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 2020יוני   15

                         7674200218             סימוכין:
  

 רשראות האספקה של תרופות לישראלש -משבר הקורונה 

 בעולם. ת התרופותשרשרת אספקרכיבים בעל  קצרת טווחהייתה השפעה משבשת  משבר הקורונהל

מסוימות, בביקוש לתרופות ומהירה של מפעלים, לעלייה חדה הייצור המשבר גרם לירידה זמנית בכושר 

   .האווירשינוע בדרך הירידה ביכולת למדינות, וכמה להגבלות סחר בתרופות מצד 

 לא שגרתיים.אמצעות צעדים בהמצב והתמודדה עם  בתרופותגם המערכת בישראל חוותה חוסרים 

של בעלי הרישום והמוסדות  מלאיםאיום על הבו חדות עליות מחיריםב באספקה התבטאושיבושים 

  .הרפואיים

על  ביתר שאתעלולים להשפיע  מעצמתי מתגבר,-, כשברקע מאבק ביןתחלואה בעולםגלים נוספים של 

  .בישראלרופות הזמינות והמחיר של ת

מידת כנגזרת מכך את ו שרשראות האספקה הגלובליות של תרופות וחיסוניםעבודה זו מנתחת את 

 .עולםבוהעקיפה של ישראל על מדינות ההסתמכות הישירה 

   :המלצות להיערכות לתרחישים עתידיים

 .יירום לאומעתות חאספקת תרופות חיוניות בנושא טיפול 'מקצה לקצה' בל תייעודימנהלת  מתהק .1

 שינוי בחקיקה של מלאי הבסיס המינימלי בארץ לארבעה חודשים גם בימי שגרה. .2

 .בסיכון למחסורחיוניים ם תכשיריפיתוח חלופות אספקה לדרך לשרשרת האספקה  סיכונים צמצום .3

  .הבריאותעל תקציבי שיושתו עלויות  - מלאיםחידוש ו ת מחירי תרופותועלימול לכות תקציבית היער .4

 .ציוד רפואיחיסונים ו ,תרופות חיוניותאפשרות לייצור מקומי של הבחינת  .5

 .ויוזמות מחקר משותפות ותטכנולוגישיתוף בהסכמי סחר,  קידום - שותפויות בינלאומיות הידוק .6

 מעין לאופר ומר ישראל  Frost & Sullivanהעבודה נכתבה בסיוע חברת 

 אגף הרוקחות במשרד הבריאות עםשיח וב
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 תמצית מנהלים

תהליך הייצור  ת שקיפות.נעדרו מבוזרת, מורכבתוחיסונים  ת של תרופותגלובליהשרשרת האספקה  .1

מספר  העוברים דרךואריזה לבי ייצור משמורכב מחומרים ועשוי להיות ה או חיסון וההפצה של תרופ

 הגלם ספקים של כל חומריולרישום מקורות  ה. מכיוון שאין דרישםליעד יםמגיע םמדינות לפני שה

חסר ידע בנוגע להיקף ההסתמכות  למדינות, )משיקולים מסחריים( תרופה ייצורלהמשמשים 

 ,ערך של המוצרשרשרת השלבים מוקדמים יותר בבעל יצרנים זרים וספקים יחידים האמיתי שלהן 

  אירוע משבש כמו משבר הקורונה. ציב סיכונים בהינתןלהעלול ש דבר

 ,(API) של רכיבים תרופתיים פעיליםהעולמי מהייצור  60%-סין והודו שולטות כיום יחד על כ .2

את רשימת המדינות המייצאות תרכובות  (בפער גדול)סין מובילה  תרופות. ייצורהמהווים בסיס ל

 מזינה חלק ניכר מתעשיית התרופות במערב סין, שנייה אחריהממוקמת  ,ודו. הלתעשיות תרופתיות

בכל הנוגע  סין שולטת כיום בשוק האנטיביוטיקה העולמי.מעבר לכך,  .בתרכובות תרופתיות

לתכשירים תרופתיים מוגמרים, מדינות מערב אירופה וארה"ב שולטות בשוק, אך סין והודו נוכחות 

 גם במגרש זה. 

 כאשר ,מקורם בייבוא ארץהמורשים לשיווק בכשירים התרופתיים מהת 70%-כ, ישראל מבחינת .3

מהתרופות לא מבוטל חלק שכך, להבנתנו  אף .ממדינות מערב אירופה ומארה"ברובם המכריע 

 :שמקורם בסין ומהודורכיבים פעילים ומתרכובות פרמצבטיות המשווקות בישראל מורכב מ

הודו חומרים פרמצבטיים מבמידה רבה על נסמכת ארה"ב בגרמניה ותעשיית התרופות ב .א

מה שחושף גם את ישראל להשפעות שעלולות להיווצר כתוצאה משיבושי אספקה  ,סיןמו

   .מצדן

התרופות והחומרים הפעילים  ממחצית יותרשל הישיר אחראיות יחד לייבוא סין והודו  .ב

ישראל עליהן נסמכת  יותאירופגם יצרניות אנטיביוטיקה  כמו כן,. לישראל יםאנטיביוטיה

 מסין. יםנממספר מוגבל של יצרחומרים אנטיביוטיים על  ותנסמכ (ואיטליה ספרדבייבוא )

 ם.עולב ת התרופותשרשרת אספקרכיבים בעל  קצרת טווחהייתה השפעה משבשת  משבר הקורונהל .4

של מפעלים )סגר, תחלואת עובדים(, ולעלייה חדה בביקוש הייצור המשבר גרם לירידה זמנית בכושר 

 .נגיףלטיפול בשנבחנו כפוטנציאליות ותרופות  למכונות הנשמהחולים חיבור נדרשות לשלתרופות 

האוויר שינוע בדרך הבמקביל חלה ירידה ביכולת ו ,נקטו צעדי הגבלת ייצואמדינות  57 בנוסף,
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אלה חידדו את התחרות בין מדינות על האספקה, שיבושים  נים.מטען זמי יעל שטחהובילה לתחרות ש

  .ותמסוימרופות משמעותיות עבור ת ת מחיריםועליוגרמו ל בעולם שחקו מלאים אסטרטגיים

חשפו גם את ישראל לבעיית חוסרים בתרופות, שטופלה הבעיות בשרשרת האספקה הגלובלית  .5

הירידה החדה  הייצור של מפעלים במערב אירופה, הצמצום הזמני בכושר שגרתיים.בצעדים לא 

מדינות והתחרות שהתפתחה עשרות הגבלות הייצוא שהוטלו על ידי , בשטחי המטען לשילוח אווירי

  ולאיום על המלאים. עליות מחירים של תרופות מסוימותגרמו ל בין מדינות

 משבר הקורונה עמד מלאי הבסיס אליו חויבו בעלי הרישום והמוסדרות הרפואיים על חודש, אךטרם  .6

כלל השחקנים בתחום לדאוג למלאי של ארבעה חודשים את משרד הבריאות הנחה בפברואר  26-ב

מבחני תמיכה הוגדרו גם  ריטים שהוגדרו קריטיים. בהמשךפ תרשימעבור ולמלאי של שישה חודשים 

לשיפוי על עלייה משמעותית בהיקפי  ויותהתחייבניתנו לקופות החולים לביצוע הגדלת רכש ומלאים ו

 הבלאי ובעלויות האחסון. 

על יותר להשפיע לגרום למתחים ושיבושים באספקה העולמית ועלולים גלים נוספים של קורונה  .7

זאת כשברקע מתגברת התחרות בין המעצמות,  .והמחיר של תכשירים מסוימים גם בישראלהזמינות 

 .המשפיעה גם היא על שרשראות האספקה הגלובליות

 לישראל: המלצות .8

שתכלול , יירום לאומעתות חאספקת תרופות חיוניות בנושא ל תייעודימנהלת  מתהק .א

 נציגי תעשיית התרופות, והמודיעין החוץ, האוצר הביטחון,, הבריאות ממשרדי נציגים

רציפה להבטיח אספקה תפקיד המנהלת יהיה  .ומוסדות רפואיים יבואנים ,וחברות הפארמה

 חומרי, כימיים ריאגנטים, בדיקה ערכות)של מוצרים רפואיים חיוניים לישראל  ומשלימה

יעילה ניהול רשת על ידי . זאת, משברזמן ב (פוטנציאליים חיטוי ותרופות שהוצעו כטיפולים

ניהול , ח על התיאום הלוגיסטיוקיפ ,כל הספקים המקומיים, היבואנים וגופי הרכששל 

המאמצים והובלה של  חלופותומציאת איומים מהיר של  יוהיז ,התעשייהמול הקשר 

, כיום אין גורם שמנהל את המלאים בארץ באופן רוחבייודגש כי  לוגיסטיים.הוהמדיניים 

משיקולים מסחריים של חברות הפארמה והתעשייה, באופן שמקשה על ניהול מרכזי  וזאת

 של מצבי משבר.
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ישראל  שינוי בחקיקה של הדרישות  מלאי המינימום בארץ לארבעה חודשים בשגרה. .ב

כ"מדינת אי" התלויה בנתיבי הסחר הימיים והאוויריים חשופה גם בשגרה אתגרים לרציפות 

 בשגרה, ללא קשר למשבר הקורונה, הפסקות שיווק.האספקה ואכן חווה גם 

ההסתמכות הכבדה של התרופות של ישראל.  תאספקשרת רשהסיכונים לשל יזום  םוצמצ .ג

. העולמית( כרוכה בחשיפה גבוהה לשיבושים בשרשרת 70%)תרופות ישראל על יבוא 

( פטנט מוגנות תרופות כמו) חלופות ללא חלופות או מעט עם לתרופות יותר גדולים הסיכונים

יש לנקוט לפיכך, . מסוימות אנטיביוטיקות כמו, ספקים של מצומצם מספר עם תרופות או

ם הנמצאים בסיכון גבוה של תכשירי מוקדם לאומית לזיהויהבגישה פרואקטיבית ברמה 

המוגמר הגלם, עבור ברכיבים הפרמצבטיים הפעילים וכלה בתכשיר  חומריהחל ב -למחסור 

מערכת  גיבושלספקים ו גיווןרבה ל חשיבות יש. חלופייםרשת של מקורות אספקה  לפתחו -

 שיצמצמו את הסיכון. יםהסכמים מדיני

על תקציבי  תרופותהההשתה הצפויה של עליית מחירי כות תקציבית מתאימה. היער .ד

סל הבריאות, בתי הניתנים במסגרת שירותי בריאות  לע משמעותינטל תוסיף  הבריאות

מלאי חזק את כדי לשחזר ול. בנוסף, יידרשו תוספות תקציב ציבוריים וקופות חוליםחולים 

 התרופות שהתדלדלו.

חוסרים ה. וציוד רפואי , חיסוניםתרופות חיוניותאפשרויות לייצור מקומי של בחינת  .ה

תרופות הנדרשות הקורונה היו בהתפרצות תקופת השיא של ב המשמעותיים ביותר שהורגשו

, אנטיביוטיקה, תרופות הרגעה ותרופות משככות כאבים, כמו המחלהלטיפול בסיבוכים של 

בריאות הציבור )פריטים החשובים עבור צוותי הרפואה,  , חומרי ניקוי וחיטויןגמציוד וכן ב

ון ויש לבח ומגוון של ישראל עשיר נוף הייצור המקומי .(מקומיותייצור עבור מעבדות ו בכלל

, שיוכלו לפעול בשוטף, חיוניותמקומי של תרופות הייצור הת ופיתוח תשתישל כדאיות האת 

 שימוש . לשם כך, יש לבחון גםמגיפות כמו לאומיחירום  ות שלאך לתת מענה מגוון בעת

  .שישמשו תמריץ לפיתוח טווח והתחייבויות רכש ארוכות תמריצים בחבילות

הגבלות הנהגת  לצד. פוליטיות לחיזוק שותפויות בינלאומיות-הגיאוההתפתחויות מינוף  .ו

 פישיתו קחיז, משבר הקורונה גם חיוניתעל אספקה בין מדינות תחרות התפתחות סחר ו

 ו"מלקדם מצריכה לשאוף באווירה זו ישראל  .משאבים אגםל ונכונות יםבינלאומי פעולה

 ותהעברת טכנולוגי ,תופעולה בין ממשל פיצדדיים, שיתו-צדדיים ורב-על הסכמי סחר דו

 פיות לתרופות חיוניותיויוזמות מחקר משותפות עם מדינות שיכולות לשמש שותפות סחר חל

 משבר עתידי.ציוד מגן בו
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את בחון למטרה ב . זאתשרשראות האספקה הגלובליות של תרופות וחיסוניםב עוסקזה  פרסום .1

ות לגרום לשיבושים לולשעיות החלשות בשרשרת ישראל בעולם ולהצביע על החולמידת התלות של 

 . בזמינות מוצרים תרופתיים חיוניים או במחירם עבור השוק הישראלי פוטנציאליים

ראייה בוחיסונים שלבי הייצור ואופני השינוע של תרופות  נתחת אתמ העבודהבחלקה הראשון,  .2

את הייצור והייצוא של חומרים המדינות המובילות  מיפוי. הדגש בחלק זה הוא על עולמית

תרופתיים ותרופות )בחלוקה גסה בין תרופות כימיות, ביולוגיות, אנטיביוטיקה, חיסונים ומוצרי 

 דם(, ועל הנגישות של מרכזי הייצור הגדולים של תרופות לנמלי ים ואוויר החיוניים לשינוע.

בעולם מבחינת ייבוא תרופות מוגמרות וחומרים בחלקה השני, מנותחת התלות של ישראל  .3

ניתוח זה נעשה בשני צירים: סימון המדינות המקומית.  התעשייהתרופתיים המשמשים את 

המובילות את ייצוא התרופות לסוגיהן לישראל )מהחוץ פנימה(, ולאחר מכן פילוח התרופות 

למידת מעבר . )מהפנים החוצה( הןהמאושרות לשיווק בישראל והתחקות אחר מקורותי

ההסתמכות מידת את גם חלק זה מבקש לנתח , ההסתמכות הישירה של ישראל על מדינות העולם

 ישראל על מדינות אחרות.המייצאות תרופות לשל המדינות 

החלק השלישי מציג בקצרה מתחים שהתחדדו כתוצאה מהתנהלות שרשרת האספקה הגלובאלית  .4

מידת החשיפה של ישראל לאמוד את  . המטרה בחלק זה היאקורונהשל תרופות במהלך משבר ה

)במקביל  כתוצאה מגל שני משמעותי של קורונהאם  ,בשרשרת האספקהלשיבושים אפשריים 

 או ללא קשר. במקבילעשויים להתפתח שכתוצאה ממתחים גיאו פוליטיים או  (העונתית לשפעת

 1או"םשל השל ארגון הסחר העולמי מסד הנתונים מתוך נתוני ייבוא וייצוא  נעשה על בסיסהניתוח  .5

תרכובות מסווג את סוגי הסחורות הפרמצבטיות בחלוקה הבאה: מאגר האו"ם  .2018נת נכון לש

(; תרופות לפי 3003תרופתיות הכוללות שניים או יותר רכיבים ללא חלוקה למנות )קוד רישום 

(; 300220; חיסונים לבני אדם )(2941ים )תכשירים אנטיביוטי(; 3004מינון בתפזורת או באריזה )

( 300214(, בעירוב חומרים נוספים )300213במצב גולמי ) 2דם ומוצריו ותוצרים אימונולוגיים

 .(300215)וכתוצר ארוז 

                                                 
   /UN Comtrade database - https://comtrade.un.org/data נתוני הסחר נלקחו מאתר  1

  מסוימים בה.תרופות על בסיס תרכובות ביולוגיות שמטרתן להשתלב במערכת החיסונית של הגוף ולהפעיל חלקים  2
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  :שצריך לקחת בחשבון העולמי יש מגבלות משמעותיות נתוני הסחר עפ"יניתוח ל .6

יצרנית מדינה מצד  יםתרופתיייבוא של חומרים היקף הבין קשר כמותי ישיר ייצר לא ניתן ל .א

 אותה מדינהש מוגמריםה תרופתייםהתכשירים בעל חומרים אלה הסתמכות שיעור לבין 

מהחומרים הנדרשים לתעשיית  50%העובדה שמדינה מסוימת מייבאת כלומר, מייצאת. 

 מהתכשירים 50%-שבהכרח ה ותהתרופות המקומית שלה ממדינה כמו סין, אין משמע

סין. חומרים תרופתיים מהפרמצבטיים המוגמרים שאותה מדינה מייצאת נסמכים על 

תרופתיות על תרכובות  רבהעבודה זו תניח כי במקרים בהם יש הסתמכות למרות זאת, 

 .וגמר המופנה לייצואממדינה מסוימת, חלק מהחומרים הללו מוצא דרכו לתוצר המ

ברמת דיווח על תתי הקטגוריות של מוצרים רפואיים, וכדי בין מדינות בשל חוסר אחידות  .ב

סוגי תכשירים להימנע מהטיה בנתונים כתוצאה מכך, המחקר לא מנתח נתוני סחר לפי 

( 3003ספציפיים. משלוחי תרופות מסוימים המסווגים כתרכובות תרופתיות שלא לפי מינון )

( או Excipients)חומרים לא פעילים  עירוב של כמה(, APIעשויים להכיל חומר תרופתי פעיל )

 שילוב מסוים של חומר פעיל וחומרים לא פעילים.

של תרופות  חלקן , . עם זאתאינם כוללים התייחסות לתרופות מוגנות פטנט הסחר נתוני .ג

 .נמוך באופן יחסי)מבחינת נפח סחר( אלו 

מדינות מסוימות היקף ייצוא נמוך לא בהכרח מצביע על כושר ייצור נמוך של מדינה, שכן  .ד

בדומה, ייצוא בהיקף נרחב אומנם  .לצריכה פנימית מסתמכות על הייצור המקומי שלהן

הוא לא מעיד על איכות התוצר, ועל כן מדינה אך מעיד על כושר ייצור גבוה של מדינה, 

יכולה להיות יצואנית מרכזית, אך המדינות הרוכשות ממנה יהיו מדינות לא מפותחות 

אינו מתיימר זה ניתוח באפריקה ובאסיה שדרישות האיכות והרגולציה שלהן נמוכות יותר. 

יש לו נגיעה ישירה יצרניות התרופות וכל ערוצי הסחר בעולם, אלא רק מה שאת כל מפות ל

 או עקיפה בהיקף משמעותי לשוק התרופות בישראל.

נתח של מדינות שונות במפת גבי הלמרות זאת, נתוני הסחר כן מספקים אומדן טוב יחסית ל .7

הייצור והייצוא העולמית של תרופות, כמו גם באשר למידת ההסתמכות של מדינות על ספקים 

חיצוניים של תרכובות וחומרים פרמצבטיים פעילים ומידת החשיפה שלהם לסיכונים כתוצאה 

 ית.על שרשרת האספקה העולממצבי חירום בינלאומיים או מקומיים של מהשפעות מזיקות 
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 שרשרת האספקה הגלובלית של תרופותניתוח  -חלק א' 

 ייצור שורה ארוכה של גורמיכוללת ו הסבוכ ייםתרופתתכשירים שרשרת האספקה הגלובלית של  .1

, עוברת דרך חומרי גלםב מתייחס לשרשרת ערך המתחילה חיסון או של תרופההייצור מקטע  והפצה.

. מקטע מוגמרתרופתי תוצר מסתיימת בו תרופתיותייצור חומרים תרופתיים פעילים ותרכובות 

 יםלוגיסטי מחסניםמקומיות, גופי רכש, רגולטוריות סיטונאים, סוכנויות ההפצה מתייחס למשווקים 

המורשים בתי המרקחת )קופות חולים, בתי חולים( ו המקומית יתהרפוא המערכת -וצרכני הקצה 

 .פרטיה ןת התרופות לצרכא רולמכ

 שלושה שלבים: עובר דרךייצור תרופות וחיסונים  .2

מבוסס על  - (Active Pharmaceutical Ingredient - APIייצור המרכיב הפרמצבטי הפעיל ) .א

(. Intermediateשלאחר תהליך עיבוד הופכים לתרכובת ביניים ) 3(raw materialsחומרי גלם )

 מרכיב פרמצבטי פעיל.תרכובת זו עוברת תהליכי טיהור/זיקוק והופכת להיות 

ערבוב המרכיב הפעיל עם חומרים  - (FDF - Finished Dosage Form)ייצור התכשיר התרופתי  .ב

, המשמשים מעטפת לחומר הפעיל, נותנים נפח, צבע וטעם, מקלים 4(excipientsלא פעילים )

מוצק על ספיגת החומר הפעיל ומונעים שינוי מולקולרי שלו. התרופה יכולה להיות בתצורת 

 מוצק )משחה( או בתצורה המיועדת להזרקה.-לבליעה, נוזל או חצי

אריזת התכשיר בהתאם לתקן שנקבע לו )באמפולות, בקבוקונים,  -ראשונית ומשנית אריזה  .ג

 מכלים, מזרקים, אריזות ואקום וכו'( ולאחר מכן אריזה בקופסאות לשיווק.

 

 

 

 

 תרופותהתהליך ייצור  שלבי

                                                 
 אורגניות, תאים או רקמות.-תרביות מיקרו(, Fine Chemicals)חומרי הגלם עשויים להיות כימיקלים עדינים  3

 מסה, שימור, דילול, ציפוי, צבע, טעם ועוד.המיועדים לשימושים שונים כגון ה ביולוגית החומרים אדישים מבחינ 4

http://www.pmo.gov.il/
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תרופה או חיסון עשויים  ת מאוד.ות כיום מבוזרות הייצור הפרמצבטיאושרשרמבחינה גיאוגרפית,  .3

מדינות ואף לעבור את שלושת שלבי הייצור ביותר מספר להיות מורכבים מחומרים שמקורם מ

יגיע מסין, הרכיב הפעיל  לתכשיר רפואי חומר הגלםכי יתכן כך לדוגמה, משלושה מקומות שונים. 

תיוצר בגרמניה והתרופה תיארז בפולין לפני משלוח למדינת התרופתית ייוצר בהודו, הפורמולציה 

 היעד.

נשלט כיום על ידי סין, הודו, איטליה וספרד.  בעולם (API) פעיליםהפרמצבטיים הרכיבים הייצור  .4

 ועפ"י מקורות שונים ,סין היא היצרנית הגדולה ביותר של רכיבים פעילים במונחי נפחככל הנראה, 

 %20-ייצור של כהודו אחראית ל .5בעולם אלוחומרים של ייצור המכלל  %40עד  %20-ל היא אחראית

 יםפעיל רכיביםהיצואנית המובילה של ככל הנראה מהרכיבים הפעילים בעולם והיא  %30עד 

 .6לבריטניה ולארה"ב

 ייצור חומרים תרופתיים פעילים בעולם בחלוקה בין אזורים גיאוגרפיים

 

 

                                                 
5  China policies to promote local production of pharmaceutical products and protect public health. Geneva: World Health 
Organization; 2017, p. 17; https://www.who.int/phi/publications/2081China020517.pdf  

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, International Strategy, 2017, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/609425/Item_10__2017-
OB-05__International_Strategy.pdf 
European Fine Chemicals Group, Active Pharmaceutical Ingredients Facts and Figures, https://efcg.cefic.org/wp-
content/uploads/2019/01/EFCG_API_Facts_and_Figures_V02-28012019.pdf; 

6 China Chamber Of Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products, 08 May 2019, 
http://en.cccmhpie.org.cn/Web/Content.aspx?queryStr=w7x1X10x16x0X10x16o3w8w1u9v1u9v1v2v7z8w7x08q7x15x15o3w8w
1v3v1z8p0w7x08q7x15x15o3w8w1v2v7 

http://www.pmo.gov.il/
https://www.who.int/phi/publications/2081China020517.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/609425/Item_10__2017-OB-05__International_Strategy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/609425/Item_10__2017-OB-05__International_Strategy.pdf
https://efcg.cefic.org/wp-content/uploads/2019/01/EFCG_API_Facts_and_Figures_V02-28012019.pdf
https://efcg.cefic.org/wp-content/uploads/2019/01/EFCG_API_Facts_and_Figures_V02-28012019.pdf
http://en.cccmhpie.org.cn/Web/Content.aspx?queryStr=w7x1X10x16x0X10x16o3w8w1u9v1u9v1v2v7z8w7x08q7x15x15o3w8w1v3v1z8p0w7x08q7x15x15o3w8w1v2v7
http://en.cccmhpie.org.cn/Web/Content.aspx?queryStr=w7x1X10x16x0X10x16o3w8w1u9v1u9v1v2v7z8w7x08q7x15x15o3w8w1v3v1z8p0w7x08q7x15x15o3w8w1v2v7
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בוא היחסי ביי ןמהחומר הפעיל לשווקים בעולם, חלק 60%-יחד ככנראה אף שסין והודו מספקות  .5

מכלל הרכיבים הפעילים הגנריים שיובאו על ידי האיחוד האירופי  .נמוך יותרמדינות מערביות מצד 

מחקר של סוכנות המזון והתרופות  .%117-כוסין ל %22-, הודו הייתה אחראית לכ2014בשנת 

מראה כי אחוז המפעלים הסינים וההודים מכלל מפעלי התרופות  2019( מסוף FDA) קניתהאמרי

 %13-מפעלים מהודו ו %18 -בסה"כ  %31המתספקים את השוק האמריקני ברכיבים פעילים הוא 

שיעור ההסתמכות האמריקנית על מפעלים מהודו ומסין לגבי מלגזור לא ניתן ש)הגם  8מפעלים מסין

 . במונחי נפח( שיעור ההסתמכות

 

 מדינות. בחלוקה ל( APIשל חומר תרופתי פעיל ) על מפעלי ייצורההסתמכות האמריקנית שיעור 
 FDA סוכנות המזון והתרופות האמריקנית מקור:ה

                                                 
7      Charles River Associates, Assessing the economic impacts of changing exemption provisions during patent and SPC protection  
        In Europe, Prepared for European Commission – DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME, 24.2.2016. 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/6e4ce9f8-aa41-11e7-837e-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1 
 

8     Safeguarding Pharmaceutical Supply Chains in a Global Economy, statement of Janet Woodcock, M.D. Director, Center for 
Drug Evaluation and Research, Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services, before the 
Subcommittee on Health Committee on Energy and Commerce, U.S. House of Representatives, October 30, 2019, 
https://energycommerce.house.gov/sites/democrats.energycommerce.house.gov/files/documents/Testimony-Woodcock-
API_103019.pdf. 

 

US, 28%

EU, 26%

India, 18%

China, 13%

Canada, 2%

RoW, 13%

http://www.pmo.gov.il/
http://publications.europa.eu/resource/cellar/6e4ce9f8-aa41-11e7-837e-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
https://energycommerce.house.gov/sites/democrats.energycommerce.house.gov/files/documents/Testimony-Woodcock-API_103019.pdf
https://energycommerce.house.gov/sites/democrats.energycommerce.house.gov/files/documents/Testimony-Woodcock-API_103019.pdf
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תרכובות סין מובילה בפער ניכר את רשימת היצואניות של  (,2018) נתוני ארגון הסחר העולמיעפ"י  .6

שלה המרכזיים הייצוא , כאשר יעדי של תרכובות אלה מהייצוא העולמי %35-עם נתח של כ 9תרופתיות

 7%עם נתח בפער ניכר מסין הודו מדורגת שנייה ארה"ב, יפן, ספרד, קנדה וקוריאה הדרומית. הם 

בלבד מכלל הייצוא העולמי, כאשר ארה"ב, גרמניה, תורכיה, הונגריה ופולין הן יעדי הייצוא המרכזיים 

  .של התוצרת ההודית

 לפי רישום ארגון הסחר( 3003)סיווג  2018המדינות המובילות בייצוא תרכובות תרופתיות בשנת  20רשימת 
 

Exports (global) of bulk drugs by 
volume (in metric tons) 

Share of global exports of bulk drugs 
by volume 

China 79,564 35% 

India 16,454 7% 

Canada 14,842 7% 

Spain 13,092 6% 

UK 12,724 6% 

South Africa 10,565 5% 

Jordan 8,231 4% 

Israel 7,131 3% 

Ireland 6,549 3% 

El Salvador 5,900 3% 

Italy 5,104 2% 

Germany 4,973 2% 

France 3,688 2% 

Belgium 3,382 2% 

Netherlands 3,331 1% 

Singapore 2,912 1% 

Switzerland 2,212 1% 

Slovak 
Republic 

1,968 1% 

Saudi Arabia 1,957 1% 

Thailand 1,695 1% 

  

 )ללא מידע זמין על ארה"ב ומספר מדינות נוספות( UN Comtradeמקור:  

                                                 
 מדובר בתרכובות שעשויות להכיל חומר פעיל בלבד, שילוב בין חומר פעיל לחומרים לא פעילים או חומרים לא פעילים בלבד. 9
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 17%-כעם נתח של גרמניה מובילה באופן ניכר את הייצוא הגלובלי  - ותהמוגמררופות בתחום הת .7

כל שאר  .העולמי מהייצוא 7%-כהאחראיות כל אחת לבעקבותיה הודו וסין מיד ו ,מהיצוא העולמי

שבע , מהן הן מדינות מערביותייצוא תרופות ארוזות המדינות הנמצאות בעשירייה הראשונה של 

 .שסוגרת את העשירייה מדינות אירופיות וארה"ב

 (3004)סיווג  2018בשנת מוגמרים  תכשירים תרופתייםהמדינות המובילות בייצוא  20רשימת 
 

Exports (global) of packaged 
drugs by volume (in metric tons) 

Share of global exports of packaged drugs 
by volume 

Germany 700,911  17% 

India 303,005  7% 

China 278,347  7% 

Italy 265,328  6% 

Spain 257,820  6% 

Belgium 222,967  5% 

France 219,916  5% 

UK 184,214  4% 

Ireland 175,742  4% 

US 146,808  4% 

Switzerland 98,578  2% 

Malaysia 79,795  2% 

Netherlands 78,362  2% 

Hong-Kong 77,836  2% 

Poland 77,577  2% 

Austria 74,337  2% 

Sweden 66,868  2% 

Colombia 51,377  1% 

Singapore 51,095  1% 

Israel 47,474  1% 
 

 קנדה ודנמרק ומספר מדינות נוספות()ללא מידע זמין על  UN Comtradeמקור: 
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. עם זאת, ספקיםבגיוון לכאורה  שרשרת אספקה המאפשרתעל מלמדים בתרופות נתוני הסחר  .8

 ,מסוימותספקים ממדינה אחת בלבד לתרופות על במקרים רבים מערכות בריאות בעולם מסתמכות 

בדו"ח של  .10עלול לגרום למחסור בתרופה במדינת היעדיחידה מול מדינה ספקית בעיה זמנית ולכן 

ועדת הביקורת על היחסים הכלכליים והביטחוניים בין ארה"ב לסין שהוגש לקונגרס האמריקני 

  . 11מכלל התרופות הגנריות בארה"ב מקורן ביצרן אחד %40-הוערך כי כ 2019בנובמבר 

מנתוני ארגון הסחר סין שולטת באחוזים ניכרים בייצור ובייצוא העולמי.  -ום האנטיביוטיקה בתח .9

(, 8%אחריה ברשימה הודו ) של אנטיביוטיקה. מהייצוא העולמי 67%-העולמי עולה כי סין אחראית ל

הודו, כיצואנית השנייה בעולם של אנטיביוטיקה רוכשת (. 4%( וארה"ב )5%(, איטליה )5%ספרד )

 %77-כמבחינת ארה"ב, . 12באופן כמעט בלעדי את הרכיב הפעיל לתרופות האנטיביוטיקה מסין

 יםמסוימ יםאנטיביוטיחומרים יתרה מכך,  בסין. ומקור 2019-בלמדינה שיובא אנטיביוטי חומר המה

   אך ורק בסין ועל ידי מספר קטן של יצרנים. יםמיוצר benzathine benzylpenicillin G (BPG)13כגון 

פוטנציאל לשיבושים בשרשרת האספקה הן  מהווהבסין יות הגבוהה של ייצור אנטיביוטיקה הריכוז .10

יה ובוודאי בעתות בימי שגרה בהינתן החלטה סינית לעשות שימוש בריכוזיות הזו כדי לפגוע ביריבות

 משבר.

 

 (UN Comtrade database)מקור:  אנטיביוטיקהשל  בעולםחמש היצואניות הגדולות 

 

                                                 
10 EuropaBio, WHITE PAPER ON Public Procurement of Biological Medicines, June 2015,  
   https://www.europabio.org/sites/default/files/europabio_white_paper_on_public_procurement_of_biological_medicines_final.pdf. 

11 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission, p. 253, November 2019, U.S. Government  
    Publishing Office, Washington, https://www.uscc.gov/sites/default/files/2019-11/2019%20Annual%20Report%20to%20Congress.pdf 

 
12 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-13/india-to-boost-drug-ingredient-output-to-pare-china-s-dominance 

 חומר אנטיביוטי המשמשת למניעת העברה של עגבת מאם לתינוק הכלולה ברשימת התרופות החיוניות של ארגון הבריאות העולמי.  13

http://www.pmo.gov.il/
https://www.europabio.org/sites/default/files/europabio_white_paper_on_public_procurement_of_biological_medicines_final.pdf
https://www.uscc.gov/sites/default/files/2019-11/2019%20Annual%20Report%20to%20Congress.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-13/india-to-boost-drug-ingredient-output-to-pare-china-s-dominance
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הייצור של תרופות . מרוכז בעיקר בצפון אמריקה ובאירופה 14תרופות ביולוגיות העולמי של הייצור .11

תהליך הייצור המורכב והיקר מסיבות הקשורות ב. וידע מדעיפותחת אלו דורש תשתית טכנולוגית מ

מרבית מפעלי הייצור של  ,הן לזיהומים ולשינויי טמפרטורהוברגישויות שלשל תרופות ביולוגיות 

  ליטר למחזור(. 500-100קטנים )במחזורי אצווה  יםפועלהמערביות במדינות אלו תרופות 

שהיצרנים  הסיכון בתחום התרופות הביולוגיות הוא מעלייה חדה ופתאומית בביקוש לתרופות אלה, .12

הנגיף לא השפיע איום כזה לא התממש במשבר הקורונה הנוכחי, משום ש המערביים יתקשו להדביק.

חיסון לקורונה, כמוצר פרמצבטי  על היקף הצריכה של תרופות ביולוגיות המשמשות חולים בשגרה.

 ביולוגי, צפוי לייצר מתחים במערכת הבינ"ל כתוצאה מהיווצרות מהירה של רמות ביקוש גבוהות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (BioPlan Associates: מקור) של מפעלי ייצור תרופות ביולוגיות בעולם הפיזור הגיאוגרפי

 

 

                                                 
כמו רפואיים חלבונים  -לתרופות ביולוגיות דוגמאות  .ידי אורגניזמים חייםתרופות ביולוגיות הן מוצרים רפואיים המתבססים או יוצרו על  14

 וכן חיסונים, רקמות ותאים. ייצור תרופות ביולוגיות מחייב שימוש בתשתיות טכנולוגיות מתקדמות וידע מדעי. ןאינטרלוקי     או ןנוגדנים, אינסולי
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מדינות מספר על ידי מדינות אירופיות, ארה"ב ומיוצאים בעיקר ומוצרי דם  15מוצרים אימונולוגיים .13

  . פסיפיק-אסיהמרחב מובילות ב

 מובילות של מוצרים אימונולוגיים ומוצרי דםהיצואניות רשימת ה

 

 במצב גולמי
 Blood and immunological 
products, not mixed, not 

in doses or packages 

 בעירוב עם חומרים נוספים
Blood and immunological 

products, mixed, not in 
doses or packages 

 זואו ארו/מינונים ל מחולק
Blood and immunological 
products, mixed, in doses 

or packages 

1 Singapore Spain Germany 

2 Ireland Ireland US 

3 Switzerland US Italy 

4 US Germany China 

5 Malaysia Rep. of Korea Belgium 

 UN Comtrade: המקור

מיליארד מנות חיסון  1.7-כ -באירופה כיום חלק הארי של ייצור החיסונים העולמי מתבצע  -חיסונים  .14

. בצפון אמריקה )בפרט ארה"ב( מיוצרים מדינות אירופאיות 11-ייצור חיסונים במפעלי  27-בצרות ומי

 . %816-מסך החיסונים בעולם ואסיה )בעיקר הודו( מייצרת כ %13

 

 הפיזור הגיאוגרפי של ייצור החיסונים בעולם

 

 Vaccines Europe, 2020המקור: 

  

                                                 
 מוצרים אימונולוגיים הם תרופות על בסיס תרכובות ביולוגיות שמטרתן להשתלב במערכת החיסונית של הגוף ולהפעיל חלקים מסוימים בה. 15
 

16 Vaccines Europe, The EU Vaccine Industry in Figures, https://www.vaccineseurope.eu/about-us/the-eu-vaccine-industry-
in-figures/; data corroborated with export data from the UN Comtrade database for year 2018 looking at exports of HS code 
300220 – Vaccines for humane use. 

 

http://www.pmo.gov.il/
https://www.vaccineseurope.eu/about-us/the-eu-vaccine-industry-in-figures/
https://www.vaccineseurope.eu/about-us/the-eu-vaccine-industry-in-figures/
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 שיעור הייצוא של חיסונים )במונחי כמות( בחלוקה בין מדינות

 

 UN Comtrade המקור:

 מוצרים פרמצבטייםתובלה של 

מייצוא התרופות  80%-כ הרוב המכריע של תובלת תכשירים תרופתיים בעולם נעשה בדרך הים. .15

  ,נתוני משרד התחבורה האמריקני עפ"י. 17אווירב השארו ימיתדרך ( נעשה ב2018)מהאיחוד האירופי 

  .18בלבד %3-בדרך הים, כאשר הובלה אווירית היוותה כ נעשה ארה"ב ממייצוא התרופות  %97-כ

מיציבות ונהנות מחיי מדף ארוכים יותר ( וכו' תרופות כימיות ברוב הצורות )אבקה, כדורים, טבליות .16

 בדרך ים אוהלרוב בדרך , ועל כן מועברות מעלות צלזיוס( 25עד  לרוביחסית בטווח טמפרטורות ניכר )

 .זולה יותר מבחינה כלכליתיבשתית, ה

וזעזועים  לחץ אוויר ,לטמפרטורה, לחות, אור ים יותריסונים רגישתרופות ביולוגיות, מוצרי דם וח .17

של מבוקרת בטמפרטורה , קרי שינוע ומחייבים במקרים רבים התנהלות ב"שרשרת לוגיסטית קרה"

ותוך שימוש במכלי  טמפרטורות נמוכות יותרמסוימים אף במוצרים , ועבור מעלות צלזיוס 8עד  2

                                                 
17 a/databasegoods/dat-in-trade-https://ec.europa.eu/eurostat/web/international 
18 https://faf.ornl.gov/faf4/Extraction3.aspx 

Belgium, 24%

France, 19%

US, 13%

India, 9%

UK, 7%

Poland, 5%

Germany, 3%

Italy, 3%

Spain, 3%

South Korea, 2%

RoW, 12%

http://www.pmo.gov.il/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
https://faf.ornl.gov/faf4/Extraction3.aspx
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עבור ובלה אווירית עדיפה תאך  זמין בכל אמצעי התחבורה, "קרהשרשרת סחורה ב"שילוח הקפאה. 

  וחיסונים, בגלל משך ההובלה הקצר. ותביולוגיתרופות גבוה כמו כספי מוצרים בנפח נמוך ובערך 

אזורי ל סמוכהתשתית התחבורה האחד המרכיבים המשפיעים על יציבות האספקה של תרופות הוא  .18

 :תעופההשדות לים והלנמלי הייצור והגישה מהמפעלים 

 CEIV19בתקן  םהעומדיתרופות נמצאים בסמיכות לשדות תעופה המרכזי ייצור  -אירופה  .א

מים להובלת  תעלותכבישים, מסילות ברזל ושל נמלי ים, ונהנים מרשת תחבורה מקומית לו

 . מנטרל את הסיכון לפגיעה מסוג זה בשרשרת האספקהמה ש יבשת,תרופות ברחבי ה

עומדים הנמלי תעופה נמלי ים ונמצאים בקרבת  20מדינההתרופות בייצור רוב מרכזי  - הודו .ב

 אחראיו Himachal Pradesh תאחד הממוקם בצפון מדינתרופות ייצור רכז . מCEIVתקן ב

שדה תעופה בינלאומי סמיכות ללא נמצא ב התרופות בהודוייצור מ 40%עד  35%-ל דווחכמ

 ת, המאריכים את משך ההובלה.וורכב יםלחלוטין על כבישנמל ימי, ולכן נשען ל או

המפעלים , כאשר שה אזורים במזרח סיןימרכזי ייצור התרופות של סין ממוקמים בש -סין  .ג

. Shandong-ו Jiangsu ,Zhejiangמדינות מרוכזים ב EMA-האו  FDA-ה המאושרים על ידי

של נמל התעופה הבינלאומי , ומתוכם רק בסין מוגבל CEIVבתקן מספר נמלי התעופה 

 CEIV21בתקן העומדים שלושת שדות התעופה האחרים  .מרכזי ייצורנמצא בקרבת  שנחאי

נמלי הים מבחינת ממוקמים במרחק משמעותי ממרכזי ייצור התרופות העיקריים. 

עם לפחות נמל בינלאומי אחד בכל אחד ממרכזי ייצור  יותרגבוהה , הזמינות הבינלאומיים

על ידי  יםמאושרשמרבית המפעלים בו אינם שבפנים היבשת ) ובייח מחוזמעט , להתרופות

  . (EMA-או ה FDA-ה

                                                 

 (, המשקלל ביןIATAארגון התעופה הבינלאומי )בריסל ושל שדה תעופה ע"י  2014תקן לתובלה אווירית של תכשירים תרופתיים שנקבע בשנת  19
 מדריך התרופות האמריקני.  האיחוד האירופי ותקני ת טובין של תוצרי הפצשל ארגון התעופה הבינלאומי, נהלי  בקרת טמפרטורההשאר רגולציות של 

 .גדוליםשה מרכזים יבש תרופות המרוכזים ייצורפעלי מ 10,000-למעלה מבהודו פועלים  20

 ושדה התעופה הבינלאומי בהונג קונג Guangzhouמדינת ב Baiyunשדה התעופה הבינלאומי של בייג'ינג, שדה התעופה הבינלאומי  21

http://www.pmo.gov.il/
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 CEIVתקן במרכזי הייצור הפרמצבטי המובילים בסין וסמיכותם לנמלי ים ונמלי אוויר 

המתבצעת ברובה על גבי טיסות מסחריות.  ,אוויריתהובלה תהשיבש משמעותית את  הקורונה משבר .19

השטח  לצמצוםהביא  ,רבותבמדינות תן המלאה הפסקעד כדי  ,הנוסעים המסחריות טיסותרידוד 

 אומנם . חלק מחברות התעופה22(2019שנת )בהשוואה ל %30-גלובלית ביותר מתובלה אווירית ל הפנוי

 מענה לביקוש נהנתלא ות ה מוגבלתיקיבולת הה תהגדלאך , ניםמטעהטסת מטוסי נוסעים לסבו ה

תוצרים מכיוון ש .פגינו תנודתיות רבהזינקו וההתובלה האווירית  מחיריכתוצאה מכך,  .הגדל

מטען עומת לעשרות אחוזים הגבוהים בבשיעורי פרמיה  יםאוויר מחויבדרך הב יםהמועברתרופתיים 

 משמעותי בשרשרת האספקהמהווה שיבוש השינוע האווירי  עלויותבגידול הממוצע, מ יאוויר

   .יושתו על מערכות הבריאותעודפות , וסביר כי העלויות ההפרמצבטית

                                                 
  .(2019לעומת מרס ) סמרחודש ב %43.7-בהתכווץ נפח התובלה הכולל על גבי טיסות בינלאומיות , סוכנות התעופה הבינלאומיתעל פי נתוני  22
 

https://www.unicef.org/supply/stories/covid-19-impact-assessment-supplies-and-logistics-sourced-unicef-supply-division; 
https://www.aircargonews.net/airlines/air-cargo-capacity-down-by-35-on-last-year/. 

http://www.pmo.gov.il/
https://www.unicef.org/supply/stories/covid-19-impact-assessment-supplies-and-logistics-sourced-unicef-supply-division
https://www.aircargonews.net/airlines/air-cargo-capacity-down-by-35-on-last-year/


 

18   / 27 
 

 , משרד ראש הממשלה, משרד המודיעין
    9195017מיקוד , הקריה ירושלים, 3רח' קפלן 

 02-6707139פקס:   ,02-6773767טלפון: 
www.pmo.gov.il 

 

Ministry of Intelligence, Prime Minister’s Office  

Kaplan 3, Jerusalem, 9195017, Israel 

Tel: +972 (2) 6773767, Fax: +972 (2) 6707139 

  

State of Israel 

Ministry of Intelligence 

 מדינת ישראל
 המודיעיןמשרד 

 אגף המחקר

 עולם בהיבטי ייצור תרופותעל הישראל  הסתמכות הישירה והעקיפה שלה -חלק ב' 

כל חמש  .45%עם נתח שוק של  ישראלל פרמצבטיותארה"ב היא היצואנית העיקרית של תרכובות  .20

( 2%. הודו )47%ונתח השוק הכולל שלהן יחד הוא , היצואניות הבאות ברשימה לישראל הן אירופיות

ות לישראל תיפכובות תרוייבוא תרמבחינת ( נמצאות בעשיריה הראשונה, אך הנתח שלהן 1%וסין )

 ומאירופה.מארה"ב תעשיית התרופות המקומית בישראל נסמכת בעיקרה על חומרים כלומר, קטן. 

 (2018) תרכובות פרמצבטיות לישראלעשר היצואניות המובילות של 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 UN Comtrade המקור:

 צפון אמריקה.אירופה ובמדינות  ןמקורלישראל המיובאות  מוגמרותהתרופות כמעט כל ה במקביל, .21

קיימת חליפיות גם ועבור תרופות רבות , מגוונתגמרות לישראל תרופות מורשימת המדינות המייצאות 

  .בשרשראות האספקה מפחית משמעותית את הסיכון לשיבושיםשבין מוצרים שונים, באופן מספקת 

בישראל כמדינות מוכרות לצורך ייבוא תכשירים תרופתיים, אלא אם כיום סין והודו אינן מוגדרות  .22

ב, האיחוד האירופי, שוויץ, בריטניה, יפן, מדינות התכשיר אושר לשיווק במדינה מוכרת )ארה"

הודו ב ואסין המיוצרים בפעילים רכיבים תרופתיים יחד עם זאת,  .(קנדה ואוסטרליהסקנדינביה, 

 לארץ ממדינות מערביות.יובאות בתרופות מוגמרות המלא מבוטל כנראה בהיקף קיימים 

US
45%

Italy
14%

Sweden
10%

Germany
9%

UK
8%

Switzerland
6%

India
2%

Bulgaria
2%

China
1%

Denmark
1% RoW

2%

Total volume of bulk 
drug imports in 
2018: 227.5 tons

http://www.pmo.gov.il/


 

19   / 27 
 

 , משרד ראש הממשלה, משרד המודיעין
    9195017מיקוד , הקריה ירושלים, 3רח' קפלן 

 02-6707139פקס:   ,02-6773767טלפון: 
www.pmo.gov.il 

 

Ministry of Intelligence, Prime Minister’s Office  

Kaplan 3, Jerusalem, 9195017, Israel 

Tel: +972 (2) 6773767, Fax: +972 (2) 6707139 

  

State of Israel 

Ministry of Intelligence 

 מדינת ישראל
 המודיעיןמשרד 

 אגף המחקר

 

 

 

 ( 2018היצואניות המובילות של תכשירים תרופתיים מוגמרים לישראל )

 

 UN Comtrade המקור:                           

  :כמעט מלא על מספר מדינות מערביותנסמכת באופן ישראל  ,גם בתחום החיסונים לבני אדם .23

 

 UN Comtrade המקור:                           
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חומרים מה 56%-כ - משמעותית הגבוהסין והודו ההסתמכות של ישראל על  ,האנטיביוטיקהבתחום  .24

לייצור אנטיביוטיקה המיובאים לישראל )במונחי נפח(  יםהמיועד תרופתיותהתרכובות הפעילים וה

היא מייצור  23בני אדם בישראלעבור מרבית האנטיביוטיקה המשמשת מקורם בהודו ובסין. אומנם, 

אך ייבוא כתרופה מוגמרת מאירופה ומארה"ב, מאו  )הנסמך כאמור על ייבוא חומרים פעילים( מקומי

הודו וסין הן היצרניות הגדולות ביותר בעולם של חומרים פעילים וחומרי ביניים כפי שצוין במסמך זה, 

ל , עם מספר מועט יחסית שמהייצוא העולמי של חומרים אלה 75%-לאנטיביוטיקה ואחראיות על כ

 .ספקים

 (2018) יםאנטיביוטיחומרים מקורות הייבוא של ישראל ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UN Comtrade המקור:            

יצרנים אירופים של אנטיביוטיקה נסמכים אף הם במידה רבה מאוד על סין עבור חומרים יודגש כי  .25

כך, איטליה וספרד, שתיים מיצואניות  פעילים לייצור תרופות אנטיביוטיות המיוצאות גם לישראל.

מהחומר האנטיביוטי הפעיל של  50%-כ מסין התרופות האירופיות הגדולות ביותר, מייבאות

 .24הפניצילין, הסטרפטומיצין והטטרציקלין

                                                 
 עופות ובקר. לגידולמרבית האנטיביוטיקה המיובאת לישראל מהודו ומסין מיועדת לשימוש וטרינרי, בפרט  23

24 Based on UN Comtrade data, looking at imports in 2018 for HS codes 294110: “Antibiotics; penicillins and their derivatives 
with a penicillanic acid structure; salts thereof”; 294120: “Antibiotics; streptomycines and their derivatives; salts thereof”; 
294130: “Antibiotics; tetracyclines and their derivatives; salts thereof”. 
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תרופות  5,465יש עפ"י נתוני אגף הרוקחות במשרד הבריאות, נכון להיום  -בניתוח מבפנים החוצה  .26

פריטים מיועדים לשימוש וטרינרי )הוצאו  384, מהן 25המאושרות לשיווק בישראלברשימת התרופות 

נמוך יותר משום שאותה תרופה במינונים שונים נספרת כמספר  בפועל, מספר התרופותמהניתוח(. 

מיובאים ושאר התרופות  70%-הפריטים המשמשים עבור בני אדם, כ 5,108מתוך  פריטים נפרדים.

מהייצור( וגם מסך  90%ת כימיות הן הרוב המכריע גם בייצור המקומי בישראל )ופותר מיוצרות בארץ.

 .מהתרופות המיובאות( 87%התרופות המיובאות לארץ )

מהתרופות  87% -מימין מהתרופות לבני אדם המאושרות לשיווק בישראל הן מייצור מקומי;  69% -משמאל 

 2020אגף הרוקחות, משרד הבריאות,  המיוצרות בישראל הן תרופות כימיות. מבוסס על נתוני

 

מספר בחלוקה לפי , עפ"י נתוני משרד הבריאותחמש היצואניות הגדולות ביותר של תרופות לישראל  .27

כל  10%) בריטניה, שוויץ וארה"במסוגי הפריטים(,  19%) גרמניההן  המיובאים מהןסוגי הפריטים 

כפי  2018-ארגון הסחר העולמי של האו"ם נכון לאת נתוני למדי (. פילוח זה תואם 8%) וצרפתאחת( 

 .שהובאו במסמך זה

 

                                                 
אפשרת חריגים לעקרון רישום מ ג' לפקודת הרוקחים 29תקנה יודגש עם זאת כי לא מדובר בכל התרופות המאושרות בפועל לשימוש בישראל, שכן  25

שימוש בתרופות רשומות )כמו גם  לצורך טיפול רפואי בישראל יםרשומ םשאינ רים רפואייםכשיייבוא של תהתרופות, ובכלל אלה מאפשרת 
 (.להתוויות שלא נרשמו עבורן

http://www.pmo.gov.il/
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 (2020לפי מספר סוגי התרופות )מבוסס על נתוני משרד הבריאות, בפילוח לישראל המרכזיות תרופות הות ניאויצ

 ההסתמכות של המדינות המייצאות תרופות לישראל על מדינות אחרות 

טון של תרופות  2,666כיצואנית הגדולה ביותר של תרופות מוגמרות לישראל ייבאה מעל  גרמניה .28

שנה זו לגרמניה ב ותפרמצבטי תרכובות. הספקית הגדולה ביותר של 2018מוגמרות לישראל בשנת 

 מהייבוא הגרמני של חומרים אלו. 58%-שהייתה אחראית לכ הודו היתה

 

 

 

 

 

 (UN Comtrade) 2018-ידי גרמניה בייבוא תרכובות פרמצבטיות על 
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נסמכת על ייבוא תרכובות כיצואנית מרכזית אף היא של תרופות מוגמרות לישראל  ארה"ב .29

בנוסף,  .2018הרפואיות שיובאו לארה"ב בשנת תרכובות מה 37%-, האחראית לכסיןמפרמצבטיות 

 מהתרכובות המיובאות לארה"ב לשימוש התעשיות הפרמצבטיות. 13%-אחראית לכ הודו

 

 

 

 

 

 

 

 (UN Comtrade) 2018-ייבוא תרכובות פרמצבטיות על ידי ארה"ב ב

מתבססות באופן  בולטות של תרופות מוגמרות לישראלאירופיות ההיצואניות ה שארלמעט גרמניה,  .30

על ארה"ב ומדינות אירופיות כספקיות של התרכובות הפרמצבטיות לתעשיית התרופות  נרחב

 .המקומית

 
  .הסתמכות רבה על מדינות אירופה ועל ארה"ב כמקורות לחומרים פרמצבטיים -)משמאל(  בריטניה)מימין( ו שווייץ

  UN Comtradeהמקור:   
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 מגמות עדכניות והתפתחויות ניתוח  -חלק ג' 

חדה ומהירה עלייה  -של תרופות במהלך משבר הקורונה ת האספקה אועל שרשרמתחים שהופעלו ה .31

את חידדו  -מחירים האמרת יצוא ומגבלות יכושר הייצור, ב זמני בביקוש לתרופות ספציפיות, צמצום

מספר תופעות על  הבפרק זה נצביע בקצרת האספקה. אושרשרשל האתגרים ואת נקודות החולשה 

לניתוח צופה פני עתיד רלוונטיות בראייתנו עשויות להיות סביב משבר הקורונה וחדדו שהת ומגמות

 :ישראלעל המשמעויות שייגזרו מכך מבחינת , שוק התרופותשל התנהגות 

גנריות זולות עלייה מהירה בביקוש הן תרופות שחוו  התרופות מרבית -שחיקת מלאי חירום  .א

שייצורן מותאם לרמת ביקוש קבועה יחסית. מדובר על תרופות שנוסו כפוטנציאל לטיפול 

תרופות המיועדות לחיבור חולים למכונות  ואאזניל( -הידרוקסיכלורוקווין ולדוגמה, בקורונה )

להכיל את פוטנציאל ספקים ליצרנים וסייעו ל חירוםהמלאי סמי הרדמה, מאלחשים(. ) הנשמה

המלאים הידלדלו והייצור הנוכחי עשוי להתקשות בזמן אך טווח הקצר, יבוש האספקה בש

 של מדינות מסוימות מוכנותמה שעלול לפגוע ב ם,ההקרוב להשלים את החוסרים שנוצרו ב

 של התפרצות. וממושך נוסף להתמודדות עם גל

בחון הזדמנות לתרופות הסיפקה לחברות  הקורונה - התייעלות מצד יצרניות פרמצבטיקה .ב

חמור  גלולצמצם סיכונים לפעילותן העסקית בהינתן  שלהן ת האספקהאומחדש את שרשר

, יחיד במקור התלות ביטולל חלופיים סימון ספקים כולליםשנעשו הצעדים . המגיפה נוסף של

רשויות העם שיח , ושיפור הםמלאיהניהול ייצור והכושר מיטוב )אופטימיזציה( של ביצוע 

חווה התכווצות מסוימת  תרופותשייצור השה, למרות למעהבריאות. מערכות וטוריות הרגול

שוי ואף ע שגרה במהירות יחסיתמצב החוזר להספק התעשייתי , הבמהלך משבר הקורונה

 הלקחים שנלמדו.לאור להשתפר 

החלו להפעיל הגנות סחר וליישם הגבלות ייצוא במטרה ממשלות  -צעדי הגנה ממשלתיים  .ג

 ההדוגמ. הלאומיות מערכות הבריאותולהגן על  מקומילשוק ה זמינות תרופותלהבטיח 

חומרים תרופתיים פעילים שהוגדרו  26 של ייצוא על שהטילה הודוזמני ה האיסור היא הבולטת

מגבלות על יצוא ציוד  והציב , כולל ישראל,על ידי הממשלה. כמעט כל המדינות "חיוניים"כ

, שזוהתה כטיפול פוטנציאלי יןהידרוקסיכלורוקווהתרופה נגד מלריה רפואי וציוד מגן. 

טלו גם מצד יצוא הו יעדיין נמצאת תחת הגבלת יצוא בצרפת והונגריה. איסורלקורונה, 

קפריסין, יוון, הולנד, נורבגיה, בריטניה וארה"ב על ציוד מגן, חומרי חיטוי, חומרי ניקוי, 

ות פוליטי-שפעות הגיאוהלאחרונה, ה והוסר המדיניותות אף שחלק מהגבל חיסונים ותרופות.
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הגיבו , ומדינות מערב אירופה ן ארה"בה, במרבית המדינות. ל הסחר הבינלאומי ניכרותע

  משלוחים.  תריהתערבות ברכש ועצדי ם שאף הסלימו לכיבמהירות בצעדים פרוטקציוניסטי

 מדינות שהטילו מגבלות על ייצוא ציוד רפואי )לא רק תרופות(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 International Trade Center, 2020המקור: 

השפיעה בשנתיים המעצמות בין  היריבות -בין ארה"ב לסין והתחרות מלחמת הסחר  .ד

בין  ,נועדה בייג'ינג" של 2025כלכלה העולמית. אסטרטגיית "תוצרת סין העל האחרונות 

ת תרופות תעשייבאמצעות הקמת בוא תרופות חדשניות ילהפחית את ההסתמכות על י ,היתר

לפיתוח  סינייםתעשיינים נדיבות ל ממשלתיות סובסידיותמתן  הכלל, ומתקדמת במדינה

הוחרגו  ם פרמצבטיים. עד כה, תרופות וחומריבעולם ביוטקתעשיות השקעות בו תשתיות

עם זאת, ת מחירים משמעותית. ולעלי חששמהמכסים שהוטלו על ידי ארה"ב, מרשימות 

תשומת לב מצד בית ל ה, שזכבארה"בשוק התרופות על מההשפעה של סין האמריקני החשש 

הקריאות להחזרת להגברת הקורונה והביא  התפרצותעל רקע סנאט, הוחמר הוהנבחרים 

 תרופות הן בארה"ב והן באירופה. עצמי של ייצורהסתמכות על ה

Export restrictions/bans (95 countries) Export liberalizations (2 countries) 

Export restrictions and liberalizations (3 countries) None (139 countries) 
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ראש ממשלת בריטניה,  -על מדינות אחרות בתחום התרופות חתירה לצמצום ההסתמכות  .ה

הסתמכות של להפסקת ההכנת תוכנית עבודה ממשלתית  לע במאי הורה ,בוריס ג'ונסון

אחרות בעלות משמעויות  או סחורות חיוניים רפואייםמוצרים  תספקאל סיןעל בריטניה 

על הבריטית בהסתמכות סכנה אזורי הסמן את ת התוכניתעפ"י הפרסומים,  .26אסטרטגיות

כמו  יםקריטיעצמאיות בנושאים יכולות ייצור  פתחלממשלה ותמליץ ל ממשלות זרות

על "החזרה הביתה" של ייצור שיח  חוסן לאומי.של מרחיבה תפישה כחלק מתרופות 

יחד עם בארה"ב. מערכת הפוליטית בהקורונה( גם התפרצות לפני מ)עוד  ת מתקייםותרופ

בחסמים  ךרכיבים תרופתיים כרומעבר של מדינות מפותחות לייצור מקומי של זאת, 

 .שולי רווח נמוכים למולקפדנית שעיקרם רגולציה  משמעותיים

ממשלות, ארגונים בינלאומיים, מוסדות מדעיים וחברות  -המירוץ לחיסון ולתרופה  .ו

סוכנות , עם רוח גבית מצד מאמצים רבים בפיתוח חיסונים וטיפולים ותעימשק פרמצבטיקה

שמאפשרות הקלות ( EMA) ( וסוכנות התרופות האירופיתFDAהתרופות והמזון האמריקנית )

בשלבים של ניסוי  נים פוטנציאלייםחיסושמונה כבר , יש בשלב זה .27רגולטוריות מסוימות

אפשרי  כטיפולשנבחנות תרופות ועשרות  קליני-בשלב טרוםנוספים מעל מאה קליני ו

מציף כבר עכשיו מתחים פוליטיים במערכת המירוץ למציאת חיסון ו/או תרופה למחלה. 

 שוק. הגלובלית סביב שאלת הקדימות באספקת התכשיר כאשר יהיה זמין ב

- וחומרים פעילים גלם של חומריהמוביל עולמי הייצור הלמוקד  הודופוטנציאל להפיכת  .ז

ק וזילחהמיועדים  מיליארד דולר 1.82 בהיקףחבילה ללאחרונה התחייבה ממשלת מודי 

ביניים תרכובות ייצוא חומרי גלם, התחרותיות של הודו בתחום הייצור המקומי ויכולת 

  רפואי.  רושל מכש , כמו גםחומרים פעיליםו

מטעם ראשי סוכנויות התרופות של מדינות  כוח משימה -שיתופי פעולה בגוש האירופי  .ח

והרחיב במהלך המשבר את תרופות מורשות של זמינות עסק בהבטחת  28האיחוד האירופי

על  EMA-תדווח ישירות לברשת כל חברה שכך  שיתוף המידע בין המדינות החברותרמת 

   צפוי.קיים או מחסור תרופתי 

                                                 
26 bmlxnl8jl-imports-chinese-on-reliance-end-to-sufficiency-self-wants-johnson-https://www.thetimes.co.uk/article/boris 
בטיפול בחולי לשימוש חירום  FDA-של ה מהיר קבל אישורלהייתה הראשונה  Gileadחברת של  Remdesivirויראלית -התרופה האנטילדוגמה,  27

חומרים תרופתיים פעילים וחומרים לא פעילים עבור לאישור ספקים חלופיים לחומרי גלם, ברגולציות הקלו  EMA-אירופית וה. הנציבות הקורונה
 .לטיפול בחולי קורונה ותהנדרשתרופות 

 הכלכלי האירופי אזורבמדינות הראשי הרשויות הלאומיות ( כולל את  HMA -The Heads of Medicines Agencies(ראשי סוכנויות התרופות  גוף 28
 וטרינרי.בני אדם ולשימוש התרופות לשימוש נושא הרגולציה בתחום ל האחראיות
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 ,זאת עם .לישראל וחיסונים תרופות אספקת על עות חריגותהשפ , להערכתנו,צפויות לאבטווח הקצר  .32

של  שפיע גם על זמינות ומחירהעלולים להעולמית מתחים ושיבושים באספקה  ,בטווח הארוך יותר

סין והודו על עולמית גבוהה מדי סתמכות האלו עלולים להיווצר כתוצאה מ .תכשירים מסוימים

יריבות אווירת המ, התרופות הגנריותתעשיית לתרכובות של חומרי גלם ו ותימרכז ותספקיכ

ת מצד מדינות פרוטקציוניסטיהמתורגמות למדיניות יות מגישות לאומ ,המעצמותבין המתמשכת 

של  בהינתן גל נוסףמסוימות דרישה מוגברת לתרופות שעשויים לפגוש  מלאי חירום מדולליםמרבות, 

 או משבר נוסף.  קורונה

ברקימת מערכות  ,ספקים גיווןפעולה מוקדמת לב רבה מבחינת ישראל חשיבותקיימת לפיכך,  .33

ויקדמו את האינטרסים של ישראל בהינתן חיסון או תרופה  הסכמים מדיניות שיצמצמו את הסיכון

ישראלית שתייצר יכולת מענה מהירה וגמישה למול התממשות -לקורונה ובהיערכות ארגונית פנים

 תרחישים של היווצרות כשלים בשרשרת העולמית. 
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