهیفزا یهانهیهزمناسب شش پو  

 مردم یبهداشت یازهایبهبود ن یبرا ولتد یقو تیاز حما یبرخوردار 
 

 ضعف نقاط

 ممکن است سبب اختالالت  یغرب یداخل کشورهادارو در  دیتولتقویت دولت بر  فشار

 .گردد تیآ یماهها طیأمین ت رهینشده زنج یزیربرنامه

  پاییننوآوری  درجه ش قیمت داروهای بابر کاه یسالمت همگان مهیب ظامنبیشتر فشار 

 سبب خدشه دار شدن  19کووید  احتمالی مورد واکسنداروها بخصوص در  یگذارمتیق

 .شودیاعتبار بخش دارو م

 رانهیگسخت یو مقررات بهداشت نیقوان وجود 

  یانحصار ییدارو یبا شرکتها سهیدر مقا نریکژ یداروساز یشرکتهاسود کمتر حاشیه 
 

 هاربخشیز

 از  ی، بخشتولید ق انحصاریح ی: انقضایانسخه (برند) دارای شناسه تجاری یداروها

 توانندیم بیرق یشرکتها رایز ،دهدیقرار م سکینوع داروها را در معرض ر نیفروش ا

 . ندینما دیتول یکمتر نهیمذکور را با هز یداروها

 رندب یداروهاتولید  ق انحصاریح یانقضا ه دلیلبرشد بازار بالقوه  تی: ظرفنریکژ یداروها .

 یداروها ق انحصاری تولیدح یانقضامتعاقب  همسان ستیز یهمزمان فروش داروها شیافزا

 .کیوتکنولوژیببرند 

  خواهند داشت. ن باالیینرخ رشد  داروهااین  :بدون نسخهداروهای 
 

                                           
3 - Biosimilar، آیند. محصوالت بیولوژیک که از موجودات زنده بدست می 
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 رزیابی ریسکا

داخت نموده است. پر جادیپرداخت کنندگان در سراسر جهان ا یرا برا یمشکالتدارو  یگذار متیق

 یامدهع خشب، آن هاینهیروبرو هستند که هز وشهای درمانیربا  ،یخصوص یا یدولتاعم ازکنندگان 

  دهد.یم لیاز بودجه آنها را تشک

بخشی است  های انعطاف پذیر، بخش داروسازی در باالترین نقطه قرار دارد و تنهابخشبندی در طبقه 

رد. با این ریسک پایینی دا کماکانپاسیفیک یا اروپای شرقی و مرکزی -آسیا مانندکه در برخی مناطق 

اروسازی بر قیمت داروها در بخش د مقامات دولتیوجود، ریسکهای ساختاری و به عنوان مثال، فشار 

و میر  بین سطح درآمدها و نرخ مرگ نفی شدیدیمهمبستگی که نیز  بحران اخیر. وجود دارد ماکانک

های شرکتهای راهبرددر این شرایط،  .مر افزوده استااین  خامتوبر  ،را آشکار نمود 19ناشی از کووید 

اطات نزدیکتر ارتبشویق تمواردی مانند  -دبوه گیری جهانی آغاز شدکه قبل از همه- بزرگ داروسازی

این در  گردد.شامل میو اقدامات مربوط به خرید و ادغام را  ودمندترسبه منظور جستجوی داروهای 

ازیگران بهمچنین حضور های این شرکتها شده است. افزایش بدهیمنجر به  حالی است که روند مذکور 

 شود.سنتی محسوب میهای بخشریسک  ،آمازون در توزیع داروها مانندجدید 

ر معرض دمهم  هایبخشاز دارو عرضه  یهارهیزنج نیکنندگان، از جمله عمده فروشان و همچن عیتوز

 رخواستید متیکاهش قفشار ناشی از  بیشترین، چرا که شوندصنعت داروسازی محسوب میریسک 

 لیلدبه . این در حالی است که گرددر آنها تحمیل میب یو خصوص یکنندگان دولتپرداخت ویساز 

عنوان مثال،  باالست. به کنندگانعیتوز نیثابت ا یهانهی، هزینسبتاً متراکم و تخصص عیتوز یهاشبکه

 یداردهااستان تیحال با رعا نیو در ع ییایبه سرعت بدون توجه به فاصله جغراف دیداروها با یبرخ

 قیداردها تطباستان نیخود را با ا دیبا کنندهعیتوز یهاشوند و شرکت لیو تحو یبسته بند رانه،یگسخت

 رد. بگذا ریتأث کنندگانعیبر کسب و کار توز تواندیم زیمحدود کردن حجم ن یهااستیدهند. س

 یبرا دیدش هایاستیساعمال دارند. عالوه بر  یباالتر سکیر ،ینیو چ ییاروپا یعمده فروش یشرکتها

اردها و از استاند دیبا ییاروپا یعمده فروش یحال انجام است، شرکتهادر اروپا در  که متیکاهش ق

 ریود تأثس زانیم برو  داده افزایشرا  هانهیهز نیقوان نیا تی. رعاندینما تیتبع یترمقررات سخت

دامات اق لیداروست که به دل عیبخش توز یبه دنبال پاکساز یدولت مرکز ،نی. در کشور چگذاردیم

 .است دهید بآسی شدت به، هامتیق موثر در افزایش هایو حضور واسطه رشفافیغ
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 4در مناطق مختلف جهان اروسازیدارزیابی ریسک صنعت 

 منطقه 
آمریکای 

 التین
آمریکای 

 شمالی
اروپای مرکزی و 

 شرقی
 پاسیفیک-آسیا اروپای غربی

خاورمیانه و 
 ترکیه

 توسطم مک توسطم مک توسطم توسطم ریسک 
  ،باشد.می باالو بسیار  باالدرجات مختلف ریسک شامل چهار درجه کم، متوسط 
 

 19گیری کووید شرایط صنعت داروسازی با تمرکز بر همه

 هاتیوداعمال محد ،اساس نیداده و بر ا رییرا تغ یمراقبت بهداشت هاییوهش ،19 دیکوو یریگهمه

 نیررات ااز راه دور شده است. از آنجا که مق یاو مشاوره نیآنال یهامراقبت رشیپذ شیسبب افزا

راه  مجوز خدمات از یصادر گردد، ممکن است اعطا قامات رسمیمتوسط  دیبا دیجد یهانوع درمان

 یاشد. مانع بعدب( زمانبر یپزشکان عموم یگران )احتماالً به استثنا مهیها و بدولت یدور به پرشکان برا

در  رایز ،است یعرضه جهان یهارهیو زنج 19 دیاز واکسن کوو ییبه رونمامربوط  ،بخش نیا در برابر

به  ید جهاناعتما امر نیا که افتهی شیافزا ولید دارو در کشورهای غربیت یفشار برا ،یریخالل همه گ

آشکار  ،آن نهیبودن هز یرقابت لیبدل ،مسکن یشامل داروها ییاز مواد موثر دارو یاریبس یبرارا  نیچ

و اعمال  یع تجارکنند با استفاده از موانیم یوجود دارد که دولتها سع یاندهیفزا سکیدر واقع ر نمود.

رو  شیپ یدر سالها واردات دارو راداخلی،  أمینت یهارهیتوسعه زنج قیتشو یها برامشوق مقررات و

 دهند.کاهش 

ارو خود را دتعیین قطعی قیمت ای دولتها برای های هزینهتمامی داروسازان مجبورند با تشدید کنترل

فه تالش وقبرای غلبه بر موانع سیاسی مرتبط با گرانفروشی دارو، بی شرکتها اینهماهنگ نمایند. 

سیار بسهام های بسیار گزاف در بخش تحقیق و توسعه یا خریداری همچنین صرف هزینه نمایند.می

عات و این موضو بودهنچندان آسان ، برای شرکتهای داروسازی شرکتهای بیوتکنولوژیک گران قیمت

ته صورت پذیرف های قانونیگذاری محصوالت این شرکتها از طریق چارچوبقیمتتا سبب شده است 

خی فعالیتهای بر غییر محلتریسک به عالوه آنها مجبورند  .و شرکتها نقشی در این فرآیند نداشته باشند

دن مواد بازگردان ا. این ریسک جدید بپذیرندب ،شوندحسوب میمی که از نظر دولتها راهبردی تولید

. ط داردرتبااشود، درآمد تولید میکه معموالً در کشورهای کم ژنریکای و ترکیبی داروهای نسخه

 ق خود باهمچنین این امر ممکن است به عنوان فرصتی برای داروسازان باشد تا آنها در مقابل تطبی

 .نمایندزنی الزامات دولتهای کشورهای توسعه یافته بتوانند در مورد سطح قیمت دارو چانه

قیمت گذاری ، 19عالوه بر اکراه داروسازان برای بحث در مورد طیف گسترده قیمت واکسن کووید 

                                           
 2020بینی موسسه کوفاس فرانسه در اکتبر بر اساس پیش 4
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واکسن هر دوز رو، قیمت . از ایناستمخفی مانده  وارهها از جمله داروها، همواکسنمعامالت تمام 

، بسته به اینکه کجا و چگونه تولید و یا توسط چه دالر 30دالر تا بیش از  3است از ممکن  19 کووید

های باالی هزینهدیگر . از آنجا که داشته باشد ، تفاوتگرددکسی )بخش خصوصی و یا دولتی( ارائه 

، باشدنمیها کشورسایر بی و غری تولیدی کشورهای تنها بحث تعدیل تفاوت قیمت بین داروتولید 

سقف ین یتعدر مورد  باالبا درآمد گروههای داروسازی تحت فشار فزاینده برای همکاری با کشورهای 

 باشند. میها هزینه
 


