از ﻓﺎﯾﺰر ﺗﺎ ﮔﺎﻣﺎﻟﯿﺎ روﺳﯿﻪ :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﻓﺮوش
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﻘﺪر درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ورود واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﻣﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی را زﻧﺪه ﮐﺮد .واﮐﺴﻦﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ورود ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داروﺳﺎزی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺪام ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درآﻣﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟

ﻓﺎﯾﺰر و ﻣﺪرﻧﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﺸﻨﺪه ،ﺑﯿﺶ از  ۳۰دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای دو دوز واﮐﺴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺎﯾﺰر ،ﻣﺪرﻧﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ  ۱۱ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺎ

ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻮع ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﺳﻮدآوری ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ  ۸۳۰ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﯾﺰر
ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺘﺶ ﺑﻪ  ۱۸۴۹ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎل

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺳﻮد  ۹.۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ دارای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸۰ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ
اﺳﺖ.
ﻓﺎﯾﺰر و ﻣﺪرﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ-ﺳﻮﺋﺪی آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ واﮐﺴﻦ ﺗﮏدوز
»ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن« ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده اﺿﻄﺮاری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺳﺎزﻧﺪهاش در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﺳﺎزی ﻣﻄﺮح ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دوز واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ،در اداﻣﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﺳﺎزی ﺑﺰرگ از ﻓﺮوش واﮐﺴﻦ
ﮐﺮوﻧﺎ دارﯾﻢ.

ﻓﺎﯾﺰر و BioNTech
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺎﯾﺰر ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ  BioNTechﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  mRNAاﺳﺖ،
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ را از  DNAﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ واﮐﺴﻦ اﺑﺘﺪا
ﺑﻪ دﻣﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﺎﻦ ﻣﻨﻔﯽ  ۷۰درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﺧﯿﺮا اﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاری آن در دﻣﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز از واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺳﻔﺎرش
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ارزش  ۳.۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ دو دوز اﯾﻦ واﮐﺴﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ  ۳۹دﻻر و در اروﭘﺎ ﺑﻪ  ۳۰دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻓﺎﯾﺰر درآﻣﺪ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﯾﻦ واﮐﺴﻦ را ﺑﺎ  BioNTechﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود درآﻣﺪش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﻪ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوز واﮐﺴﻦ ﺑﺴﺎزد ،درآﻣﺪش اﺣﺘﻤﺎﻻ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،درآﻣﺪ ﻓﺎﯾﺰر از واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۲۲و
 ۲۰۲۳ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ۸.۶و  ۱.۹۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﺪرﻧﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻮﺗﮏ ﻣﺪرﻧﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪه رﻗﺎﺑﺖ در دﻧﯿﺎی واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .واﮐﺴﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﻣﺎی ﻣﻨﻔﯽ  ۲۰درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد ،ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن

دوز ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ  ۳۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز دﯾﮕﺮ در  ۲۰۲۲و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز از اﯾﻦ واﮐﺴﻦ را ﺳﻔﺎرش دادهاﻧﺪ .ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻫﻢ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ
ﻣﺪرﻧﺎ ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ دو دوز واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ  ۳۰دﻻر و در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ﺑﻪ  ۳۶دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﺪرﻧﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده درآﻣﺪش از واﮐﺴﻦﻫﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۸.۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان از درآﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ  ۱۹.۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ درآﻣﺪ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۲۲و  ۲۰۲۳از واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ۱۲.۲و  ۱۱.۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن
ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺟﺎﻧﺴﻮن ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﮏدوز دارای ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده اﺿﻄﺮاری اﺳﺖ ،از ﻓﺮوش
آن ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ » «Janssenاﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﺮﯾﺪاران زﯾﺎدی دارد .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۴۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز و ﮐﻮاﮐﺲ ﻫﻢ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز از اﯾﻦ واﮐﺴﻦ را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺳﻔﺎرش دادهاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺣﺪاﻗﻞ  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوز از اﯾﻦ واﮐﺴﻦ را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪی ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای آن در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
 ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز از اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺳﻔﺎرش داده و ﺷﺎﯾﺪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز دﯾﮕﺮ از آن ﺑﺨﺮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ
واﮐﺴﻦ ﺑﺮای دوﻟﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ  ۱۰دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ.

آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ
واﮐﺴﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،درآﻣﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﺶ در ﭘﯽ دارد .ﺳﻔﺎرشﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و
ژاﭘﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ درآﻣﺪ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ از ﻓﺮوش واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ  ۱.۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻢ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ دو دوز
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از  ۴.۳ﺗﺎ  ۱۰دﻻر اﺳﺖ.

ﺳﯿﻨﻮواک
واﮐﺴﻦ » «CoronaVacدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده اﺿﻄﺮاری
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و اواﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﺎﺪ ﺷﺪ .ﺳﯿﻨﻮواک ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ،
ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺷﯿﻠﯽ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﻣﺎﻟﺰی و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده .در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۲۱ﺗﺮﮐﯿﻪ
و اﻧﺪوﻧﺰی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﻮواک آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
 ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮاﮐﺲ ﻗﺮار دﻫﺪ.

درآﻣﺪ دﻗﯿﻖ ﺳﯿﻨﻮواک از ﻓﺮوش واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر
ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ دو دوز واﮐﺴﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ  ۶۰دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ و ﺷﺮﯾﮏ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺪوﻧﺰی ﺣﺪاﻗﻞ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز از اﯾﻦ واﮐﺴﻦ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۷.۲۰دﻻر ﺳﻔﺎرش داده اﺳﺖ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺎﻣﺎﻟﯿﺎ
ﮔﺎﻣﺎﻟﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪه واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ  Vاﺳﺖ ،واﮐﺴﻨﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻢ ﺷﺪه .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
واﮐﺴﻦ ﻫﻨﻮز از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و اﺳﻠﻮاﮐﯽ آن
را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﮑﺰﯾﮏ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﮔﺎﻣﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه واﮐﺴﻦ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرده ،اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ ۱۵
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در  ۱۰ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱.۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوز از اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻗﺮار اﻣﻀﺎ ﮐﺮده .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﻪ
ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن در روﺳﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۰دﻻر دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪهاش درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻮاواﮐﺲ
ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽروﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﺪﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ )۶۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز( ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ ارزانﺗﺮ از رﻗﺒﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﻮاواﮐﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ دوز اﯾﻦ واﮐﺴﻦ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ  ۳دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر درآﻣﺪ در  ۱۲ﻣﺎه آﯾﻨﺪه دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوز واﮐﺴﻦ در ﺳﺎل از اواﺳﻂ  ،۲۰۲۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪش
را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﮐﯿﻮروک
ﮐﯿﻮروک ) (CureVacاﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ واﮐﺴﻨﺶ را در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎه ژوﺋﻦ ،از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﺠﻮز ﺑﮕﯿﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ۲۲۵

ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز از اﯾﻦ واﮐﺴﻦ را ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز دﯾﮕﺮ ﻫﻢ واﮐﺴﻦ ﺳﻔﺎرش
دﻫﺪ .واﮐﺴﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ واﮐﺴﻦﻫﺎی  ،mRNAاﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاری در دﻣﺎی
ﯾﺨﭽﺎل را دارد.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و در ﺳﺎل ،۲۰۲۲
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪش را ﺑﻪ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوز ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﮐﺴﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

