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Kopsavilkums
Farmācija ir salīdzinoši komplicēta tautsaimniecības nozare ar augstu pievienotās vērtības līmeni. Latvijas
valsts farmācijas rūpniecību ir identificējusi kā vienu no viedās specializācijas jomām un saskata tās potenciālu
tautsaimniecības transformācijai uz augstas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu ražošanu. Latvijas
farmācijas nozare var lepoties ar pasaules līmeņa sasniegumiem pētniecībā un starptautiski sertificētu ražošanas
infrastruktūru, taču nozares potenciāls pilnībā netiek izmantots.
2014. gadā farmācijas nozare radīja pievienoto vērtību 82,5 milj. EUR apmērā, kas sastādīja 0,35% no Latvijas IKP.
Nozare nodarbina vairāk kā 2 100 darbinieku un eksportē vairāk kā 85% no saražotās produkcijas. Pēdējos gados
nozare attīstība ir buksējusi, taču uzņēmumu līmeņa dati rāda, ka 2016. gads ir bijis veiksmīgāks un pēc trīs gadu
lejupslīdes vismaz nozares apgrozījums ir palielinājies. Vairāk kā 90% no nozares apgrozījuma un 95% no darba
vietām nodrošina divi uzņēmumi – AS “Olainfarm” un AS “Grindeks”. Nestabilā situācija galvenajos noieta tirgos
Krievijā un Ukrainā pēdējos gados īpaši negatīvi ietekmējusi AS “Grindeks”, mazāk – AS “Olainfarm”.
Latvijas farmācijas uzņēmumu izmaksu struktūra visvairāk līdzinās starptautiskajiem patentbrīvo medikamentu
ražotājiem, kam relatīvi nozīmīgas ir ražošanas izmaksas un kas salīdzinoši mazāk līdzekļu atvēl pētniecībai. Turklāt
Latvijas uzņēmumu ražotie medikamenti nav tik labi atpazīstami, lai uzņēmumi ārvalstu tirgos varētu konkurēt,
tikai piedāvājot zemas cenas, tādēļ atšķirībā no tipiskiem patentbrīvo medikamentu ražotājiem Latvijas uzņēmumu
pārdošanas izmaksas ir salīdzinoši augstas.
Farmācija ir viena no nozarēm, kur starptautiskā līmenī konkurē ne tikai uzņēmumi, bet arī integrētas nacionālās
pētniecības un ražošanas sistēmas. Nacionālās pētniecības sistēmas savukārt pamatā veidojas ap farmaceitiskajām
kompānijām, nevis ap pētniecības institūcijām. Diemžēl Latvijā vietējo uzņēmumu pieprasījums un spēja
komercializēt esošās pētnieciskās iestrādes ir nepietiekama, lai kalpotu par vietējās inovāciju sistēmas un nozares
dzinējspēku. Līdz ar to nozare šobrīd nav gatava iegūt kontroli pār visu medikamentu vērtības radīšanas ķēdi,
un nozares izaicinājumi cilvēkresursu, jaunu zāļu atklāšanas, klīnisko pētījumu, medikamentu reģistrēšanas un
eksporta tirgus diversifikācijas jomās saistīti ar iespējām pārvietoties uz augstākām pievienotās vērtības nišām
attiecīgajos specializācijas virzienos.
Nozare būtu ieguvēja, ja par tās galveno sadarbības partneri un interešu aizstāvi no valsts pārvaldes puses
augstākas pievienotās vērtības nišas apguvē kļūtu Ekonomikas ministrija. Pētniecības jomā, piesaistot ES fondu
finansējumu, būtu jāizveido kopēji izmantojama atvērta tipa tehnoloģiju pārneses infrastruktūra (PharmaHub), kas
vienlaikus varētu kļūt arī par mācību bāzi jaunajiem speciālistiem. Nozares cilvēkresursu problēmu mazināšanai
palīdzētu ieguldījumi Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas mācību vides uzlabošanā un nesen Rīgas
Stradiņa universitātē izveidotās rūpnieciskās farmācijas programmas pilnveide (piemēram, piesaistot ārvalstu
pasniedzējus) un popularizēšana. Nepieciešams arī kāpināt Zāļu valsts aģentūras kapacitāti, tādejādi padarot
efektīvāku zāļu reģistrācijas procesu, kā arī atbalstīt vietējo ražotāju centienus apgūt jaunus un paplašināt esošos
eksporta tirgus.
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1. Nozares makroekonomiskā situācija
Latvijas farmācijas nozares pievienotā vērtība 2014. gadā
(jaunākie CSP dati) bija 82,5 milj. EUR, kas sastādīja
0,35% no Latvijas IKP. Ja ņem vērā arī farmācijas nozares
radīto netiešo ietekmi uz pievienoto vērtību saistītajās
nozarēs, farmācijas nozare papildus nodrošināja preču
un pakalpojumu ražošanu vēl 48,7 milj. EUR apmērā,
tādejādi palielinot īpatsvaru IKP līdz 0,56%.1 Ņemot
vērā, ka farmācijas nozare pārsvarā koncentrējusies

attīstītajās valstīs, tie ir salīdzinoši labi rādītāji valstij ar
vidēji augstiem ienākumiem. Protams, tādās farmācijas
lielvalstīs kā Šveice (4% no IKP), Vācija (1,5% - 2%
no IKP) un ASV (1,5% - 3,1% no IKP) farmācijas nozares
īpatsvars IKP ir lielāks2, bet ilgtermiņa periodā Latvijai
sasniedzams. Pēdējos gados nozares attīstība ir buksējusi,
taču uzņēmumu līmeņa dati rāda, ka vismaz uzņēmumu
kopējais apgrozījums 2016. gadā ir palielinājies.

Farmācijas nozares radītā pievienotā vērtība, milj. EUR un % no IKP3
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Piezīme: Farmācijas nozarē ietilpst farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE apakšgrupa C21)

Latvijas farmācijas nozare ir orientēta uz eksportu. Zāļu
valsts aģentūras (ZVA) dati rāda, ka 2015. gadā ārvalstu
tirgos tika realizēti 86% no vietējo ražotāju kopējā
apgrozījuma. Savukārt saskaņā ar CSP datiem Latvijas
farmaceitiskie uzņēmumi 2015. gadā eksportēja preces
133,3 milj. EUR vērtībā jeb 1,3% no kopējās eksporta
vērtības. Līdz ar to farmācijas nozares īpatsvars Latvijas

1
2
3

eksportā ir lielāks nekā nozares pievienotās vērtības
īpatsvars IKP. Šis secinājums ir spēkā arī, ja farmācijas
nozares eksporta novērtēšanai, tiek izmantoti citi rādītāji
(skat. 2. attēlu). Pēdējo gadu laikā vietējo ražotāju
eksporta apjomam gan ir tendence samazināties, kas
cita starpā saistīts ar saspīlēto situāciju galvenajos
eksportētās produkcijas noieta tirgos Ukrainā un Krievijā.

Aprēķinos izmantoti multiplikatori no PricewaterhouseCoopers (PwC) (2013). Farmācijas nozares ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā. Rīga: PwC.
BAK Basel Economics (2015). The Importance of the Pharmaceutical Industry for Switzerland. Basel: Interpharma.
Centrālā statistikas pārvalde (2016).
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Farmācijas nozares eksports, milj. EUR un % no kopējās eksporta vērtības4
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Farmaceitisko ražotāju realizētie medikamenti (ZVA)

Piezīme: Farmācijas nozares produktos ietilpst farmaceitiskie produkti (KN apakšgrupa 30). Farmācijas nozares uzņēmumi ir farmaceitisko
pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražotāji (NACE apakšgrupa C21). Zāļu valsts aģentūras dati par farmaceitisko ražotāju ārpus Latvijas
realizēto medikamentu apgrozījumu no uzņēmumu, kas saņēmuši licenci zāļu ražošanai, regulārajiem pārskatiem (neiekļaujot tos uzņēmumus,
kuru ražošanas darbība saistīta tikai ar pārpakošanu, pārmarķēšanu vai zāļu importēšanu no trešajām valstīm). Tā kā farmaceitisko produktu
un vielu ražotāju eksporta cenu indeksus CSP nepublicē datu konfidencialitātes dēļ, lai iegūtu rādītājus salīdzinošās cenās, izmantots visas
apstrādes rūpniecības eksporta cenu indekss.

Saskaņā ar VID datiem 2015. gadā farmācijas nozarē
bija nodarbināti 2 119 darbinieki, kas sastādīja 0,2%
no kopumā tautsaimniecībā nodarbinātajiem. Līdzīgi kā
ekonomiskā aktivitāte rada pieprasījumu pēc precēm un
pakalpojumiem, nodarbinātība vienā tautsaimniecības

4
5

Centrālā statistikas pārvalde (2016), Zāļu valsts aģentūra (2016).
Arī šajos aprēķinos izmantoti multiplikatori no PwC (2013).

nozarē rada nodarbinātību saistītajās nozarēs. Šādā
veidā 2015. gadā farmācijas nozare nodrošināja papildu
1992 darbavietas saistītajās nozarēs, tādējādi palielinot
īpatsvaru kopējā nodarbinātībā līdz 0,5%.5
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Farmācijas nozarē nodarbinātie, skaits un % no kopējā nodarbināto skaita6
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Piezīmes: Farmācijas nozarē ietilpst farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE apakšgrupa C21). Nozarē nodarbināto
skaits ir no Eurostat datiem, izņemot 2015. gada rādītāju, kas ir no Valsts ieņēmumu dienesta datiem. Savukārt kopējais nodarbināto skaits ir
no Centrālās statistikas pārvaldes datiem.

Farmācijas nozare 2015. gadā nodokļos samaksāja
14 milj. EUR, kas sastādīja 0,2% no VID administrēto
nodokļu kopsummas. Vislielākās bija nozares obligātās

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (8,9 milj. EUR) un
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi (5,5 milj. EUR),
kas abi sastādīja 0,4% no attiecīgo nodokļu kopsummām.

Farmācijas nozares nodokļu maksājumi 2015. gadā, milj. EUR un % no attiecīgo nodokļu kopsummas7

VID administrēto nodokļu
īpatsvars kopbudžeta
ieņēmumos (%)

8,9 milj. (0,4%)

Obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi (SOC)
-1.7 milj. (N/A)
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5,5 milj. (0,4%)
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Piezīmes: Farmācijas nozarē ietilpst farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE apakšgrupa C21)
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Centrālā statistikas pārvalde (2016), Valsts ieņēmumu dienests (2016), Eurostat (2016).
Valsts ieņēmumu dienests (2016).
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Saskaņā ar CSP datiem vidējā bruto darba samaksa
farmācijas nozarē 2015. gadā bija 1 181 EUR. Salīdzinot
ar ekonomikas vidējiem rādītājiem, redzams, ka darbs
farmācijas uzņēmumos ir labi apmaksāts – 2015. gadā
bruto darba samaksa farmācijas nozarē bija par 44%
augstāka nekā vidēji ekonomikā. Nozares salīdzinoši
labākie rādītāji ir galvenokārt, pateicoties uzņēmumiem,
kuros darba samaksa ir vidēji no 700 līdz 1 400 EUR.
Tādi farmācijas nozarē ir 26% no visiem uzņēmumiem,
kamēr ekonomikā kopumā šo uzņēmumu īpatsvars ir
tikai 7%. Savukārt uzņēmumus, kas saviem darbiniekiem
vidēji maksā valsts noteikto minimālo darba algu vai

vēl mazāk, farmācijas nozarē var sastapt retāk. Tādi
uzņēmumi farmācijas nozarē ir 31%, kamēr ekonomikā
kopumā tādu ir vairāk nekā puse (58%). Pēdējo gadu
laikā gan, neskatoties uz to, ka reālā darba samaksa
nozarē palielinās (2015. gadā – pieaugums par 3%),
farmācijas nozares priekšrocības attiecībā pret
vidējo situāciju ekonomikā samazinās. Tā 2014. gadā
bruto darba samaksa farmācijas nozarē bija par 50%
augstāka nekā vidēji ekonomikā. 2015. gadā šis rādītājs
samazinājās par 6 procentpunktiem un sasniedza gandrīz
vai zemāko līmeni pēdējo 10 gadu laikā.

Vidējā bruto darba samaksa farmācijas nozarē, EUR un % no Latvijas vidējā8
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Piezīmes: Farmācijas nozarē ietilpst farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE apakšgrupa C21).
Lai iegūtu rādītājus salīdzinošās cenās, izmantots patēriņa cenu indekss.
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Centrālā statistikas pārvalde (2016).
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Darba devēju skaita sadalījums pēc vidējiem aprēķinātajiem darba ienākumiem 2015. gadā, %9
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2. Nozares struktūra un galvenie dalībnieki
Saskaņā ar CSP datiem 2015. gadā ar farmaceitisko
pamatvielu un preparātu ražošanu nodarbojās
29 uzņēmumi. Pēdējo desmit gadu laikā ražotāju skaits

būtiski nav mainījies, nedaudz samazinoties ekonomiskās
krīzes laikā, bet, palielinoties pēc tam.

Farmācijas nozares uzņēmumu skaits un lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2015. g.10
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Piezīmes: Farmācijas nozarē ietilpst farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE apakšgrupa C21).
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Valsts ieņēmumu dienests (2016).
Centrālā statistikas pārvalde (2016), Zāļu valsts aģentūra (2016).
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Latvijas farmācijas nozares ražošanu lielā mērā nodrošina
divi uzņēmumi – AS “Olainfarm” un AS “Grindeks”. Šo
uzņēmumu apgrozījums sastāda vairāk nekā 90% no
nozares kopējā apgrozījuma, un tajos strādā vairāk nekā
95% no nozarē nodarbinātajiem. Turklāt Olainfarm pieder
trešais lielākais vietējais farmācijas uzņēmums Silvanols,
bet piektais lielākais uzņēmums Kalceks ir Grindeks meitas
uzņēmums.
Vadošā pētniecības institūcija Latvijā, kas strādā pie
jaunu oriģinālu medikamentu radīšanas, ir Organiskās
sintēzes institūts (OSI). Tā pamatdarbības veids ir
fundamentālie un lietišķie pētījumi ķīmijas, farmācijas,
farmakoloģijas un bioloģijas nozarēs. Latvijā darbojas arī
Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC), kurā tiek
veikti fundamentālie un lietišķie pētījumi molekulārajā
mikrobioloģijā, vakcīnu izstrādē, šūnu bioloģijā,
genomikā un proteomikā, vēža bioloģijā, imunoloģijā
un citos virzienos. Ar farmācijas nozari cieši saistītajā
veterinārmedicīnā pētījumus veic Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.
Trīs būtiskie nozares spēlētāji ir izvietojušies Rīgā
(Grindeks un OSI) un Olainē (Olainfarm), un visa nozare
ir koncentrējusies Rīgas aglomerācijā. Līdz ar to nozares
sasniedzamība ir ļoti laba. Visi būtiskākie transporta
mezgli ar starptautiskiem gaisa, dzelzceļa, jūras un
autotransporta savienojumiem atrodas uzņēmumu
tuvākajā apkaimē, un piekļuve tiem nav ierobežota.
Lai nokļūtu no Rīgas uz Olaini, ar vilcienu ceļā jāpavada

8

Farmācijas nozares uzņēmumu
izvietojums un darbinieku skaits11
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Piezīmes: Kartē atzīmēti farmaceitisko pamatvielu un
farmaceitisko preparātu ražotāji (NACE apakšgrupa C21)
un Organiskās sintēzes institūts.

tikai 25 minūtes. Tas nozīmē, ka nozares darbaspēka tirgus
būtībā ir integrēts un tam nav reģionālu ierobežojumu.

3. Ražošanas faktori un izmaksas
Apskatot pilnu jaunu medikamentu radīšanas ciklu, kā
nozīmīgākā izmaksu pozīcija jāizceļ pētniecība. ASV farmaceitiskās kompānijas pētniecībā attiecībā pret apgrozījumu iegulda līdz pat piecas reizes vairāk nekā vidējais
apstrādes rūpniecības uzņēmums.12 Nesenie farmaceitisko kompāniju aprēķini rāda, ka no jaunu zāļu atklāšanas
līdz atļaujas saņemšanai tās izplatīt tirgū paiet vismaz
10 gadi, un process, kas sevī bez pētniecības ietver arī
jaunatklāto zāļu testēšanu uz dzīvniekiem (pirmsklīniskos
pētījumus) un vairāku fāžu klīniskos pētījumus, vienām
zālēm vidēji izmaksā vairāk nekā 2 mljrd. EUR.13
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Daļa nozares ekspertu gan norāda, ka daudz būtiskāki
farmācijas uzņēmumiem ir izdevumi, kas saistīti ar
medikamentu mārketingu. Balstoties uz uzņēmumu,
primārās veselības aprūpes ārstu un ārstu-speciālistu
sniegtajiem datiem, Kvebekas Universitātes pētnieki
ir aprēķinājuši, ka ASV tirgū farmācijas uzņēmumu
medikamentu popularizēšanas un reklamēšanas izdevumi
ir aptuveni divas reizes lielāki nekā pētniecības un
attīstības izdevumi.14

Amadeus (Ortis).
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Tufts Center for the Study of Drug Development (2014). Cost of Developing a New Drug. Boston, Mass.: Tufts. Skat. arī kritiku par Tufts aprēķiniem,
piemēram, Carroll, A. (2014). $2.6 Billion to Develop a Drug? New Estimate Makes Questionable Assumptions. The New York Times. The Upshot.
Lejupielādēts 2016. gada 15. novembrī http://nyti.ms/1p06b6L
Gagnon, M. & Lexchin, J. (2008). The Cost of Pushing Pills: A New Estimate of Pharmaceutical Promotion Expenditures in the United States.
PLOS Medicine, 5 (1), 29-33.
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3.1. Izmaksu struktūra
Farmācijas uzņēmumu izmaksu struktūru nozares līmenī
analizēt ir problemātiski. Pirmkārt, uzņēmumi, baidoties
no konkurentiem, atklāj tikai vispārīgus izmaksas
raksturojošus datus. Otrkārt, konkrētu uzņēmumu
izmaksu struktūras var būtiski atšķirties. Taču ir iespējams
identificēt kopējās tendences. Ja apskata uzņēmumu gada
pārskatus, var izdalīt trīs farmācijas uzņēmumu tipus,
kuru izmaksu struktūra būtiski atšķiras (skat. 9. attēlu).
Lielajiem oriģinālo medikamentu ražotājiem salīdzinoši
būtiskas ir pārdošanas, vispārējās un administrācijas
izmaksas – attiecībā pret neto apgrozījumu tās ir vismaz
par 10 procentpunktiem lielākas nekā pārējiem farmācijas
uzņēmumiem. Tas galvenokārt saistīts ar atšķirībām

uzņēmumu biznesa stratēģijās. Biotehnoloģiskās
kompānijas parasti piedāvā medikamentus, kuriem nav
piemērotu aizvietotāju, tādēļ tām nav jākonkurē ar līdzīgu
medikamentu ražotājiem, un tās var atļauties salīdzinoši
zemus mārketinga izdevumus. Toties tās relatīvi vairāk
iegulda pētniecībā un attīstībā. Savukārt patentbrīvo
medikamentu ražotāju galvenā priekšrocība ir zemās
cenas. To piedāvātie medikamenti ārstiem un pacientiem
ir labi zināmi. Tādēļ to virzībai tirgū var tērēt salīdzinoši
mazāk. Tā kā patentbrīvo medikamentu ražotāji
nekoncentrējas uz jaunu medikamentu atklāšanu, arī to
pētniecības izdevumi ir salīdzinoši nelieli, bet izmaksu
struktūrā dominē ražošanas izmaksas.15

Farmācijas uzņēmumu vidējās izmaksas, % no neto apgrozījuma16
0

9. attēls
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Pētniecības un attīstības izmaksas
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26
31

Pārdošanas, vispārējās un administrācijas izmaksas

18
21

Oriģinālo medikamentu ražotāji

Patentbrīvo medikamentu ražotāji

Dati par Latvijas farmācijas uzņēmumu izmaksu struktūru
nozares līmenī netiek apkopoti. Taču lielāko uzņēmumu
(Olainfarm un Grindeks) izmaksas var analizēt, balstoties
uz to gada pārskatiem.17 Salīdzinot Latvijas un citu
pasaules farmācijas uzņēmumu izmaksu struktūras,

15

16
17

Biotehnoloģiskie uzņēmumi

redzams, ka Latvijas uzņēmumi (īpaši Grindeks)
visvairāk līdzinās patentbrīvo medikamentu ražotājiem,
kam relatīvi nozīmīgas ir ražošanas izmaksas un kas
salīdzinoši mazāk līdzekļu atvēl pētniecībai.

Basu, P., Joglekar, G., Rai, S., Suresh, P., Vernon J. (2008). Analysis of Manufacturing Costs in Pharmaceutical Companies. Journal of Pharmaceutical
Innovation, 3 (1), 30-40.
Basu et.al (2008).
Lai gan gada pārskati ir sagatavoti, ievērojot starptautiskos finanšu pārskatu standartus, katram uzņēmumam ir iekšējie principi par to, kā, kur un cik
detalizēti dažādas izmaksas tiek uzskaitītas. Līdz ar to savstarpējie salīdzinājumi jāinterpretē piesardzīgi.
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Latvijas farmācijas uzņēmumu vidējās izmaksas laika periodā no 2013. līdz 2015. gadam,
% no neto apgrozījuma18
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Piezīmes: * Pētniecības izmaksās ietilpst nemateriālo ieguldījumu iegāde, administrācijas izmaksu pozīcija “Jaunu produktu pētniecības un izstrādes
pakalpojumi” (Olainfarm) un pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu pozīcija “Pētniecības darbu izmaksas” (Grindeks);
**
Kopējās darbaspēka izmaksās iekļautas ražošanas, pārdošanas, administrācijas un pārējās darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi;
***
Ar ražošanu saistītajās darbaspēka izmaksās iekļautas tikai darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi, kas tiek uzskaitītas pie
pārdotās produkcijas ražošanas izmaksām.

3.2. Ražošanas izmaksas
Apskatot katru uzņēmumu atsevišķi, jāņem vērā, ka
analizētajā laika periodā no 2013. līdz 2015. gadam
Olainfarm neto apgrozījums pieauga, kamēr Grindeks
neto apgrozījums samazinājās. Tas ietekmēja gan
uzņēmumu izmaksas, gan izmaksu attiecību pret neto
apgrozījumu. Krītoties neto apgrozījumam, Grindeks
samazināja arī vairums izmaksu pozīciju. Tādēļ to
attiecība pret neto apgrozījumu būtiski nemainījās. Vienīgi
ražošanas izmaksas samazinājās mazāk, kā rezultātā
pēdējos gados to īpatsvars ir pieaudzis, sasniedzot 56%
no neto apgrozījuma. Salīdzinājumam laika periodā no

2005. līdz 2012. gadam Grindeks ražošanas izmaksas
bija tikai vidēji 47% no neto apgrozījuma. Savukārt
Olainfarm mēģina ļoti precīzi nodalīt ražošanas izmaksas
no citām izmaksām, par ko liecina gan Olainfarm
jaunu produktu pētniecības izmaksu uzskaite ārpus
ražošanas, gan darbaspēka izmaksu sadalījums par labu
administratīvajām izmaksām un pārdošanas sektoram. Tā
rezultātā Olainfarm “salīdzināmais” ražošanas izmaksu
īpatsvars visticamāk ir lielāks nekā norādītie 28%. Taču
kopumā Olainfarm ražošanas izmaksu īpatsvars tik un tā
ir zemāks nekā Grindeks.

3.3. Pētniecības izmaksas
Pētniecības izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem jaunu
medikamentu izstrādē, uzņēmumu gada pārskatos precīzi
izdalītas netiek. Olainfarm pie administrācijas izmaksām
norāda, cik tiek maksāts par jaunu produktu pētniecības
un izstrādes pakalpojumiem. Turpretī Grindeks savos
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Olainfarm un Grindeks koncernu mātes uzņēmumu gada pārskati.

gada pārskatos izdala pētniecības izmaksas, kas saistītas
ar pārdotās produkcijas ražošanu. Ņemot vērā arī
nemateriālo ieguldījumu iegādi, uzņēmumu pētniecības
izmaksas sastāda vidēji 2-3% no neto apgrozījuma
(skat. 10. attēlu). Kopumā, ņemot vērā, ka liela daļa

Domnīca Certus
Farmācijas nozare Latvijā

pētniecības tiek veikta uzņēmumu iekšienē, uzņēmumu
pētniecības izmaksas visticamāk ir nedaudz lielākas.
Grindeks novērtē, ka tie varētu būt līdz pat 8% no neto
apgrozījuma, kas ir salīdzināms rādītājs ar patentbrīvo
medikamentu ražotājiem citur pasaulē. Uzņēmumi,
kas pamatā orientējas uz jaunu medikamentu izstrādi,
pētniecībā gan iegulda vairāk.
Nozares līmenī farmācijas uzņēmumi novērtējuši, ka
līdz 2020. gadam pētniecībā, kas saistīta ar esošo
produktu uzturēšanu un uzlabošanu, būs jāiegulda
aptuveni 18 milj. EUR.19 Sākot ar 2016. gada vasaru,
daļu pētniecības izdevumu uzņēmumi var finansēt caur
Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģijas
kompetences centru, piesaistot ES fondu finansējumu.
Kompetences centra darbībā no farmācijas uzņēmumiem
ir iesaistīti ne tikai Grindeks un Olainfarm, bet
arī ražotājs PharmIdea un pētniecības uzņēmums
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LabochemLV. Kompetences centra izveides mērķis ir
atbalstīt uzņēmumu pētniecisko darbību un veicināt to
savstarpējo sadarbību. Līdz 2018. gada beigām no ES
fondiem kompetences centra uzņēmumiem būs pieejams
finansējums 3,2 milj. EUR apmērā.20
ES fondi pēdējo gadu laikā bijuši nozīmīgs ieguldījumu
avots arī ražošanas un pētniecības infrastruktūras
uzlabojumiem. Kā OSI, tā arī lielie ražotāji Olainfarm
un Grindeks ar ES fondu palīdzību ir modernizējuši
infrastruktūru kā, iegādājoties iekārtas un aprīkojumu,
tā arī, veicot esošo ēku rekonstrukciju un jaunu korpusu
būvniecību. Piemēram, 2016. gada sākumā tika pabeigts
un atklāts OSI Biofarmācijas centrs, kura izveidē ieguldīti
5,3 milj. EUR. Turpretī mazajiem uzņēmumiem šādus
ieguldījumus veikt nav bijis iespējams, un tie iegūtu no
attīstītākas un brīvi pieejamas publiskās pētniecības
infrastruktūras.21

3.4. Pārdošanas izmaksas
Vietējo uzņēmumu, īpaši Olainfarm, pārdošanas
izmaksas ir salīdzinoši augstas (skat. 10. attēlu).
Lielāko daļu savas produkcijas uzņēmumi eksportē,
taču starptautiskā mērogā tie ir maznozīmīgi spēlētāji.
Līdz ar to uzņēmumiem ir minimālas iespējas izmantot
apjomradītus ietaupījumus. No otras puses uzņēmumu

ražotie medikamenti nav tik labi atpazīstami, lai
uzņēmumi varētu izmantot patentbrīvo medikamentu
ražotāju priekšrocību – konkurēt, piedāvājot lētākus
labi zināmu medikamentu aizstājējus. Tādēļ uzņēmumi ir
spiesti ievērojamu daļu līdzekļu tērēt produktu virzībai kā
apgūtajos, tā arī jaunajos tirgos.

4.	Nozares izaicinājumi, iespējas un potenciālie risinājumi
Šajā nodaļā aprakstīti nozares būtiskākie izaicinājumi
un iespējas, akcentējot arī nozares aktualitātes pēdējā
gada laikā kopš iepriekšējā Konkurētspējas ziņojuma

publicēšanas. Ja iespējams, tiek ieskicēti arī potenciālie
situāciju risinājumi, kas kalpo par pamatu nākamajā
nodaļā apkopotajām rekomendācijām.

4.1. Valsts kā sadarbības partneris
Farmācijas nozare lielā mērā ir globāli integrēta un tajā
iesaistītajiem uzņēmumiem potenciāli ļoti ienesīga. Taču
nozarei raksturīgs arī augsts konkurences līmenis, un
bieži savstarpēji konkurē ne tikai uzņēmumi, bet arī
nacionālās institūcijas un inovāciju sistēmas. Tajā pašā
laikā Eiropas Savienībā (ES) valsts atbalsta iespējas ir
samērā ierobežotas. Saskaņā ar Līgumu par ES darbību
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dalībvalstis ir apņēmušās neizmantot valsts līdzekļus,
lai atbalstītu konkrētus uzņēmumus vai konkrētu preču
ražošanu, ciktāl tāds atbalsts iespaido tirdzniecību starp
dalībvalstīm. Līgums gan paredz arī gadījumus, kad
valsts atbalsts ir iespējams.22 Tāpat politekonomiskā
situācija var ietekmēt, kā līgumā atrunātās normas tiek
realizētas dzīvē.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija (LAKIFA) (2015). Latvijas Ķīmijas un farmācijas industrijas inovatīvās izaugsmes stratēģija.
(Fidea, sastādītājs) Rīga: LAKIFA.
Līdzīgi iepriekšējā plānošanas periodā darbojās Latvijas farmācijas un ķīmijas kompetences centrs.
LAKIFA (2015). Op. cit.
Valsts atbalsta ierobežojums un izņēmuma gadījumi ir atrunāti Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantā.
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Kopumā Eiropas Komisijas (EK) nostāja valsts atbalsta
jautājumā kopš 1960. gadiem ir pakāpeniski kļuvusi
noteiktāka un agresīvāka. Ja sākotnēji EK fokusējās
uz vienotu valsts atbalsta uzskaiti, un valsts atbalsta
ierobežošana bija atkarīga no dalībvalstu labās
gribas, tad, sākot ar 1970. gadiem, EK paplašināja
savu autoritāti un veiksmīgi ierobežoja dažāda veida
dalībvalstu atbalsta shēmas, uzvarot arī vairākās tiesu
prāvās Eiropas Kopienu Tiesā. Šobrīd dalībvalstīm ir
jāziņo EK par lielāko daļu no to izstrādātajām atbalsta
iniciatīvām, kas neatbilst EK publicētajām vadlīnijām, un
EK aktīvi izmanto savas tiesības neatbilstošās iniciatīvas
noraidīt, kā arī liek dalībvalstīm atgūt nepamatoti
piešķirto valsts atbalstu.23 Dati rāda, ka EK pūliņi zināmā
mērā ir bijuši veiksmīgi, un uzskaitītais valsts atbalsts
ES, neņemot vērā finanšu institūcijām sniegto palīdzību
krīzes laikā, ir būtiski samazinājies – no aptuveni 2% no
ES IKP 1980. gados līdz aptuveni 1% no ES IKP 1990.
gados un zem 0,8% no ES IKP pēc 2000. gada.24
Farmācijas nozares uzņēmumi un pētniecības institūcijas
ir tās, kuras ir saņēmušas un turpina saņemt nozīmīgu
dalībvalstu atbalstu. Piemēram, Vācija izmanto valsts
un privāto veselības apdrošinātāju medikamentu
iepirkumus, lai atbalstītu vietējos finansiālās grūtībās
nonākušos farmācijas uzņēmumus.25 Īrija, kurai ir
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izdevies kļūt par starptautiski nozīmīgu medikamentu
ražošanas centru, mēģina attīstīt pētniecību un
stiprināt vietējos uzņēmumus, ieguldot starta kapitālā
un finansējot pētniecības izmaksas.26 Lielbritānija,
kur pēdējo gadu laikā farmācijas uzņēmumi vietējā
darbaspēka tirgū nespēj atrast darbiniekus ar darba
devējiem nepieciešamajām prasmēm un iemaņām,
finansē uzņēmumu vadītu apmācību centru, kas palīdz
uzņēmumiem atrisināt cilvēkresursu problēmas. Savukārt
Lielbritānija, izmantojot inovāciju aģentūru Innovate UK,
aktīvi līdzfinansē jaunu medikamentu un ražošanas
procesu izstrādi.27
Farmācijas nozarei Latvijā no valsts pārvaldes puses
nav viena vadošā partnera. Ja valsts patiešām vēlas, lai
farmācijas nozare kļūtu par vienu no tām, kas nodrošina
visas tautsaimniecības transformāciju uz augstas
pievienotās vērtības ekonomikas modeli, vislabāk būtu,
ja par galveno nozares sadarbības partneri un interešu
aizstāvi kļūtu Ekonomikas ministrija, kuras kompetence
un mērķi vislielākā mērā pārklājas ar pašas nozares
redzējumu par tās attīstības perspektīvām. Protams,
atbildības uzņemšanās nevar būt tikai deklaratīva, un
no valsts puses tā prasītu vismaz cilvēkresursus, ieceļot
konkrētu atbildīgo personu un izveidojot kompetenci
valstij būtiskajos nozares attīstības aspektos.

4.2. Cilvēkresursi
Cilvēkresursu attīstība ir viena no jomām, kur valsts
iesaiste ir ekonomiski pamatota un izdevīga ne tikai
uzņēmumiem, bet visai sabiedrībai kopumā. Farmācijas
nozares pārstāvji norāda, ka uzņēmumiem ir grūtības
atrast gan speciālistus uzņēmumu pamatdarbības
nodrošināšanai, gan apkalpojošo personālu.
Uzņēmumiem trūkst farmaceitu, zāļu reģistrācijas un ar
to saistītās dokumentācijas sagatavošanas speciālistu,
ķīmijas tehniķu-analītiķu, laboratorijas speciālistu
u.c. Tāpat uzņēmumos ir vakances arī mehāniķiem,
inženieriem un operatoriem, kas apkalpo ražošanas
iekārtas.28

23

24

25

26

27
28

Oficiālie statistikas dati norāda, ka brīvo darbavietu
īpatsvars farmācijas nozarē līdzīgi kā apstrādes
rūpniecībā kopumā kopš straujā krituma 2009. gadā
joprojām ir neliels un 2015. gadā sastādīja tikai 0,3%
(skat. 11. attēlu). Arī kopējais nozarē nodarbināto
skaits, lai gan katru gadu kopš 2011. gada nedaudz
palielinājies, šobrīd tikai nedaudz pārsniedz 2 100 (skat.
3. attēlu). Tā kā uzņēmumi visticamāk neziņo par visām
vakancēm, pieprasījums pēc darbiniekiem ir lielāks, nekā
norāda oficiālie dati. Taču nozare kopumā pēdējo gadu
laikā neaug, un darbaspēka trūkums nav būtiskākais
izaugsmi ierobežojošais faktors.

Doleys, T. J. (2013). Managing the Dilemma of Discretion: The European Commission and the Development of EU State Aid Policy. Journal of Industry,
Competition and Trade, 13 (1), 23-38.
European Commission (2011). State Aid Scoreboard: Report on State Aid Granted by the EU Member States.
Autumn 2011 Update, COM (2011) 848 final.
Commission Decision (EU) 2015/1300 of 27 March 2015 on the Aid Scheme – Aid to German Pharmaceutical Companies in Financial Difficulties
through the Exemptions from Mandatory Rebates SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP) – implemented by Germany.
Hannon, E., Monks, K., Conway, E., Kelly, G., Flood, P., Truss, K. and Mastroeni, M. (2011). The State and Industrial Policy in Ireland: A Case Study of
the Irish Pharmaceutical Sector. The International Journal of Human Resource Management, 22 (18), 3692-3710.
Hannon, E. (2016). Industrial Policy and Employment in the UK: Evidence from the Pharmaceutical Sector. Industrial Relations Journal, 47 (1), 2-20.
LAKIFA (2015). Op. cit.
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Farmācijas nozarei nav sava profesionālās izglītības
kompetences centra, bet vienīgā izglītības iestāde,
kas gatavo profesionāla līmeņa darbiniekus, ir Olaines
Mehānikas un tehnoloģijas koledža (OMTK), kam vitāli
nepieciešami infrastruktūras uzlabojumi. 2016. gada
augustā valdība akceptēja 4,5 milj. EUR ES fondu
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Piezīmes: Farmācijas nozarē ietilpst farmaceitisko pamatvielu
un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE apakšgrupa C21).
Nelielās izlases dēļ datiem par farmācijas nozari ir zems
ticamības līmenis.
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Salīdzinot ar tautsaimniecību kopumā, nozarē tiek
nodarbināts vairāk darbinieku ar augstāko izglītību
nekā citās, bet zemas kvalifikācijas darbinieki bez
profesionālās vidējās izglītības praktiski nav pieprasīti
(skat. 13. attēlu). Grindeks gada pārskatā norāda, ka
augstākā izglītība ir 74% uzņēmuma darbinieku. Savukārt
attiecībā uz pētniecībā iesaistīto personālu šis īpatsvars
ir vēl lielāks – PwC aplēses rāda, ka tas varētu būt tuvu
95%. Citiem vārdiem sakot, jaunajiem darbiniekiem būs
nepieciešamas specifiskas iemaņas un prasmes, kas
darba tirgū nav brīvi pieejamas, tādēļ jaunie darbinieki
būs jāapmāca vai jāpiesaista no citām valstīm.

Brīvo darbvietu īpatsvars vidēji gadā, %29
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Tajā pašā laikā nozarē strādājošo vecums turpina
pieaugt. Salīdzinot ar tautsaimniecību kopumā, nozarē
lielākoties ir nodarbināti darbinieki, kuri sasnieguši
50 gadu vecumu un līdz ar to ir salīdzinoši tuvu pensijas
vecumam (skat. 12. attēlu). Tuvāko 10 gadu laikā, pat
saglabājot pašreizējo darbības apjomu, uzņēmumiem
varētu rasties nepieciešamība aizstāt apmēram 40%
darbinieku.

Vispārējā vidējā
Pamatizglītība

Citi

Piezīmes: Farmācijas nozarē ietilpst farmaceitisko
pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE
apakšgrupa C21)

ieguldījumu rezervēšanu OMTK mācību vides uzlabošanai.
Šis ir solis pareizā virzienā, taču koledžas aprēķini
rāda, ka dienesta viesnīcu, mācību un laboratorijas
korpusu remontam un siltināšanai nepieciešami gandrīz
14 milj. EUR.

Centrālā statistikas pārvalde (2016).
Eurostat (2016).
Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija (2016).
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Savukārt augstāko izglītību nozarei būtiskās profesijās
Latvijā apgūt piedāvā Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas
Tehniskā universitāte un Latvijas Universitāte. RSU cita
starpā jau otro gadu uzņem maģistrantus jaunizveidotajā
rūpnieciskās farmācijas programmā. Potenciālo studentu
interese gan nav īpaši liela, kas iespējams ir saistīts ar
nepietiekamu informāciju par potenciālajām darba iespējām
pēc studiju beigšanas. Programmā uzņem reflektantus
ar farmaceita grādu, kuri darba tirgū (aptiekās, ārvalstīs
ražoto zāļu izplatītāju vidū u.c.) ir pieprasīti arī bez papildus
kvalifikācijas iegūšanas, tādēļ svarīgi precīzi iezīmēt karjeras
attīstības iespējas, studiju programmu beidzot.
Panākt, lai par Latvijas farmācijas nozares konkurētspējas
virzītāju kļūtu salīdzinoši lēts labi kvalificēts darbaspēks, kā
tas ir Indijā vai Ķīnā, šobrīd nav iespējams. Tomēr arī Eiropas
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farmācijas uzņēmumu darba algas vietējie darba devēji var
piedāvāt tikai ļoti nelielam skaitam uzņēmumu speciālistu.
Viens no risinājumiem, ko izmanto, piemēram, Lielbritānijā,
ir aktīva uzņēmumu iesaiste cilvēkresursu nodrošināšanā,
piešķirot tiem daļu no apmācībām paredzētā valsts
finansējuma, vienlaikus padarot tos līdzatbildīgus par
apmācību saturu un kvalitāti. Liels potenciāls ir darba vidē
balstītām jauno speciālistu apmācībām, kur potenciālajiem
darbiniekiem pirmais saskares punkts ir nevis izglītības
iestāde, bet nākamais darba devējs, kurš spēj definēt,
kādas prasmes un iemaņas to darbiniekiem nepieciešamas,
un kurš, sadarbojoties ar asociācijām, arī kontrolē, lai
darbinieki šīs prasmes un iemaņas apgūtu. Lai šādu modeli
realizētu, gan nepieciešama atbilstoša infrastruktūra, ko
ne vietējie ražotāji, ne augstākās izglītības iestādes nespēj
pilnībā nodrošināt.

4.3. Pētniecība un jaunu zāļu atklāšana
Globāli farmācijas nozares ieguldījumi pētniecībā ir starp
lielākajiem ne tikai apstrādes rūpniecības nozaru vidū, bet
arī tautsaimniecības griezumā kopumā. Pēdējo piecdesmit
gadu laikā, it īpaši kopš 21. gadsimta sākuma, pētniecības
izmaksas ir būtiski palielinājušās. Laika periodā no 2001.
līdz 2011. gadam 500 pasaules lielāko farmaceitisko
kompāniju gadskārtējie pētniecības izdevumi vairāk kā
dubultojās, sasniedzot 131 mljrd. USD.32 Lielie izdevumi
gan nav būtiski palielinājuši jaunradīto oriģinālo
medikamentu reģistrācijas apjomu, un dati norāda uz
lielo farmaceitisko kompāniju salīdzinoši neefektīvajām
inovāciju sistēmām.33 Reaģējot uz radušos situāciju,
lielās kompānijas pēdējo gadu laikā cita starpā ir
slēgušas daudzus pētniecības institūtus, samazinājušas
ieguldījumus sākotnējos pētniecības etapos un atteikušās
no klīnisko pētījumu lauka darba (rekrutēšana, datu
vākšana utt.), tā vietā izmantojot ārpakalpojumus.34
Teorētiski ārpakalpojumu sniedzēju atrašanās vietai
nevajadzētu ietekmēt sadarbības tīklojumus. Līdz ar to
izmaiņas farmācijas nozares inovāciju sistēmā varētu
būt izdevīgas Latvijas pētniecības institūcijām (īpaši
starptautisko atzinību guvušajam OSI), kurām, ņemot
vērā lielās pētniecības izmaksas, pašām nodrošināt
visu jauno medikamentu attīstības, testēšanas un
reģistrēšanas procesu varētu būt pārāk dārgi, bet

32
33

34
35

iesaistīties starptautiskajā tīklojumā, veicot specifiskus
uzdevumus vai pašām izmantojot ārpakalpojumu
sniedzējus – ienesīgi. Taču empīriskie dati liecina, ka
starptautiskajos sadarbības tīklojumos dominē nacionālie
puduri. Ir atsevišķi pētniecības institūti, kuru darbība ir
patiesi starptautiska un kuri sadarbojas ar vairumu lielo
farmaceitisko kompāniju, bet nacionālās pētniecības
sistēmas veidojas ap kompānijām nevis pētniecības
institūtiem.35
Latvijā daļa no farmācijas nozares būtiskajiem spēlētājiem
(OSI, BMC, LU un RTU) ir apvienoti Farmācijas un
biomedicīnas valsts nozīmes pētniecības centrā, kas
ļāvis tā dalībniekiem iepriekšējā plānošanas periodā
piesaistīt ES fondu finansējumu būvniecībai un zinātnisko
iekārtu iegādei. Ar jaunu oriģinālo medikamentu izpēti
nodarbojas arī lielākie medikamentu ražotāji Grindeks
un Olainfarm, darot to gan uz vietas uzņēmumos,
gan, pērkot ārpakalpojumus. Taču to pieprasījums un
spēja komercializēt esošās pētnieciskās iestrādes ir
nepietiekama, lai kalpotu par vietējās inovāciju sistēmas
dzinējspēku. Līdz ar to pašreizējā farmācijas nozares
inovāciju sistēmā atsevišķi Latvijas pētniecības institūti
visticamāk var un varēs atrast izdevīgas nišas, taču
starptautiski konkurētspējīgu nacionālo pētniecības
sistēmu gan izveidot varētu būt sarežģīti.

A.T. Kearny (2013). Unleashing Pharma from the R&D Value Chain. Chicago, Il: A.T. Kearny.
Scannell, J. W., Blanckley, A., Boldon, H., & Warrington, B. (2012). Diagnosing the Decline in Pharmaceutical R&D efficiency. Nature Reviews. Drug
Discovery, 11 (3), 191-200.
Hirschler, B., & Kelland, K. (2010). Big Pharma, Small R&D. London: Reuters.
Rafols, I., Hopkins, M. M., Hoekman, J., Siepel, J., O’Hare, A., Perianes-Rodriguez, A., Nightingale, P. (2014). Big Pharma, Little Science? A Bibliometric
Perspective on Big Pharma’s R&D decline. Technological Forecasting & Social Change, 81, 22-38.
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Tas, ko var un vajag darīt, ir kāpināt Latvijas
pētniecisko institūciju spēju īstenot arvien plašāku
ar jaunu medikamentu radīšanu saistītu pētniecības
pakalpojumu klāstu, tādējādi ļaujot tām iegūt arvien
lielāku pievienotās vērtības daļu. Šajā ziņā īpaši
svarīga ir kopīgi izmantojamas atvērta tipa tehnoloģiju
pārneses infrastruktūras izveide. Nozare bija plānojusi
RSU paspārnē veidot gatavo zāļu formu laboratoriju
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un pilotražotni, ko varētu izmantot gan jaunuzņēmumi
(start-up uzņēmumi), gan pieredzējuši nozares spēlētāji
un kas kalpotu arī kā mācību bāze studentiem. Diemžēl
Ministru kabinets lēma RSU projekta pieteikumam
rezervēt tikai 3,5 milj. EUR, ar ko projekta realizācijai
ir par maz. Tādēļ būtu jāmēģina rast alternatīvas
līdzfinansēšanas iespējas (piemēram, no Ekonomikas
ministrijas pārziņā esošajiem ES fondiem).

4.4. Klīniskie pētījumi
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2015. gadā ZVA izsniedza atļaujas 78 klīnisko pētījumu
uzsākšanai, un Latvijā kopumā noritēja 286 pētījumi
(skat. 14. attēlu). Pētījumus pārsvarā sponsorē ārvalstu
farmaceitiskās kompānijas, un organizē šo kompāniju pilnvarotās ārvalstu pētniecības līgumorganizācijas (Amber
CRO, Quintiles, PSI Company Limited u.c.). Lielākie klīnisko

Latvijā notiekošo zāļu klīnisko pētījumu skaits40
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Centrālās un Austrumeiropas valstis ir bijis viens no
reģioniem, kur klīnisko pētījumu apjoms pieaudzis
īpaši strauji, dažās valstīs (piemēram, Čehijā) gandrīz
sasniedzot vadošo attīstīto valstu (ASV, Kanādas,
Dānijas u.c.) intensitātes līmeni.37 2016. gadā spēkā
stājās jaunā ES regula par cilvēkiem paredzētu zāļu
klīniskajām pārbaudēm. Paredzams, ka tā harmonizēs un
atvieglos klīnisko pētījumu atļauju iegūšanu, samazinās
administratīvās izmaksas un ietaupīs pētījumu sponsoriem
līdz pat 800 milj. EUR gadā. Visticamāk, ieviešot jauno
regulējumu un izveidojot vienoto pētījumu reģistrācijas
sistēmu, palielināsies arī ES kā klīnisko pētījumu galamērķa
pievilcība un līdz ar to arī veikto pētījumu skaits.38

pētījumi centri ir P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
(48 pētījumi 2015. gadā) un Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca (41 pētījums). Balstoties uz datiem
par laika periodā no 2010. līdz 2012. gadam uzsāktajiem
pētījumiem, var secināt, ka Latvijas tirgus daļa globālajā
klīnisko pētījumu tirgū bija 0,3%.39 Precīzi finanšu dati par
Latvijā veiktajiem klīniskajiem pētījumiem netiek apkopoti,
bet pētniecības līgumorganizācijas parasti slēdz līgumus
gan ar pētījumu centriem (slimnīcām), gan pētniekiem
(ārstiem). Pētījumu centri nodrošina infrastruktūru, bet
pētnieki uzrauga pētījuma gaitu un, iespējams, iesaistās
arī pētījuma plāna izstrādē.
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Klīnisko pētījumu izpildes nodošana ārpakalpojumu
sniedzējiem un to globalizācija ir vēl viena no izmaiņām,
kas pēdējo gadu laikā skārusi farmācijas nozari.
2014. gadā farmaceitiskās kompānijas ārpakalpojumu
sniedzējiem (pētniecības līgumorganizācijām) par klīnisko
pētījumu veikšanu samaksāja gandrīz 30 mljrd. USD.
Šobrīd kā ārpakalpojumi tiek veikti apmēram puse no
visiem klīniskajiem pētījumiem. Nozares eksperti prognozē,
ka pētniecības līgumorganizāciju īstenoto klīnisko
pētījumu tirgus turpināsies attīstīties un 2020. gadā
varētu sasniegt 40 mljrd. USD apjomu.36

Grand View Research (2016). Healthcare Contract Research Outsourcing (CRO) Market Analysis. Report Summary. San Francisco, CA: Grand View
Research; PharmSource (2016) How Big is the Clinical Research Market Size – by Outsourced Spending? Lejupielādēts 2016. gada 5. novembrī
http://www.pharmsource.com/market/how-big-is-the-market-for/
Thiers, F. A., Sinskey, A. J., & Berndt, E. R. (2008). Trends in the Globalization of Clinical Trials. Nature Reviews. Drug Discovery, 7 (1), 13-14.
Statement by Health Commissioner Tonio Borg following the vote in Parliament on the Clinical Trials Regulation. (2014. gada 2. aprīlis). Lejupielādēts
2016. gada 15. septembrī http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-98_en.htm
Misik, V., Brady, R. V., Bolecek, M. and Klech, H. (2014). Current Trends in Globalization of Industry-Sponsored Clinical Trials.
Applied Clinical Research, Clinical Trials & Regulatory Affairs, 1 (1), 56-66.
Zāļu valsts aģentūra (2016).
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Kopumā klīnisko pētījumu organizācija ir būtiska
farmācijas biznesa sastāvdaļa. Latvija tajā ir iesaistīta,
taču tikai piegādes ķēdes apakšdaļā – pacientu un
slimnīcu līmenī. Lai iegūtu lielo farmaceitisko kompāniju
pilnvarojumu organizēt klīniskos pētījumus, visticamāk,
jādarbojas nevis nacionālā, bet starptautiskā līmenī,
tādejādi nodrošinot apjomradītus ietaupījumus.
Klīnisko pētījumu organizēšanas tirgus gan ir
samērā koncentrēts. Desmit lielākās pētniecības
līgumorganizācijas jau 2008. gadā kontrolēja aptuveni
60% no globālā tirgus un bija izveidojušas ciešas un
stabilas partnerattiecības ar lielākajām farmaceitiskajām
kompānijām.41
Eiropas līmenī darbojas Eiropas Klīniskās pētniecības
infrastruktūras tīkls (ECRIN), kas izveidots ar
mērķi integrēt klīnisko pētniecību ES un atbalstīt
daudznacionālu sadarbību klīnisko pētījumu jomā.
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Par ECRIN dalībniekiem var kļūt valstis, bet par
zinātniskajiem partneriem – valstu klīnisko pētījumu
centru tīkli. Latvija nav ECRIN dalībvalsts, un Latvijā
arī nedarbojas klīnisko pētījumu centru tīkls. RSU
sadarbībā ar kādu no slimnīcām (visticamāk ar Rīgas
Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu vai ar P.Stradiņa
klīnisko universitātes slimnīcu) un, piesaistot ES fondu
ieguldījumus, būtu gatava izveidot atvērta tipa klīnisko
pētījumu laboratoriju, kurā varētu realizēt 1. un 2.
fāzes klīniskos pētījumus, kas ir ar augstāku pievienoto
vērtību. Uz laboratorijas bāzes varētu izveidot ECRIN
standartiem atbilstošu nacionālo klīnisko pētījumu
centru un gala rezultātā arī iesaistīties ECRIN, kas ļautu
būtiski palielināt klīnisko pētījumu apgrozījumu. Turklāt
laboratoriju varētu izmantot arī vietējie farmācijas
uzņēmumi, veicot pētījumus, kas nepieciešami preparātu
aprobācijas procesā.

4.5. Ražošana un patentbrīvās zāles
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Patentbrīvo medikamentu tirgus vērtība pieaugs, jo lielai
daļai oriģinālo medikamentu patenti ir beigušies vai
beigsies nākamo piecu gadu laikā. Turklāt šobrīd tirgū
izplatīto patentbrīvo medikamentu sastāvā esošās aktīvās
farmaceitiskās vielas pārsvarā ir ķīmiski sintezētas. Taču
paredzams, ka tuvākajā nākotnē tirgū parādīsies vairāk
patentbrīvie bioloģiskās izcelsmes medikamenti. Pēdējie
atšķiras ar to, ka bioloģiskajiem medikamentiem iespējams
iegūt tikai ļoti līdzīgu, bet ne ekvivalentu medikamentu. To
izstrāde un reģistrācija ir mazāk standartizēta, sarežģītāka
un dārgāka, taču veiksmīgu projektu gadījumā – potenciāli
ļoti izdevīga.43 Analītiķi prognozē, ka līdzīgo bioloģiskās
izcelsmes medikamentu tirgū atradīsies nišas dažādām
farmaceitiskajām kompānijām (oriģinālo medikamentu un
patentbrīvo medikamentu ražotājiem, biotehnoloģiskajiem

Globālā farmācijas tirgus apjoms, mljrd. USD44
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Globālais medikamentu patēriņš monetārā izteiksmē
2014. gadā pirmo reizi pārsniedza 1 trilj. USD (skat.
15. attēlu). Tiek prognozēts, ka nākamo 5 gadu laikā
tirgus turpinās attīstīties, saglabājot iepriekšējo 5 gadu
izaugsmes tempu, un 2020. gadā varētu sasniegt jau
1.4 trilj. USD. Vairāk nekā vienu trešdaļu no globālā
medikamentu apgrozījuma sastāda patentbrīvie medikamenti, un paredzamā tirgus izaugsme lielā mērā būs
saistīta tieši ar šī tirgus segmenta attīstību.42

uzņēmumiem u.c.). Dažādie spēlētāji varēs koncentrēties
uz darbībām, kurās tie jau nostiprinājušies kā eksperti,
bet, lai gūtu panākumus, būs nepieciešama intensīvāka
savstarpēja sadarbība.45

CEPTON Strategies (2008). Strategic Outsourcing across the Pharmaceuticals Value Chain. Munchen: CEPTON.
IMS Health (2015). Global Medicines Use in 2020: Outlook and Implications. Parsippany, NJ: IMS.
The Lancet Oncology (2015). Generic Drug Market: Growing and Merging. The Lancet Oncology, 16 (6), 595.
IMS Health (2016).
Huzair, F. & Kale, D. (2015). Biosimilars and the Long Game. Trends in Biotechnology, 33 (5), 250-252.
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Latvijas uzņēmumiem, kuriem patentbrīvo medikamentu
un aktīvo farmaceitisko vielu ražošana ir būtiska biznesa
sastāvdaļa, iepriekš minētās izmaiņas farmācijas tirgū
paver dažādas attīstības iespējas. Savukārt pieprasījums
pēc līdzīgo bioloģiskās izcelsmes medikamentu sintēzes
varētu būt pievilcīgs farmaceitiskajām pētniecības
institūcijām.
Viens no svarīgākajiem procesiem, it īpaši patentbrīvo
medikamentu izstrādes un ražošanas uzsākšanas
ciklā, ir efektīva zāļu reģistrācijas procedūra. Latvijā
kā ES dalībvalstī zāļu reģistrācija notiek Eiropas valstu
zāļu aģentūru kopējās sistēmas ietvaros, un Latvijas
kompetentā iestāde šajā sistēmā ir ZVA. Iepriekšējā
Konkurētspējas ziņojumā atzīmējām, ka vietējo
uzņēmumu un ZVA sadarbība ne vienmēr ir produktīva –
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uzņēmumi bija neapmierināti ar zāļu reģistrācijai
nepieciešamo laiku, kas pārsniedz likumdošanā noteiktos
termiņus, bet ZVA norādīja uz nepilnībām uzņēmumu
iesniegtajā dokumentācijā, kas neizbēgami pagarina
reģistrācijas laiku. 2016. gada vasarā, tiekoties ar
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisiju nozares pārstāvjiem, tika uzsvērts,
ka situācija ir uzlabojusies. Taču farmācijas nozare
būtu ieguvēja, ja ZVA attīstītu zinātniskā padoma
pakalpojumu, kas ietvertu zinātniskas konsultācijas
un palīdzību dažādu ar zāļu reģistrāciju saistītu
procedūru izpildē. Lai varētu uzsākt zinātniskā padoma
pakalpojuma sniegšanu, ZVA būtu nepieciešams izveidot
procesu, paredzot jomas un atbildības, kā arī attīstīt
ārštata vietējo un ārvalstu ekspertu piesaistes kārtību.46

4.6. Eksports un tirgus diversifikācija
Latvijas farmācijas nozare ir lielā mērā orientēta uz eksportu, tādēļ ārvalstu tirgus attīstība tai ir īpaši nozīmīga. Būtiskākie noieta tirgi ir Krievija un pārējās NVS
bloka valstis. Nestabilā situācija šajos tirgos ir negatīvi
ietekmējusi Latvijas ražotājus, un tie aktīvi strādā pie
tirgus diversifikācijas un pārstrukturizācijas. Nozares
attīstības stratēģija paredz veicināt pārdošanas apjoma
palielināšanu jaunajos attīstības tirgos Āzijā un Tuvajos
Austrumos, izmantojot uzņēmumu zināšanas par NVS
valstu attīstības tirgiem un palielinot jauno attīstības
tirgu īpatsvaru līdz pat 50%.47
Efektīva jaunu tirgu apgūšana var prasīt lielus
ieguldījumus. Piemēram, dāņu farmācijas gigants
Novo Nordisk šobrīd kontrolē 60% no Ķīnas insulīna
tirgus, un tā gadskārtējie pārdošanas apjomi pārsniedz
1 mljrd. USD, bet tas ir prasījis ieguldījumus ne tikai
piegādes ķēžu izveidē, bet arī Ķīnas pētniecības un
ražošanas infrastruktūrā, speciālistu apmācībā,
sabiedrības veselības kampaņās u.c.48 Latvijas
farmācijas uzņēmumi ar šāda veida kampaņām konkurēt
nevar, tādēļ arī jauno attīstības tirgu apgūšana
visticamāk saistīta ar nišas produktiem un sadarbības
partneru piesaisti.
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Ja salīdzina attīstītos un jaunos farmācijas tirgus,
būtiski atšķiras to brieduma pakāpe. Attīstītie tirgi ir
labi strukturēti un paredzami. Tajos ir neliels galveno
ieinteresēto pušu skaits, un to lomas ir visiem zināmas.
Turpretī jaunie tirgi ir komplicētāki, turklāt tie atšķiras ne
tikai nacionālā, bet arī reģionālā līmenī, it īpaši, ja salīdzina
lielpilsētas un lauku teritorijas. Viena no būtiskākajām
problēmām, kas kompānijām jāatrisina, ienākot jaunajos
tirgos, ir medikamentu piegāde pacientiem, ko analītiķi
dēvē par tirgus piekļuves izaicinājumu. Jauno tirgu
izplatīšanas tīkli ir ļoti fragmentēti, ar reģionālu, nevis
nacionālu pārklājumu. Tajos darbojas ļoti daudz mazu
spēlētāju, kas sadalījušies vairākos starpniecības līmeņos.49
Turklāt piekļuves apgrūtinājumu rada daudzu jauno tirgu
nosacījumi, kas ārvalstu farmaceitiskajām kompānijām ļauj
izplatīt savus medikamentus tikai tādā gadījumā, ja tās
veic tiešos ieguldījumus un uzsāk vietējo ražošanu.50 Vēl
divi šķēršļi ir saistīti tieši ar pacientiem, kuri bieži neapzinās
dažādas ārstēšanas iespējas un kuru maksātspēja
vairumā gadījumu ir ļoti ierobežota. Lai atrisinātu pirmo
problēmu, farmaceitiskās kompānijas veic būtiskus
ieguldījumus sabiedriskajās veselības kampaņās. Savukārt
maksātspējas problēmas tiek risinātas, diversificējot
medikamentu cenas.51

Behmane, D. (2014). Zāļu valsts aģentūras loma Latvijas farmācijas industrijas atbalstam. Rīga: LAKIFA.
LAKIFA (2015).
Novo Nordisk. (2011). Changing diabetes in China: The blueprint for change programme. Novo Nordisk.
Yadav, P., & Smith, L. (2014). Pharmaceutical Company Strategies and Distribution Systems in Emerging Markets. In A. J. Culyer, Encyclopedia of
Health Economics (Vol. 3, pp. 1-8). San Diego: Elsevier.
World Economic Forum (2013). Enabling Trade. Valuing Growth Opportunities. Geneva: World Economic Forum.
IMS Health (2013). Understanding the paradox of Asia’s pharma market to ensure success. Awareness, Access & Affordability Framework. Parsippany,
NJ: IMS Health.
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Maziem un vidējiem farmaceitiskajiem uzņēmumiem
šādos apstākļos pirmā stratēģiskā izvēle ir saistīta ar
lēmumu piesaistīt sadarbības partneri vai mēģināt iekļūt
jaunajā tirgū pašiem. Ilgtermiņa periodā, darbojoties
vienatnē, veiksmes gadījumā ieguvumi, protams, ir
lielāki, bet īstermiņa periodā jārēķinās ar būtiskiem
izdevumiem, lai pārvarētu iepriekš minētos un citus
šķēršļus. Savukārt potenciālie sadarbības partneri var
būt dažādi – lielās farmaceitiskās kompānijas, vietējie
ražotāji un izplatītāji vai konsultāciju uzņēmumi.52 Lielās
farmaceitiskās kompānijas, iespējams, ir visuzticamākie
partneri, bet vietējie vislabāk pārzina attiecīgā tirgus
specifiku, taču, izmantojot šos partnerus, uzņēmums
neizveidos savu izplatīšanas tīklu un ilgtermiņā būs
atkarīgs no partneriem. Savukārt konsultanti ir
kā atbalsta sistēma, kuras izdevīgums atkarīgs no
ieguvumiem un izmaksām attiecīgajā situācijā.

No valsts puses būtiski ir nodrošināt atbalstu nozares
centieniem diversificēt realizācijas tirgus, piedāvājot
gan dažādas jauno tirgu apgūšanas aktivitātes (stendu
sagatavošanu un dalību starptautiskās izstādēs,
līdzdalību augstu Latvijas valsts amatpersonu vizītēs un
starptautiskās mārketinga kampaņās u.c.), gan palīdzību
specifisku tirgus prasību izpildei (divpusējās vienošanās
par savstarpējo medikamentu reģistrācijas atzīšanu
ārpus ES, augstu valsts amatpersonu divpusējas sarunas
u.c.). Svarīgi ir arī sekot līdzi tam, lai nedaudzie vietējie
farmācijas uzņēmumi netiek izslēgti no šāda atbalsta
saņemšanas formālu ierobežojumu rezultātā (piemēram,
salīdzinoši lielā apgrozījuma vai darbinieku skaita dēļ),
un izmantot valsts budžeta finansēšanas iespējas, ja
ES fondu finansējumu piesaistīt nav iespējams.

Vietējo farmācijas uzņēmumu tirgus daļa, %53
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Jāpiemin arī tas, ka daudziem ārvalstu farmācijas
uzņēmumiem kā drošības spilvens darbojas vietējais
tirgus, kas nav pakļauts globālā tirgus svārstībām
un uzņēmumiem garantē noteiktu apgrozījuma daļu.
Šī priekšrocība, protams, vairāk aktuāla uzņēmumiem,
kuru mītnes zemes ir salīdzinoši lielas. Taču arī mazākās
valstīs ar attīstītu farmācijas nozari vietējo ražotāju
tirgus daļa bieži ir samērā augsta. Īrija, kur vietējo
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uzņēmumu tirgus daļa ir tikai 6%, šajā ziņā ir izņēmums,
un valsts mēģina salīdzinošās priekšrocības ražošanas
jomā izmantot, lai kāpinātu vietējo uzņēmumu
apgrozījumu. Arī Latvijas ražotāju pārdošanas apjoms
vietējā tirgū ir salīdzinoši neliels un nepārsniedz 5%
no kopēja Latvijas zāļu tirgus. Vietējie uzņēmumi un
Latvijas ekonomika kopumā iegūtu, ja šo proporciju
izdotos palielināt līdz 7-10%.

Quintiles (2015). Emerging markets: Four Entry Strategies for Small and Midsized Companies. Durham, NC: Quintiles.
Zāļu valsts aģentūra (2016), Pharmaceutical Industry Competitiveness Task Force of UK (2016), US Department of Commerce (2016).
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Rekomendācijas
1.

rekomendācija

PharmaHub: sadarbība, specializācija
un nišas produkti
Lai paplašinātu jauno un pieredzējušo nozares spēlētāju
iespējas sadarboties un sasniegt augstākas pievienotās
vērtības radīšanas nišas, jāizveido kopēji izmantojama
atvērta tipa tehnoloģiju pārneses infrastruktūra
(PharmaHub). Ieguldot 8-12 milj. EUR no Izglītības
un zinātnes ministrijas administrētā pētniecības un
attīstības infrastruktūrai viedās specializācijas jomās
paredzētā ES fondu finansējuma un Ekonomikas
ministrijas pārziņā esošajiem ES fondiem, varētu iekārtot
gatavo zāļu formu laboratoriju un pilotražotni, kur
farmācijas uzņēmumiem, pētniekiem, mācību spēkiem
un citiem nozares pārstāvjiem būtu iespējas izstrādāt
jaunas zāļu formas un to ražošanas procesu. Paralēli
PharmaHub vajadzētu arī būt cieši integrētai ar vietējām
augstākās izglītības iestādēm un kļūt par mācību bāzi
studējošajiem gatavo zāļu tehnoloģijās un rūpnieciskajā
farmācijā.
2.

rekomendācija

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana
Lai Latvijas farmācijas uzņēmumi varētu sasniegt savus
mērķus – radīt, sertificēt un laist ražošanā jaunas
patentbrīvās zāles trīs gadu laikā un kāpināt pārdošanas
apjomus ārpus Latvijas robežām – publiskajiem
spēlētājiem un uzņēmumiem aktīvāk jāsadarbojas,

veidojot starptautiski konkurētspējīgu inovāciju un
ražošanas sistēmu. Latvijā nepieciešams palielināt
ZVA kapacitāti, attīstot zinātniskā padoma funkciju un
nodrošinot kompetenci Latvijas farmaceitisko uzņēmumu
darbības jomās. Procesa izveidei un 12-18 ārštata
ekspertu piesaistei ZVA būtu jāiegulda 600 tūkst. EUR.
Savukārt starptautiskā līmenī nepieciešams sekmēt
uzņēmumu centienus apgūt jaunus vai paplašināt
esošos eksporta tirgus, piedāvājot gan dažādas
atbalsta aktivitātes (piemēram, nodrošinot līdzdalību
augstu Latvijas valsts amatpersonu vizītēs, organizējot
starptautiskas mārketinga kampaņas), gan palīdzību
specifisku tirgus prasību izpildē (piemēram, slēdzot
divpusējas vienošanās par savstarpējo medikamentu
reģistrācijas atzīšanu ārpus ES).
3.

rekomendācija

Cilvēkresursi
Lai palīdzētu Latvijas farmācijas uzņēmumiem atrisināt
cilvēkresursu trūkumu, nepieciešams izveidot kvalitatīvu
izglītības bāzes infrastruktūru. Augstākās izglītības jomā
būtu jāpopularizē un jāpilnveido (piemēram, piesaistot
ārzemju pasniedzējus) nesen RSU izveidotā rūpnieciskās
farmācijas programma, nodrošinot finansējumu un
piesaistot vismaz 30 studentus. Savukārt profesionālās
izglītības jomā Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledžā nepieciešams ieguldīt papildus 9 milj. EUR,
izveidojot to par nozares profesionālās izglītības
ekselences centru.
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