اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

چشم انداز صنعت دارو در اقتصادهای نوظهور

موسسه مشاوره مدیریتی مک کینزی در مطلب اخیر خود در ماه ژوئن  7102به موضوع چشم انداز صنعت دارو در اقتصادهای
نوظهور پرداخته است.
طی سال های گذ شته بنگاه های بزرگ فراملیتی صنعت دارو در پی افزایش عدم قطعیت ها در امریکا و اروپا ،به شتی را در
بازارهای نوظهور یافتند .رشد سریع اقتصادی همراه شده با افزایش استطاعت مالی مصرف کنندگان در رابطه با پرداخت از جیب
در اقت صادهای نوظهور ،بنگاههای فراملیتی را در جهت توجه بی شتر به این بازار تحریک می کرد .علی رغم چ شم انداز مثبت،
برخی از ک شورهای نوظهور به علت افت قیمت کاالهای ا سا سی با کاهش ر شد اقت صادی روبرو شدند ،برخی از آنها اقدام به
بازنگری در نظامهای سالمت نمودند و بنگاههای محلی تبدیل به رقبای جدی در بازار دارو در این کشورها شدند.
در همین راستا بنگاه های فراملیتی هم با چالش هایی نظیر استخدام نیروهای ماهر ،انطباق و چیدمان سازمانی در این کشورها
برخورد کردند.
در مقابل صنننعت دارو در بازارهای توسننعه یافته مانند امریکا تقویت شنندند و به عنوان نمونه ده تولید کننده برتر دارو در امریکا
حدود  051محصول جدید در رابطه با توسعه تومورشناسی و همچنین داروهای جدید ،معرفی کردند .با وجود تغییر جهتگیری
موقت برخی از بنگاه های بزرگ فراملیتی ،موسننسننه مک کینزی بر این باور اسننت که بازارهای نوظهور پتانسنیل برگشننت به
چ شمانداز مثبت در بلند مدت را دارا ه ستند و انتظار می رود درآمد صنعت دارو در این بازارها (بدون احت ساب ک شور چین) طی
ده سال آینده دوبرابر شود .این چشم انداز نشان دهنده جذاب بودن این بازار حتی بدون درنظر گرفتن کشور چین است.
در سال  7101درآمد صنعت دارو در اقت صادهای نوظهور حدود  051میلیارد دالر بود که سهم ک شور چین از این درآمد با رقم
 01میلیارد دالری حدود  72در صد بوده ا ست .بعد از گذ شت  5سال درآمد صنعت دارویی در ک شور چین  7725برابر شد و به
 001میلیارد دالر ر سید در حالی که درآمد دارو سازی در مابقی اقت صادهای نوظهور  077برابر ر شد کرد .انتظار می رفت درآمد
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صنعت دارویی اقت صادهای نوظهور در سال  7105به نزدیک  795میلیون دالر بر سد که  51میلیارد دالر از این درآمد محقق
نشد.
با توجه به پتانسیل باالی رشد صنعت دارویی در کشورهای نوظهور پیش بینی می شود درامد این گروه از فعالیت های صنعتی
در سننالهای  7171و  7175به ارقام  001و  091میلیارد دالر نایل شننود و انتظار می رود درآمد داروسننازی در کشننور چین از
مجموع درآمد مابقی اقتصادهای نوظهور بیشی بگیرد.
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کسب برخی از فرصت ها در بازار محصوالت دارویی در اقتصادهای نوظهور نیازمند دارا بودن تصویر شفاف از چشمانداز
این بازار ضمن توجه به استراتژی آنهاست .برخی از بنگاههای موفق فراملیتی با سه هدف استراتژیک ،فعالیتهای خود
را در این اقتصادها گسترش می دهند:
 ر شد و تو سعه د ستر سی بیمار .با توجه به تعدد وجود بیماری های ت شخیص داده ن شده و درمان ن شده درکشورهای نوظهور ،این بازارها همچنان از منظر بنگاههای صنعت دارویی ،بازار جذابی محسوب می شوند که
ر شد درآمدها ،افزایش سطح آگاهی های بیماران و تو سعه د ستر سی به خدمات سالمت نیز به تقویت این
موضوع کمک نموده است.
 خلق یک کانون نوآوری  .بنگاههای فراملیتی می توانند به لقاح متقابل ایده ها در بازارهای نوظهور و بالغکمک نمایند .در واقع بازارهای نوظهور می توانند بسنننتر را برای آزمون مدلهای فناوری ها و کسنننب و کار
نوآورانه فراهم نمایند (مانند بهره برداری از کانال های دیجیتالی تامین سنننالمت نوآورانه در آسنننیا و افریقا).
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برخی از بازارها مانند چین نیز می توانند م سیر نوآوری در زمینه تومور شنا سی ،هپاتیت  cو دیابت را ت سهیل
نمایند.
 تنوع بخشییی به ری ییک .بازارهای نوظهور می توانند به بنگاهها در زمینه ایمن شنندن در برابر ریسننک هایدرآمدی ) (top-line riskاز طریق تامین جریان درآمدی برای غلبه بر عملکرد نومیدانه یا افت یکپارچگی در
بازارهای توسنننعه یافته شنننده و در برابر ریسنننک های خطوط لوله( )pipeline riskاز طریق تولید درآمد از
محصوالت بالغ دارای تقاضای با ثبات با هدف حمایت از توسعه محصوالت نوآورانه جدید و همچنین در مقابل
ری سک های اقت صادی ( )economic riskو نو سانات ارزش پول ( )currency riskاز طریق تو سعه ردپای
کسب و کار خود در سایر بازارها ،کمک نمایند.
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