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najważniejsi gracze, otoczenie rynku, perspektywy rozwoju.
Biotechnology sector in UE: important players, market overview and prospects

Wstęp
Biotechnologia jest kluczowym obszarem gospodarki Unii Europejskiej, który umożliwi realizację zarówno celów
politycznych, jak i uzyskanie przewag konkurencyjnych na rynku. Komisja Europejska wydaje się być świadoma
istotności biotechu w rozwoju europejskiej gospodarki, w związku z tym na przestrzeni ostatnich dwóch dekad
podejmowała szereg działań, mających wspierać i stymulować rozwój biotechnologii jako nauki i biotechnologii
jako przemysłu. Jednym z kluczowych narzędzi na poziomie organów UE jest legislacja. Prawodawcy unijni
przygotowali i zaimplementowali do acquis communautaire szereg aktów prawnych, mających na celu ujednolicić
i uprościć prawo w tym zakresie, stwarzając dogodne warunki do rozwoju biotechnologii na obszarze całej Unii
Europejskiej. Wciąż jednak istnieje przestrzeń dla nowych wspólnotowych instrumentów wsparcia w zakresie
współpracy badawczej, finansowania oraz regulacji prawnych.
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Biotechnologia:

Szara
Ochrona środowiska, usuwanie zanieczyszczeń,
utrzymywanie bioróżnorodności ekosystemów.

Biotechnologia:

Zielona (rolnicza)
Tworzenie nowych odmian roslin (GMO),
produkcja bionawozów i biopestycydów.

Biotechnologia:

Niebieska
Wykorzystanie mikroorganizów morskich.
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Wielkość rynku
Łączne przychody europejskich przedsiębiorstw biotechnologicznych: 27,2 mld USD
Zatrudnienie 95 000 osób
Państwa o największej liczbie firm biotechnologicznych to Francja, Szwajcaria, Dania, Szwecja, Niemcy, Holandia
i Wielka Brytania.

Europejskie specjalizacje
>> Immunoterapia: 125 firm biotech (13%)
>> Produkty medyczne używane na zaawansowanych etapach terapii: 116 firm biotech (12%)
>> Choroby metaboliczne: 107 firm biotech (11%)
>> Terapie mózgu i terapie neuronalne: 119 firm biotech (12%)
>> Szczepionki: 101 firm biotech (10%)
>> Produkcja leków: 63 firmy biotech (6%)
>> Przeciwciała: 98 firm biotech (10%)
>> Usługi : 245 firm biotech (25%)
>> Inne: 14 firm biotech (1%)
Źródło: McKinsey & Company “Biotech in Europe: A strong foundation for growth and innovation”, Franck Le Deu
and Jorge Santos da Silva, 2019. Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 988 przedsiębiorstw (dane
z sierpnia 2019).

Kształcenie
Kursy z zakresu genomiki, bioinformatyki, biotechnologii roślin i zwierząt, biotechnologii medycznej, biopaliw,
rozwoju zasobów ludzkich, bezpieczeństwa biologicznego, bioinstrumentacji i środowiska oraz różnorodności
biologicznej oferuje około 4000 europejskich uczelni wyższych.

W 27 państwach UE (bez UK), studia wyższe w takich dziedzinach jak: biochemia, biologia i nauki do niej pokrewne,
diagnostyka medyczna i technologie leczenia, farmacja, ukończyło w 2018 roku 88,826 absolwentów. Wliczając UK,
było to 159,679 absolwentów.

Finansowanie
Europejski sektor biotechnologiczny pozyskał w 2019 roku 7,739 miliardów dolarów. W 2018 roku było to 7,715
miliarda USD. Całkowita kwota inwestycji w europejskie firmy biotechnologiczne potroiła się w ciągu ostatniej
dekady i podwoiła się w ciągu zaledwie kilku ostatnich lat: od 5,1 mld USD (2005-2011) do 11,9 mld USD (2012-2018).
Od 2012 do 2018 roku, 60% całej puli środków inwestycyjnych trafiło do Belgii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

W 2019 roku fundusze Private Equity dokonały rekordowej liczby 124 transakcji. Wielka Brytania (768 mln USD)
Niemcy (559 mln USD) Szwajcaria (503 mln USD) Holandia (274 mln USD) Francja (260 mln USD).

Źródło:https://www.statista.com/statistics/439492/pharmaceutical-and-biotech-companies-in-selected-europe
an-countries/

Wspólnotowe mechanizmy finansowania rozwoju
Pomimo funkcjonowania EFI i EBI jako wsparcia dla rozwoju gospodarki UE, na poziomie ogólnoeuropejskim nie
istnieje jednolity system finansowania branż o szczególnym znaczeniu dla przyszłości europejskiego przemysłu.
Każde państwo członkowskie posiada własny system zachęt i wsparcia poszczególnych sektorów, oparty o środki
własne i fundusze europejskie. Dodatkowym narzędziem wsparcia ze strony państw członkowskich jest
odpowiednia polityka fiskalna w zakresie corporate tax tj. stawek podatku, systemu ulg, zwolnień i odpisów.

Należałoby rozważyć wprowadzenie osobnego systemu finansowania kluczowych branż dla europejskiego
przemysłu. Rozwiązania te mogą przybrać różnoraką formę od zarezerwowania w Budżecie UE środków na
wsparcie takich branży jak np. biotechnologia, aż po funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na podobnych
zasadach co EFI, ale skupiających się tylko na konkretnych branżach. Jedną z propozycji może być utworzenie
europejskich funduszy private equity i venture capital, przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw z
branży biotechnologicznej we wczesnych etapach rozwoju, bądź współfinansowanie już istniejących prywatnych
instytucji. Wsparcie uzyskane z europejskiego systemu finansowania poszczególne podmioty mogłyby
wykorzystać na podwyższenie kapitału zakładowego lub jako zabezpieczenie w przypadku finansowania
działalności poprzez zaciąganie zobowiązań. Wartym uwagi pomysłem byłoby też rozważenie wprowadzenia

systemu finansowania branży biotechnologicznej powiązanej z ESG, gdzie wysokość dofinansowania zależałaby
od realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowe wsparcie finansowe mogłoby zakładać tworzenie specjalnych linii kredytowych dla przedsiębiorstw
biotechnologicznych; zwiększoną aktywność finansowania PE i VC w ramach istniejących funduszy i instytucji
finansowych. Dzięki europejskiemu systemowi finansowania biotechnologii, na poziomie europejskim można by
zniwelować niedostateczną podaż kapitału podwyższonego ryzyka, stanowiącą jeden z głównych barier
rozwojowych w branży biotechnologicznej w Europie.

Badania i Rozwój
Przemysł biotechnologiczny w Europie wydaje rocznie około 7,3 mld USD na badania i rozwój.

Około 20% wszystkich leków wprowadzanych do obrotu i aż 50% wszystkich leków, które są w przygotowaniu, to
produkty biotechnologiczne.

Źródło: http://www.investineu.com/content/biotechnology-industry-european-union

Wspólnotowe instrumenty wsparcia
Horyzont 2020 jako jeden z największych programów europejskich obejmujących zakres badań naukowych oraz
innowacji, ma na celu podniesienie konkurencyjności europejskiej gospodarki, poziomu zatrudnienia i wzmocnienie
roli europejskiego przemysłu na świecie. Program koncentruje się na wsparciu powstającej europejskiej
przestrzeni badawczej, umożliwiając przepływ kadry naukowej, technologii. Podmioty gospodarcze mogą uzyskać
pomoc w zakresie B+R.

UE zapewnia ograniczone wsparcie za pomocą środków legislacyjnych. Ułatwienia przewidziane przez
prawodawcę koncentrują się głównie na: doradztwie w zakresie testów i rejestracji produktów; zwalnianiu
producentów z części opłat o charakterze administracyjnym; przyznawaniu wyłączności w produkcji leków dla
danego wskazania terapeutycznego. Przykładem mogą być tzw. leki sieroce lub

produkty lecznicze terapii

zaawansowanej.

Propozycje nowych instrumentów wsparcia
Związki, porozumienia technologiczne lub ponadnarodowe klastry firm biotechnologicznych mogą pełnić kluczową
rolę w dalszym rozwoju branży. Dominującą rolę w europejskim sektorze biotechnologicznym odgrywają małe i
średnie przedsiębiorstwa. Skuteczna konkurencja z przedsiębiorstwami amerykańskimi i azjatyckimi wymaga
pewnej konsolidacji branży. W związku z tym, krajowe i międzynarodowe związki firm biotechnologicznych będą

mogły skuteczniej konkurować na rynkach globalnych. Firmy uczestniczące w takim związku otrzymywałyby
wsparcie doradcze jak i biznesowe. Dodatkowo dzięki temu głos branży byłby lepiej słyszalny przy tworzeniu
regulacji dotyczących biotechnologii. Co więcej taki układ umożliwiłby również łatwiejszą wymianę doświadczeń,
kadry i know-how, a także sprawniejszy przepływ informacji między poszczególnymi krajami członkowskimi, co
przyczyniłoby się do lepszego zrozumienia branży i jej specyfiki. Związki mogą oferować wsparcie działań o
charakterze informacyjnym, umożliwiające szybszy, jednolity przepływ informacji, pozwalające na wymianę
dokumentacji badawczej.

UE a USA
>>Europejskie spółki biotech pozyskują 20% finansowania w relacji do całkowitej sumy finansowania spółek
biotech w USA.

>>Prawie 30% całości kapitału inwestycyjnego Private Venture zaangażowanego na europejskim rynku biotech
pochodzi z USA, a tylko 45% to środki europejskie.

>>Od 2012 roku prawie co trzecia europejska firma biotech złożyła prospekt emisyjny bezpośrednio na giełdach w
USA a nie w Europie.

>>Największym przejęciem 2019 roku był zakup przez amerykańskiego Pfizera firmy Therachon za 810 mln USD.

>>Europejskie spółki biotechnologiczne odpowiedzialne były za 13% nowych leków zatwierdzonych przez US Food
and Drug Administration w 2017 i 2018 roku.

>>Europejskie spółki biotech rejestrują 3x mniej patentów niż amerykańskie i 9x mniej niż chińskie.

>>16 najlepszych europejskich uniwersytetów publikuje porównywalną z USA liczbę artykułów naukowych w
dziesięciu czołowych czasopismach.

Sanofi

Sanofi: Francuskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne Sanofi oferuje szeroką ofertę sprzedaży i
produkcji leków innowacyjnych, produktów consumer healthcare, szczepionek i leków OTC. Wartość
rynkowa Sanofi szacowana jest przez portal statista.com na 130,260 milionów dolarów. W 2019
roku, kwota zainwestowana przez Sanofi w badania i rozwój (R&D) wyniosła 6,022 milionów euro.
Firma zatrudnia ponad 100 tys. pracowników w 100 państwach i posiada 91 projektów rozwoju
badań klinicznych. Oferta medyczna Sanofi dostępna jest w 170 krajach na świecie. W 2019 roku
Sanofi sprzedało 4,5 mld leków, szczepionek i produktów consumer healthcare. Sieć przemysłowa
firmy obejmuje 33 tys. osób, w tym 73 zakłady produkcyjne ulokowane w 32 państwach.

Novo Nordisk

Novo Nordisk: Duńskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne plasujące się w czołówce światowych
producentów insuliny. Spółka dysponuje infrastrukturą produkcyjną w ośmiu krajach i posiada filie
lub biura w pięciu państwach. Firma produkuje 50% światowych dostaw insuliny. Ponadto spółka
wyprodukowała łącznie miliard wstrzykiwaczy insuliny. 30 milionów konsumentów korzysta z
oferty Novo Nordisk dedykowanej walce z cukrzycą. Spółka prowadzi badania kliniczne w ponad 50
państwach na świecie. Wartość rynkowa Novo Nordisk szacowana jest przez portal statista.com
na 112,977,6 milionów dolarów.

BioNTech SE

BioNTech SE: niemieckie przedsiębiorstwo biotechnologiczne specjalizujące się w dziedzinie
immunoterapii, onkologii i w opracowywaniu metod leczenia w walce z rakiem. Spółka zatrudnia
ponad 1300 pracowników. Spółka posiada ponad 20 leków oczekujących na dopuszczenie do obiegu
i 10 produktów na etapie testów klinicznych. BioNTech SE współpracuje z 7 partnerami
farmaceutycznymi. Firma BioNTech, we współpracy z amerykańską spółką Pfizer, prowadzi
badania nad wynalezieniem szczepionki na COVID-19, bazującej na mRNA. Obie spółki ogłosiły, że
szczepionka przeciw COVID jest skuteczna w 95%. BioNTech jako pierwsza firma w Niemczech
otrzymała zgodę na rozpoczęcie testów klinicznych z użyciem szczepionki. Według portalu
Investing.com, przychód spółki wyniósł w tym roku 3,01 mln dolarów.

Carbios

Carbios – to francuskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w technologii biorecyklingu i
biodegradacji. Spółka jest na etapie rozwoju przemysłowego. Jej działalność koncentruje się na
badaniach i rozwijaniu bioprocesów enzymatycznych celem odnowy cyklu życia tworzyw
sztucznych.

F2G

F2G – ta brytyjsko-austriacka spółka to jedna z wiodących na świecie europejskich firm
biotechnologicznych specjalizująca się w odkrywaniu i rozwoju nowatorskich terapii leczniczych
zwalczających groźne zakażenia grzybiczne. Spółka opracowała zupełnie nową klasę środków
przeciwgrzybicznych zwanych orotomidami. Firma zatrudnia obecnie ponad 30 osób.

Avantium

Avantium: to holenderska spółka wydzielona z koncernu Shell specjalizuje się w opracowywaniu
odnawialnych biotworzyw pochodzenia roślinnego, które stanowią alternatywę dla źródeł
petrochemicznych. W 2019 roku spółka zbudowałą 10-tonowy zakład do produkcji glikolu
monoetylenowego używanego m.in. do produkcji plastikowych butelek. W 2020 roku Avantium
planuje zebrać około 150 mln euro na sfinansowanie rozwoju nowej fabryki do produkcji innych
związków potrzebnych do wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych. Avantium zatrudnia
obecnie około 200 pracowników, posiada zaawansowane laboratoria badawcze i trzy zakłady
pilotażowe zlokalizowane w Holandii. Kapitalizacja Avantium wynosi obecnie 162,224 mln euro.

Celyad Oncology

Celyad Oncology – to belgijska firma biotechnologiczna działająca na etapie klinicznym, zajmująca
się odkrywaniem i rozwojem terapii przeciwnowotworowych komórek T z chimerycznym
receptorem antygenu (CAR T). Spółka opracowuje zróżnicowaną listę kandydatów na allogeniczne
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hematologicznymi i guzami litymi. Przychód roczny spółki w 2017 roku wyniósł 3,5 mln euro.
Kapitalizacja spółki wynosi obecnie 111,40 mln euro. Celyad zatrudnia obecnie około 105 osób.

Ganfit

Genfit – to francuska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się odkrywaniem i opracowywaniem
innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych i diagnostycznych w chorobach metabolicznych i
wątrobowych. Spółka zatrudnia około 200 pracowników. Kapitalizacja spółki wynosi obecnie 179,37
mln euro. Po zebraniu funduszy w wysokości 120 mln euro w 2019 r. spółka spodziewa się
wyników badania III fazy w pierwszym kwartale 2020 r. W ramach badania testowany jest główny
kandydat leku: elafibranor. Jeśli próba zakończy się sukcesem, lek może stać się jednym z
pierwszych leków tego typu.

GenSight Biologics

GenSight Biologics – francuska spółka biotechnologiczna zajmująca się terapią genową w celu
pomocy pacjentom z ciężkimi dziedzicznymi chorobami oczu i ośrodkowego układu nerwowego.
Poza terapią genową, spółka specjalizuje się w technologii Mitochondrial Targeting Sequence (MTS)
i optogenetyce. Kapitalizacja spółki wynosi ponad 277 mln euro. Roczny przychód spółki
szacowany jest przez portal owler.com na 5,5 milionów dolarów (USD). GenSight Biologics
zatrudnia 25 pracowników.

MaaT Pharma

MaaT Pharma – to francuska spółka opracowuje terapie z żywych bakterii, które mają na celu
poprawę wyników leczenia raka poprzez zapobieganie zniszczeniu mikrobiomu jelitowego. W 2020
roku firma spodziewa się wyników z dwóch badań klinicznych, I fazy u pacjentów leczonych
chemioterapią oraz II fazy u pacjentów z powikłaniami po przeszczepie szpiku kostnego. Spółka
zatrudnia 29 pracowników i zebrała od 2015 roku 35 milionów euro w trzech rundach
finansowania, przy wsparciu funduszy private equity, inwestorów strategicznych, i z pomocą
ośrodka doskonałości akademickiej (INRA).

Meatable

Meatable – ta holenderska spółka zajmuje się odtwarzaniem naturalnego procesu wzrostu tkanki
tłuszczowej i mięśniowej w celu produkcji pełnowartościowego, naturalnego mięsa w warunkach
laboratoryjnych. Meatable odpowiada za stworzenie pierwszego prototypu wieprzowiny
hodowanej w laboratorium. Firma pozyskała 10 mln dolarów (USD) na rozwój technologii tworzenia
mięsa bez konieczności stosowania przemocy wobec zwierząt hodowlanych, w tym 3 miliony
dolarów od Komisji Europejskiej w ramach przydzielonego grantu. Spółka zatrudnia 30
pracowników a jej całkowite finansowanie szacowane jest na 13,5 mln dolarów (USD).

Orphazyme

Orphazyme – ta duńska spółka opracowuje terapie na rzadkie choroby, które upośledzają
prawidłowe funkcjonowanie białek. W 2020 roku firma złoży pierwsze pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu opracowanej przez spółkę innowacyjnej metody leczenia choroby Niemanna-Picka,
zarówno w Europie, jak i w USA. Orphazyme spodziewa się również wyników z II fazy badania
choroby Gauchera. Orphazyme zatrudnia obecnie 74 pracowników. Całkowite finansowanie spółki
szacowane jest przez portal owler.com na 342,1 mln USD.

Oryzon Genomics

Oryzon Genomics – ta hiszpańska spółka biofarmaceutyczna jest europejskim liderem w rozwoju
terapii opartych na epigenetyce. Jej działalność koncentruje się na opracowywaniu leków
epigenetycznych do leczenia raka i chorób neurodegeneracyjnych. W 2019 roku firma opublikowała
pozytywne dane kliniczne z badań przeprowadzonych na pacjentach z białaczką, rakiem płuc i z
chorobą Alzheimera. Kapitalizacja spółki wynosi nieco ponad 148 milionów euro. Portal owler.com
szacuje, że spółka pozyskała łącznie 73,7 milionów dolarów (USD) finansowania. Oryzon Genomics
zatrudnia nieco ponad 40 osób.

Promethera Biosciences

Promethera Biosciences – ta belgijska spółka opracowuje przełomowe metody leczenia
schyłkowych chorób wątroby w celu zmniejszenia ryzyka potrzeby przeszczepu wątroby. Spółka
pozyskała w 2019 roku 47 mln euro na badania kliniczne. W pierwszej połowie 2020 roku firma
spodziewa się wyników badania klinicznego fazy IIa, testującego technologię leczenia
niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH). Spółka zatrudnia 34 pracowników,
posiada 38 inwestorów i całkowite finansowanie szacowane na 146 milionów dolarów (USD).

Targedys

Targedys – ta francuska spółka specjalizuje się w terapiach modulujących apetyt poprzez
oddziaływanie na mikrobiom jelitowy pacjenta. Na początku 2020 roku firma spodziewa się
wyników badania klinicznego oceniającego wpływ terapii żywymi bakteriami na wagę osób z
nadwagą. Pozyskawszy 10,6 mln euro w Serii A w 2019 roku, Targedys planuje rozpocząć zbieranie
funduszy na Serię B w 2020 r. Spółka zatrudnia 15 pracowników i posiada 7 inwestorów. Całkowite
finansowanie spółki szacowane jest na 10,3 miliony dolarów (USD).

Ynsect

Ynsect – ta francuska spółka jest światowym liderem w produkcji i transformacji owadów w
pełnowartościowe białko spożywcze. Firma stara się zapewnić przyjazną dla środowiska
alternatywę w postaci produkcji żywności i paszy z owadów. W 2019 roku firma zebrała 110 mln
euro w ramach serii C na sfinansowanie budowy największej na świecie zautomatyzowanej farmy
owadów. W 2020 roku firma spodziewa się uzyskać zgodę instytucji unijnych na stosowanie
owadów w paszach dla kurczaków i nawozach, a także niektórych gatunków przeznaczonych do
spożycia przez ludzi. Całkowite finansowanie Ynsect szacowane jest na kwotę 237,1 milionów
dolarów.

Minoryx Therapeutics

Minoryx Therapeutics - to hiszpańska firma biotechnologiczna, która koncentruje się na
odkrywaniu i opracowywaniu nowatorskich terapii w celu zwalczania ciężkich chorób
genetycznych ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Spółka posiada własny Inkubator I-Tech
dedykowany badaniom i rozwoju, zlokalizowany w Belgii. Spółka posiada ponad 13 inwestorów i
zatrudnia 11 pracowników. Minoryx pozyskała 21,3 miliona euro w rundzie finansowania serii B.
Całkowite finansowanie spółki szacuje się na 76,3 miliony euro.

ProQR

ProQR - ta publiczna holenderska spółka jest firmą biotechnologiczną, której celem jest
opracowywanie terapii RNA dla rzadkich chorób genetycznych. Spółka skupia się na
opracowywaniu leków, głównie zwalczających dziedziczne choroby siatkówki. Kapitalizacja spółki
wyniosła na dzień 27.11.2020 ponad 206 milionów dolarów (USD). Spółka zatrudnia ponad 150
pracowników.

Instytuty
badawcze
ACIB

Austria

The Austrian Centre of Industrial Biotechnology (ACIB) to międzynarodowe centrum w dziedzinie
biotechnologii przemysłowej. Zakres badań instytutu skupiony jest na mikrobiologii, biologii
molekularnej, inżynierii procesowej, bioinformatyce oraz systemach biotechnologicznych. Zrzesza
19 instytutów i 7 wydziałów austriackich uniwersytetów. Zatrudnia ponad 250 naukowców,
pracujących nad 175 projektami.

Instytuty
badawcze
Austria

Vienna Institute of BioTechnology
VIBT

Wiedeński Instytut Biotechnologii zrzesza parę wydziałów Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych w
Wiedniu (BOKU). Funkcjonuje jako ośrodek badawczy, kształcenia i rozwoju technologii. Obszar
działania instytutu obejmuje m.in.: rozwój komórek biologicznych, modelowanie bioprocesów,
molekularne

wykorzystanie

systemów

roślinnych

i

glikobiotechnologie oraz rozwiązania nanobiotechnologiczne.

mikrobiologicznych,

glikobiologie,

Instytuty
badawcze
The Center of Plant Systems
Biology and Biotechnology

Bułgaria

CPSBB prowadzi badania z zakresu roślinnych systemów biologicznych oraz z biotechnologii.
Wykorzystuje najnowsze technologie genomiki, metabolomiki i bioinformatyki do obserwacji sieci
regulacji genów oraz szlaków metabolicznych, które kierują rozwojem roślin. Centrum edukuje
również przyszłą kadrę naukową z dziedziny biotechnologii oraz biologii roślin.

Instytuty
badawcze
Institute of Biotechnology (IBT)

Czechy

IBT została założona w 2008 r. i uznana od razu jako członek Czeskiej Akademii Nauk. Prowadzi
badania nad energetyką mitochondrialną, nad nową metodą RT-qPCR oraz prace w kierunku
diagnostyki nowotworów. Spektrum działania obejmuje również białka, w tym projektowanie
leków z wykorzystaniem nowych technologii biofizycznych.
Rocznie instytut wydaje ponad 60 publikacji. Składa się z 15 laboratoriów, zatrudniających około
150 osób, w tym doktorantów i studentów.

Instytuty
badawcze
Tartu Biotechnology Park (TBP)

Estonia

TBP to park zapewniający miejsce do rozwoju biznesu, usługi doradcze dla firm i instytucji z
zakresu biotechnologii, medycyny oraz weterynarii. Oferuje specjalistyczną powierzchnię biurową,
laboratoryjną i produkcyjną. Prowadzi inkubator BioMed, który jest otwarty dla wszystkich firm,
również tych poza TBP. Celem TBP jest tworzenie stale rozwijającego się miejsca, służącemu
promocji przedsiębiorczości biotechnologicznej w Estonii.

Instytuty
badawcze
The National Institute of Research
and Development for Biological
Sciences (INCDSB)

Rumunia

Instytut jest koordynowany przez Ministerstwo Badań i Innowacji. W 2002 roku został połączony z
Państwowym Instytutem Badań i Biotechnologii. INCDSB świadczy usługi m.in. z dziedziny
biomedycyny, analizy biochemicznej produktów czy transmisyjnej mikroskopii elektronowej.
Posiada laboratorium analiz, ekstrakcji biotechnologicznej, biotechnologii roślin, mikrobiologii oraz
bioinformatyki. Struktura INCDSB obejmuje 2 spółki prawa handlowego oraz 3 centra badawcze.

Instytuty
badawcze
AgroBioTech Research Centre
(ABT RC)

Słowacja

ABT RC to centrum badawcze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze. Stanowi
innowacyjną

placówkę,

przeprowadzającą

badania

z

zakresu

agrobiologii,

biotechnologii,

technologii genetycznych, czy bioenergetyki. Ich celem jest prowadzenie badań naukowych, które
będą stale zwiększać potencjał badawczy uniwersytetu, a ich wyniki będą wdrażane w praktyce.
Centrum oferuje sprzęt wraz z infrastrukturą także dla innych instytucji naukowych.

Instytuty
badawcze
Agricultural Biotechnology Institute
(ABC)

Węgry

ABC to największy i najważniejszy instytut zajmujący się biotechnologią roślin i zwierząt na
Węgrzech. Posiada trzy wydziały oraz jedną siedzibę centralną. Sekcja roślinna zajmuje się
tematyką taką jak interakcje pomiędzy roślinami, a wirusami, rolą RNA w rozwoju roślin. Dział
genetyki skupia się głównie na mechanizmach obronnych przed patogenami. ABC oferuje również
usługi bioinformatyczne i genomiczne. Stworzyła także grupę diagnostyczną prowadzącą badania
nad wirusami różnych odmian winorośli.

Instytuty
badawcze
The Science and Technology Park
Adlershof

Niemcy

Adlershof jest ośrodkiem technologicznym w dziedzinie m.in. biotechnologii, technologii
środowiskowych, technologii analitycznych, czy farmacji. Te dziedziny są najprężniej działającymi
w Adlershof, zrzeszając ponad 70 firm zatrudniających około 800 pracowników. Wokół niego
skupiają się również uniwersyteckie instytuty badawcze, co również wpływa na poziom parku.
Infrastruktura dla potrzeb biotechnologii i technologii środowiskowych obejmuje 22 000 m2
powierzchni, a w tym laboratoria, zakłady produkcyjne oraz biura.

Instytuty
badawcze
cicCartuja

Hiszpania

CicCartuja to ośrodek badawczy znajdujący się w Parku Naukowo-Technologicznym (PCT Cartuja).
Tworzony jest przez trzy instytuty: Instytut Biochemii i Fotosyntezy Roślin, Instytut Inżynierii
Materiałowej oraz Instytut Badań Chemicznych. Ośrodek prowadzi badania m.in. z zakresu:
biotechnologii mikroalg i roślin, mikrostruktury i właściwości fizycznych materiałów, czy
biologicznej aktywności węglowodanów. CicCartuja stawia sobie za cel promowanie lepszego
zrozumienia społecznego nauk.

Otoczenie regulacyjne
1.

Przemysł rolno-spożywczy tj. biotechnologia zielona

W tym obszarze UE skupia się głównie na regulacji upraw GMO i zezwoleń na dopuszczenie do obrotu zmodyfikowanych genetycznie organizmów. Do podstawowych aktów prawnych należy zaliczyć:
>>

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające

ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
>>

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie

genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
>>

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące

możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia
żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające
dyrektywę 2001/18/WE
>>

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiające metody pobierania próbek

i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło

>>

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 503/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosków o

zatwierdzenie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 641/2004 i (WE) nr 1981/2006
>>

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego

uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG.
Regulacje unijne w zakresie agrobiotechnologii co do zasady koncentrują się na dwóch obszarach:
a)

ochronie bezpieczeństwa publicznego

Bruksela zdaje sobie sprawę z ryzyk dotyczących upraw genetycznie modyfikowanych, w związku z tym mitygacja zagrożeń związanych ze zdrowiem i życiem człowieka oraz zagrożeń dla środowiska naturalnego jest kluczowym celem działań legislacyjnych. W efekcie, w UE powstał rozbudowany system dopuszczania do obrotu
produktów genetycznie zmodyfikowanych: uprawianych (tj. celowo uwalnianych) na obszarze UE, importowanych
oraz powstających w procesie przetwarzania tychże produktów. System ten opiera się na działalności Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
b)

ochronie swobód rynku wewnętrznego UE

Drugim kluczowym celem regulacji jest znoszenie barier handlowych oraz zapewnienie swobodnego przepływu
produktów agrobiotechnologicznych wewnątrz UE. Jest to realizacja postanowień art. 26 i kolejnych TFUE, ustanawiających swobodny przepływ towarów, usług i osób.

2.

Ochrona zdrowia i przemysł farmaceutyczny tj. biotechnologia czerwona

W zakresie tzw. biotechnologii czerwonej szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo ludzi i środowiska. W związ-

ku z tym prawodawca europejski przewidział szereg mechanizmów mających zagwarantować pewność i bezpieczeństwo produktów leczniczych i farmaceutyków. Większość środków mających zrealizować tak postawione
cele zawarta została w siedmiu aktach prawnych:
>>

Rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie

sierocych produktów leczniczych
>>

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające

wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków
>>

Rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie

produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniające dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr
726/2004
>>

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1235/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające –

w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych
u ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla
produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające
Europejską Agencję Leków i rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej
>>

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie

badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE
>>

Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnoto-

wego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi
>>

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca – w zakresie

nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi
Analiza poszczególnych aktów prawnych wskazuje, na ścisłą kontrolę produkcji i obrotem produktami przemysłu
biofarmaceutycznego. UE reguluje m.in. badania kliniczne, proces dopuszczania leków do obrotu oraz transport i
przewóz. Warto odnotować, że Unia otoczyła szczególną opieką produkcję dwóch specyficznych rodzajów produktów. Pierwszą kategorią leków są sieroce produkty lecznicze tj. medykamenty stosowane w leczeniu chorób rzadkich, których produkcja w normalnych warunkach rynkowych jest nieopłacalna. Do drugiej kategorii leków zalicza
się produkty lecznicze terapii zaawansowanej. Tę kategorię tworzą trzy grupy leków: produkty lecznicze w terapii
genowej, produkty lecznicze somatycznej terapii komórkowej, produkty inżynierii tkankowej, których produkcja
wymaga wysoce specjalistycznej wiedzy naukowej oraz zaawansowanego sprzętu.

3.

Przemysł podstawowy tj. biała biotechnologia

W tym obszarze biotechnologii unijny prawodawca znów skupia się na kontroli i redukcji ryzyka dotyczącego
stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie. Władze unijne przenoszą ciężar odpowiedzialności
na państwa członkowskie, co do stosowania wszelkich właściwych środków w celu uniknięcia szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jakie mogłyby wyniknąć ze stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie. Na poziomie unijnym stworzone zostały standardy postępowania dotyczące mikroorganizmów
zmodyfikowanych genetycznie. Standardy te uwzględniają: konieczność notyfikacji wypadków związanych z

mikroorganizmami zagrażającymi życiu i zdrowiu ludzkiemu lub środowisku naturalnemu; przygotowywanie
planów w sytuacji zagrożenia czy ocenę zagrożenia stosowania zmodyfikowanych genetycznie mikroorganizmów (w tym uzyskiwanie zgody odpowiednich władz w przypadku najbardziej ryzykownych działań). Podstawowym akt prawnym na poziomie europejskim jest:
>>

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego

stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie

Podsumowanie
Z analizy regulacji europejskich wynika jasno, że Bruksela w zdecydowanej większości koncentruje się na ochronie życia i zdrowia ludzi oraz ochronie środowiska naturalnego. Należałoby rozważyć zmianę podejścia w zakresie
regulacji, tak aby dzięki przemyślanemu prawodawstwu europejskiemu wspierać podmioty z sektora biotechnologicznego. Kluczowe wydaje się dążenie, za pomocą środków prawnych, do wyrównania potencjału biotechnologicznego nowych państw członkowskich, które pod względem liczby firm biotechnologicznych i ilości patentów
pozostają w tyle. Warto dodać, że wsparcie instytucjonalno-prawne w tym harmonizowanie i ujednolicanie
prawa połączone z upraszczaniem przepisów, może przyczynić się do dynamiczniejszego wzrostu całej branży.

Prawo patentowe
Istotne znaczenie w przypadku wdrażania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych do produkcji ma
rozstrzygnięcie co do własności i praw jakie z tego wynikają. Współcześnie podstawową metodą ochrony nowatorskich rozwiązań czy wzorów przemysłowych jest patent. W Europie konstrukcja systemu patentowego jest

skomplikowana i rozczłonkowana, bowiem obejmuje trzy poziomy regulacji: krajowe, unijne i międzynarodowe.
Podmioty zainteresowane uzyskaniem ochrony patentowej mogą złożyć odpowiedni wniosek do krajowego
urzędu patentowego. Jednakże taki patent chronić będzie dany wynalazek tylko na terenie kraju, w którym patent
został zgłoszony. Zatem uzyskanie ochrony wymaga przeprowadzania postępowań patentowych w wielu
krajach. Oczywistym jest, że takie rozwiązanie jest kosztowne i czasochłonne.

Drugą możliwością dochodzenia praw w stosunku do wynalazku jest patent europejski, który przyznawany jest
na mocy prawa międzynarodowego.
>>

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Mona-

chium dnia 5 października 1973 r.,
Patent europejski jest uznawany za równorzędny z patentem krajowym każdego z państw sygnatariuszy konwencji. Niemniej przyznanie tej formy ochrony, wymaga zatwierdzenia w każdym z krajowych urzędów patentowych, co generuje koszty i przedłuża całą procedurę. Co więcej postępowanie patentowe przed Europejskim Urzędem Patentowym trwa dosyć długo, ponieważ każdy wniosek badany jest od strony formalnej i merytorycznej, co
przy patentach dotyczących wysoko wyspecjalizowanych branż jak biotechnologia zajmuje dużo czasu.

Dodatkowo językami roboczymi w Europejskim Urzędem Patentowym są tylko angielski, francuski i niemiecki, co
w oczywisty sposób faworyzuje największe kraje Europy. Pomimo kroku naprzód i uproszczeń jakie wprowadzono
dla patentu europejskiego w postaci m.in. braku konieczności wszczynania wielu postępowań przed lokalnymi
urzędami patentowymi, obniżenia kosztów i czasu trwania postępowania, to jednak system ten wciąż ma wady.

Po pierwsze, wymagane jest zatwierdzanie wniosków przez krajowe urzędy. Po drugie, postępowanie może
trwać długo. Po trzecie, kosztowne i długotrwałe jest też dochodzenie roszczeń przed sądami cywilnymi poszczególnych państw sygnatariuszy. W związku z powyższym wydaje się, że pomysł Jednolitego Sądu Patentowego
(UPC) jest rozwiązaniem, które mogłoby usprawnić ochronę wynalazków biotechnologicznych. Prace nad wspomnianym sądem trwają od długiego czasu, ale liczne problemy i spory wciąż odsuwają w czasie jego powołanie.
Wskazany jest aktywny wkład Unii w proces tworzenia UPC, będzie to bowiem konweniowało z całościową polityką unijną dotyczącą tych najważniejszych z punktu widzenia przyszłości Europy sektorów przemysłu (w tym
biotechnologii).

Unia Europejska co prawda nie wypracowała własnego systemu patentowego, ale pod koniec lat 90 XX wieku
uznano, że należy zharmonizować prawo patentowe państw członkowskich w zakresie patentów biotechnologicznych. Uchwalona została:
>>

Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej

wynalazków biotechnologicznych

Tym sposobem WE (UE) wpłynęła zarówno na prawodawstwo krajowe, pośrednio także na patent europejski.
Sama dyrektywa normuje głównie, jakie wynalazki podlegają ochronie patentowej, a jakie jej nie podlegają. Od
początku XXI wieku trwają prace i dyskusje nad tzw. patentem wspólnotowym, który de facto byłby jednolitym
europejskim patentem z mocy prawa chroniącym własność intelektualną podmiotów działających w jednym z
państw członkowskich na terenie całej UE. W obecnym stanie prawnym, funkcjonuje jedynie swoista proteza

jednolitego patentu europejskiego. W 2012 roku wydane zostało rozporządzenie, które daje możliwość o ubieganie
się o patent europejski o jednolitym skutku.
>>

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające

wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej
Problematyczne warunki koniecznie do uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku, mianowicie wynalazek musi otrzymać patent europejski z takimi samymi zastrzeżeniem we wszystkich państwach członkowskich
UE. Takie rozwiązanie jest wciąż dalekie od jednolitego systemu europejskiego, gdzie uzyskanie ochrony patentowej w jednym z krajów członkowskich automatycznie obejmowałoby pozostałe państwa UE.

Biotech w Polsce
Wielkość Firm

OKOŁO
300 FIRM
PONAD
12 000 PRACOWNIKÓW
PRAWIE 1,5 MLD ZŁ
ROCZNIE NA B+R

23,1%

średnie
(od 50 do 249 osób)

15,9%

duże
(250 osób i więcej)

61%

mikro i małe firmy
(o liczbie pracujących 49 osób
i mniej)

Biotech w Polsce
Immunolab
Blirt
Polpharma Biologics

A&A Biotechnology
EURx
DNA Gdańsk
Oceanic
Read-Gene

Danisco Biolacta

Bioton
Celther Polska
Celon Pharma
DSM Nutritional Products
Bayer CropScience
Genexo Pharmaceuticals
Dr Irena Iris
Adamed
Impomed Centrum
Euroimplant
Genomed

Biobontract
Biogaz Zeneris
CB DNA
GlaxoSmithKline
GenMed

Akwawit-Brasce
Bioxen
Mace Pharma

Baxter
Herbapol

Agroenzym
BTL
Proteon Pharmaceuticals
Mabion

Selvita
IBSS Biomed
BioCentrum
Biofuture
TEVA/PLIVA

Selvita
Selvita obecna jest na giełdzie od lat, i rozwija swoje
projekty drug discovery w imponującym tempie. Po
skomercjalizowaniu swojej pierwszej cząsteczki SEL24,
firma

skupiła

się

mocno

na

badaniach

nad

innym

kandydatem na lek – SEL120, znajdującym się w fazie
zaawansowanych przedklinicznych badań. Władze firmy
mają ambicje, aby w roku 2021 wartość spółki sięgnęła
dwóch mld zł

Selvita zatrudnia obecnie 500 pracowników

Celon Pharma
Celon

Pharma

to

spółka,

która

zaczęła

od

leków

generycznych, by po latach wdrożyć innowacyjne projekty.
Firma utrzymuje się ze sprzedaży generycznego leku na
astmę. Intensywne prace trwają również nad oryginalnymi
cząsteczkami w onkologii, neurologii czy też chorobach
zapalnych. Celon Pharma pozyskała w 2016 roku na
giełdzie ponad 245 mln zł. Od ceny z IPO, wynoszącej 16,33
zł, kurs akcji wzrósł o ponad 100%. W tej chwili spółka
finalizuje budowę nowego laboratorium w Kazaniu pod
Warszawą.

Celon Pharma zatrudnia obecnie 450 pracowników

Polpharma Biologics
Polpharma

Biologics

zajmuje

się

opracowywaniem

i produkcją leków biopodobnych, a także innowacyjnych
leków biologicznych. Oferuje w pełni zintegrowany łańcuch
usług biotechnologicznych, począwszy od rozwoju linii
komórkowych,
produktów

a

skończywszy

na

dostarczaniu

gotowych do sprzedaży. Grupa Polpharma

Biologics prowadzi działalność na terenie Polski, Holandii i
Szwajcarii oferując w pełni zintegrowany łańcuch usług
biotechnologicznych.

Grupa

tworzy

nie

tylko

linie

komórkowe, optymalizuje procesy wytwarzania, ale także
zapewnia produkcję w skali komercyjnej. Poza rozwojem
własnych produktów, Grupa Polpharma Biologics świadczy
usługi

wytwarzania

kontraktowego

dla

partnerów

branżowych na całym świecie.
Polpharma

Biologics

zatrudnia

pracowników w Gdańsku i ok.
perspektywą

zatrudnienia

Warszawie do końca 2020 roku.

obecnie
50

kolejnych

w

około

500

Utrechcie
200

z

osób w

Mabion
Mabion S.A. jest spółką biotechnologiczną koncentrującą
się na prowadzeniu działalności badawczo – rozwojowej
oraz produkcyjnej w celu opracowania i komercyjnego
wprowadzenia

na

rynek

między

innymi

leków

biotechnologicznych opartych na technologii przeciwciał
monoklonalnych. Podstawowym celem działalności Spółki
jest rozwój, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu
leków biopodobnych do obecnych na rynku oryginalnych
leków biotechnologicznych (tzw. leków referencyjnych), w
obszarze onkologii, autoimmunologii, neurologii i chorób
metabolicznych. Spółka posiada również potencjał i
zasoby

umożliwiające

jej

prowadzenie

prac

badawczo-rozwojowych oraz produkcyjnych w zakresie
rozwoju

leków

innowacyjnych

biologicznych,
terapii

pandemię SARS-CoV-2.

szczepionek

stanowiących

odpowiedź

oraz
na

OncoArendi Therapeutics
OncoArendi

Therapeutics

(OncoArendi)

jest

firmą

biotechnologiczną, której celem jest opracowanie i rozwój
nowych leków drobno-cząsteczkowych do zastosowania
w terapii chorób o największej potrzebie klinicznej,
specjalizującą

się

w

poszukiwaniu,

rozwoju

i

komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii
chorób zapalnych i nowotworowych. Oncoarendi prowadzi
prace badawcze w obrębie onkologii, immunoonkologii i
terapii rzadkich chorób układu oddechowego.
Spółka zatrudnia obecnie nieco ponad 80 pracowników.

Pure Biologics
Pure

Biologics

specjalizuje

się

w

pracach

badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych leków
biologicznych,

testów

diagnostycznych

i

wyrobów

medycznych o zastosowaniu terapeutycznym. Prowadzi
także badania kontraktowe w zakresie selekcji cząsteczek
aktywnych do zastosowań medycznych (przeciwciał i
aptamerów)

oraz

produkcji,

oczyszczania

i

analizy

rekombinowanych białek i rozwoju metod pomiarowych.
Naukowcy

z

przeciwciałami
zastosowaniach

Pure
oraz

Biologics

pracują

aptamerami

leczniczych,

m.in.

o

ponadto

nad

potencjalnych
w

terapiach

immunoonkologicznych. Pure Biologics pozyskało na badania
wsparcie pieniężne z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Spółka zatrudnia obecnie nieco ponad 50 pracowników.

Captor Therapeutics
Captor Therapeutics jest dynamicznie rozwijającą się
szwajcarsko-polską innowacyjną firmą biofarmaceutyczną
wyspecjalizowaną

w

rozwoju

leków

indukujących

celowaną degradację białek chorobotwórczych TPD (ang.
Targeted Protein Degradation).

Technologia TPD jest przełomem pod względem potencjału
celowania w dowolne białko, także w białka uznawane
dotychczas za niemożliwe do celowania terapeutycznego
(ang.

Undruggable

Proteome)

w

obszarze

chorób

nowotworowych i autoimmunologicznych. Stosowana
przez spółkę unikalna technologia TPD umożliwia usuwanie
białek

chorobotwórczych

technologii

oraz

niedostępnych

przełamuje

dla

innych

ograniczenia

leków

małocząsteczkowych, niszcząc białka oporne na działanie
dostępnych terapeutyków. Spółka jest europejskim liderem
w zakresie rozwoju technologii TPD.

Captor

Therapeutics

pracowników

zatrudnia

obecnie

blisko

80

A&A Biotechnology
A&A Biotechnology posiada własne laboratoria badawcze i
zakłady produkcyjne. Oferta A&A Biotechnology obejmuje
zestawy do izolacji DNA i RNA, PCR i odczynniki do odwrotnej
transkrypcji, odczynniki do klonowania i transformacji oraz
odczynniki i usługi do biologii molekularnej. Firma posiada również
urządzenia umożliwiające produkcję dużych ilości enzymów
stosowanych w biologii molekularnej. Produkty i usługi A&A
Biotechnology są wykorzystywane przez laboratoria naukowe i
diagnostyczne na uniwersytetach i w instytutach badawczych,
laboratoria weterynaryjne, w służbie zdrowia, laboratoriach
analiz środowiskowych, laboratoriach kryminalistycznych i
innych firmach z branży life science.

A&A Biotechnology zatrudnia nieco ponad 20 osób.

Bioton
BIOTON

to

polska

firma

biotechnologiczna,

zapewniająca

kompleksowe rozwiązania w leczeniu cukrzycy. Spółka zajmuje
się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologicznych
(rekombinowana insulina ludzka) oraz leków generycznych
(głównie antybiotyki). Spółka zamierza umocnić swoją pozycję
na globalnym rynku insuliny oraz aktywnie prowadzić badania,
aby

wprowadzać

biotechnologiczne)

na
oraz

rynek
chce

innowacyjne
rozszerzać

leki

(w

portfel

tym
leków

odtwórczych. Jest jednym z 8 światowych producentów (na
skalę komercyjną) rekombinowanej insuliny ludzkiej oraz
niekwestionowanym liderem w Polsce.

Bioton zatrudnia obecnie nieco ponad 600 pracowników.

Celther Polska
Celther Polska zakresem działań obejmuje dwa obszary
biotechnologii medycznej: terapię regeneracyjną i terapię
celowaną. Działania spółki zmierzają do wytworzenia
produktów

na

potrzeby

działań

laboratoriów

naukowo-badawczych. W dalszej perspektywie spółka
dąży do opracowania innowacyjnych terapii.

Celther

Polska

pracowników.

zatrudnia

obecnie

nieco

ponad

20

Genomed
Genomed

rozwija

diagnostykę

molekularną

sekwencjonowaniu DNA. Rozwijana

opartą

na

przez Genomed S.A.

technologia pozwala na odczytanie i analizę dowolnego genu, z
puli poznanych 6 500 genów związanych z chorobami
genetycznymi. Spółka w obecnej chwili

ma w swojej

podstawowej ofercie analizę mutacji odpowiedzialnych za
ponad 140 jednostek chorobowych, a liczba ta stale wzrasta
dzięki wykorzystaniu technologii NGS. Genomed S.A. jest w
stanie

analizować

sekwencje

genów

w

poszukiwaniu

praktycznie wszelkich mutacji związanych z chorobami
dziedzicznymi.

Genomed zatrudnia obecnie nieco ponad 30 osób.

BioContract
Podstawowym przedmiotem działań firmy BioContract jest
wytwarzanie w warunkach sterylnych badanego produktu
leczniczego (przeznaczonego do użycia w badaniach
klinicznych) - genetycznie modyfikowanej szczepionki
czerniakowej AGI-101H.

Zaplecze

kadrowe

38

polskich uczelni prowadzi studia na kierunkach
biotechnologicznych
biotechnologia
molekularna,

(biotechnologia,

medyczna,
biotechnologia

biotechnologia
środowiska,

biotechnologia stosowana roślin).

ok.

26 tys.

ok.

8 tys.

studentów biotechnologii kształciło
się w Polsce w roku akademickim
2018/2019

absolwentów studiów
biotechnologicznych opuszcza każdego
roku mury polskich uczelni

Badania i Rozwój

30%

70%

firm łączy
działalność B+R
z produkcją
biotechnologiczną

firm prowadzi
wyłącznie
działalność B+R

Badania i Rozwój

43%

krajowych wydatków
na B+R ponoszą
duże firmy

Instytuty

badawcze

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

Instytut zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie biotechnologii oraz opracowywaniem
technologii antybiotyków. Jednym z jego kluczowych osiągnięć jest wytworzenie leku
antynowotworowego Biodribin, stosowanego podczas leczenia białaczki.

Instytuty

badawcze

Instytut Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego

Instytut działa w branży biotechnologicznej oraz rolno-spożywczej. Stanowi także jednostkę
uznaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz uprawnioną do przeprowadzania
badań rozjemczych w zakresie analizy spirytusu oraz wyrobów spirytusowych. Dodatkowo w
instytucie działa laboratorium GMO z ministerialnym przyzwoleniem na użycie organizmów
genetycznie modyfikowanych, w celu identyfikacji GMO w paszach oraz żywności.

Instytuty

badawcze

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Głównym polem działania IHARu są badania z zakresu hodowli i nasiennictwa roślin. Instytut
tworzy materiały wyjściowe do hodowli twórczej roślin rolniczych oraz jest odpowiedzialny
za przechowywanie zasobów genowych roślin. IHAR prowadzi również 6 zakładów
doświadczalnych.

Instytuty

badawcze

Instytut Technologii Eksploatacji

Prace instytutu prowadzone są w 13 obszarach tematycznych. Celem zakładu jest
tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla sektora gospodarki oraz innych jednostek
naukowych w zakresie m.in.: zaawansowanych urządzeń, aparatury badawczej, czy
systemów technicznych.

Instytuty

badawcze

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

IUNG działa w zakresie nauk rolniczych. Skupia się głównie na badaniach z obszaru
gleboznawstwa, nawożenia, produkcji biomasy oraz fitochemii i mikrobiologii
rolniczej. Instytut posiada nowoczesne laboratoria oraz najnowsze Centrum Badań
Rolniczych.

Instytuty

badawcze

Narodowy Instytut
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Narodowy Instytut Onkologii jest największą placówką onkologiczną w Polsce.
Centrum Onkologii prowadzi badania nad mechanizmami rozwoju i zwalczania
chorób nowotworowych oraz stale rekrutuje chorych do badań klinicznych. Instytut
zarządza także Krajowym i Warszawskim Rejestrem Nowotworów Złośliwych.

Instytuty

badawcze

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

Zakład prowadzi działalność związaną z biotechnologią, medycyną, biologią
molekularną oraz inżynierią materiałową. IBMM realizuje liczne projekty mające na
celu m.in.: stworzenie testów do diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego oraz
innych zakażeń bakteryjnych.

Instytuty

badawcze

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk

Instytut zajmuje się badaniami z genomiki funkcjonalnej oraz z zakresu zachowania
się zwierząt i bioróżnorodności zwierząt domowych. Posiada status Krajowego
N a u koweg o O ś rod ka Wi od ą ceg o w o bsza rze n a u k ro l n i cz y c h , leś n y c h
i weterynaryjnych.

Parki

Naukowo-Technologiczne
Park Naukowo-Technologiczny
BIONANOPARK w Łodzi

B i o na no pa r k pos i ad a nowoczes ne ce nt ru m wd roże n i owe zao pat rzo ne
w najwyższej jakości sprzęt badawczy, który został skompletowany tak, by
przedsiębiorcy mogli zlecić prowadzenie badań na każdym etapie rozwoju ich
produktów lub technologii. Na terenie parku znajdują się m.in.: laboratoria
biotechnologii przemysłowej i molekularnej.

Parki

Naukowo-Technologiczne

Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny
Aeropolis

Park posiada tereny o łącznej powierzchni 170 ha. W skład parku wchodzi Inkubator
Technologiczny

Aeropolis,

a

na

jego

terenie

funkcjonuje

Laboratorium

Materiałoznawstwa i Prototypowania. Dodatkowo PPNT posiada Laboratorium
Badawcze i Biotechnologii.

Parki

Naukowo-Technologiczne

Płocki Park Naukowo-Technologiczny

PPPT należy do Grupy kapitałowej PKN Orlen. Park posiada obszar obejmujący
ponad 200 hektarów, na którym znajdują się najnowsze obiekty Centrum Usług
Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego. Jednostki te oferują usługi
badawczo-wdrożeniowe i nowoczesne usługi dla biznesu. Wartym dodania jest
fakt, że Laboratorium Centralne w PPT stanowi największe laboratorium
analityczne o profilu chemicznym w Polsce.

Parki

Naukowo-Technologiczne
Wrocławski Park Technologiczny

WPT to największa instytucja w Polsce, pod względem liczby firm działających na jej
terenie. Zrzesza przedsiębiorców, naukowców z sektora badawczo-rozwojowego oraz
innowacyjne firmy. Posiada Zespół Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych,
w skład których wchodzi m.in. laboratorium prototypownia chemii i biotechnologii. Jego
zaplecze jest szerokie i pozwala na pracę od podstaw aż po produkcję.

Parki

Naukowo-Technologiczne
Nickel BioCentrum

BioCentrum to jeden z najnowocześniejszych ośrodków biomedycznych w Wielkopolsce.
Jego działalność skupia się na branży biotechnologicznej, a dodatkowo na swoim terenie
posiada powierzchnie biurowe i sale konferencyjne. Łącznie posiada ponad 4 tys. m kw
powierzchni laboratoryjnych oraz biurowych, w tym 500 m kwadratowych tzw.
pomieszczeń czystych.

Instytucje

finansujące

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Centrum wspiera tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających
innowacyjność. NCBR współpracuje z jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorcami,
dodatkowo tworzy programy sektorowe zgodne z zapotrzebowaniem danej branży
polskiego gospodarki. Centrum finansowane jest ze środków skarbu państwa oraz
funduszy Unii Europejskiej.
NCBR prowadzi program Innomed, finansujący badania naukowe oraz prace rozwojowe
nad rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Realizację projektów w ramach
programu zaplanowano na 5 lat oraz kolejne 5 lat na monitorowanie programu. Budżet
programu ze środków prywatnych i publicznych wynosi 300 milionów złotych.

Instytucje

finansujące

Agencja Badań Medycznych

ABM realizuje zadania z zakresu działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia. Prowadzi
jeden

z

pierwszych

publicznych

programów

dotacyjnych

z

finansowaniem

przeznaczonym na niekomercyjne badania kliniczne. Agencja zajmuje się również
działalnością analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na
koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Instytucje

finansujące

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

PAIH prowadzi ,,Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki
polskiej w latach 2011-2020" oraz liczne dotacje na tworzone miejsca pracy i związane
z poniesieniem kosztów inwestycyjnych. Program finansowany jest z budżetu państwa.

Instytucje

finansujące
Polski Fundusz Rozwoju

Departament Programów Sektorowych PFR prowadzi program Rozwoju Biotechnologii,
którego celem jest rozwój innowacyjnego sektora farmaceutycznego w Polsce poprzez
wzrost liczby tworzonych, badanych klinicznie i produkowanych cząstek i leków, z
zagwarantowaniem dostępu do leków dla polskich pacjentów. Program jest realizowany w
formie projektów koordynowanych przez PFR z budżetem około 300 milionów zł.

Polskie projekty

biotechnologiczne

3 CLA
biotechnologiczny, kierowany lek
przeciwnowotworowy
(Grupa Adamed)

Polskie projekty

biotechnologiczne

Blirt S.A.
Innowacyjne związki
o wysoce selektywnej toksyczności,
jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku
chemoterapeutyków przeciwgrzybowych

Polskie projekty

biotechnologiczne

Instytut
Biotechnologii
i Antybiotyków
Centrum Biotechnologii produktów
leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków
dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt.

Polskie projekty

biotechnologiczne

CELTHER
Polska
Sp. z o.o.
Innowacyjny,
„żywy" opatrunek biodegradowalny do ran
przewlekłych i owrzodzeń

Polskie projekty

biotechnologiczne

Biofana
Sp. z o.o.

Rozwój działalności badawczo-rozwojowej
Ośrodka Badań Farmaceutycznych i Klinicznych
„Biofana”

Polskie projekty

biotechnologiczne

Celon Pharma
Sp. z o.o.

Innowacyjny lek stosowany
w terapii chorób nowotworowych hamujący aktywność
czynnika transkrypcyjnego STAT3

Polskie projekty

biotechnologiczne

READ-GENE
S.A.

Utworzenie centrum
badawczo-rozwojowego genetycznych
badań nowotworów złośliwych

Polskie projekty

biotechnologiczne

CB DNA
Sp. z o.o.

Opracowanie i wdrożenie
innowacyjnych testów z zakresu genetyki weterynaryjnej
wybranych gatunków zwierząt

Rewolucja
biotechnologiczna
Biotechnologiczne metody produkcji przemysłowej podnoszą efektywność procesów wytwarzania, zwłaszcza w
sektorach medycznym, chemicznym czy spożywczym. Tradycyjne procesy syntezy chemicznej są zastępowane
w coraz szerszym stopniu przez procesy biotechnologiczne. Ich wprowadzanie doprowadzi do zmniejszenia zużycia energii oraz surowców (np. energetyka z biomasy, czy produkcja chemiczna z wykorzystaniem naturalnych
katalizatorów). Jednocześnie biotechnologia przyczynia się do rozwoju produkcji rozproszonej (np. liczne małe elektrownie zamiast pojedynczych dużych bloków) i prosumeryzmu, w którym konsumenci są równocześnie producentami.

Rozwój rolnictwa w kierunku żywności genetycznie modyfikowanej będzie oparty na wzrastającej efektywności
produkcji, a jednocześnie dalszym uprzemysłowieniu metod produkcji. Nowe metody produkcji żywności doprowadzą do zmiany sił na rynkach - nowe kraje będą dołączać do eksporterów dzięki wytwarzaniu żywności z zastosowaniem biotechnologii. Jednocześnie będzie rozwijać się popyt na żywność produkowaną w tradycyjny sposób,
której ceny będą wzrastać, a jej produkcja przenosić do nowych krajów. Naturalnie produkowana żywność będzie
konsumowana w coraz większym stopniu przez najbogatsze społeczeństwa.

Biotechnologia rolnicza, stosująca na wielką skalę środki ochrony roślin, antybiotyki i hormony będzie coraz więk-

szym obciążeniem dla środowiska, w inny sposób niż tradycyjne zanieczyszczenia chemiczne. Nowe zagrożenia
środowiskowe pojawią się w formie zmian biologicznych, takich jak obniżania płodności ludzi i wszystkich zwierząt żyjących w stanie naturalnym, rosnącej skali zaburzeń hormonalnych czy mutacji genetycznych.

Za przyczyną rozwoju biotechnologii medycznych ten sektor gospodarki stanie się jeszcze ważniejszym niż
dotychczas, w dużej mierze przenikać się będzie z sektorem IT. Nabiera szybkości proces odchodzenia od leków i
terapii chemicznych do technologii biologicznych, który trwa od początku XXI wieku, w szczególności w diagnostyce i terapiach lekowych.

Diagnostyka medyczna zmierza w stronę analizy genomu pojedynczego pacjenta, w poszukiwaniu mutacji genetycznych manifestujących się chorobami. Największe znaczenie odgrywa aktualnie w onkologii, chorobach rzadkich, dermatologii oraz reumatologii. Dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych (np. skrining, badanie
próbek w panelach) koszty rozwijających się nowych metod diagnostycznych mogą być obniżane, a co za tym
idzie stosowane na coraz większą skalę. Rozwój wiedzy medycznej, zwłaszcza w zakresie genetyki i procesów na
poziomie molekularnym, pozwala także ograniczać koszty leczenia, ponieważ zmniejsza niepewność co do rezultatów zastosowania terapii u konkretnego pacjenta.

Rozwijająca się diagnostyka w połączeniu z nowymi metodami zbierania i analizy danych pozwalają na identyfikowanie nowych chorób, w tym zwłaszcza chorób rzadkich występujących u mniej niż jednej osoby na dwa tysią-

ce. Skuteczne identyfikowanie chorych stawia jednocześnie ogromne wyzwanie etyczne przed systemem ochrony zdrowia, ponieważ na około 8 tysięcy dotychczas sklasyfikowanych chorób rzadkich nie więcej niż dla 5
procent istnieją obecnie jakiekolwiek terapie. Zdiagnozowanie pacjenta ze świadomością, że nie istnieje metoda
skutecznego leczenia, stawia pod znakiem zapytania sensowność finansowania tych badań. Natomiast ewentualne skuteczne terapie, opracowane do leczenia niewielkich grup chorych, muszą być bardzo kosztowne, aby ich
producenci byli w stanie zanotować zwrot z zainwestowanego kapitału.

Drugim elementem biotechnologii w medycynie są nowe leki. Każdego roku rejestrowanych jest w Europie i USA
około 35 nowych leków. Tradycyjne leki małocząsteczkowe, w których aktywnymi substancjami farmaceutycznymi były związki chemiczne, w wielu obszarach są zastępowane przez wielkocząsteczkowe leki biologiczne, w
których substancjami aktywnymi są białka.

Leki biologiczne są zróżnicowane pod względem rozmiaru i struktury - od białek prostych (np. insulina), po bardziej
złożone przeciwciała monoklonalne czy czynniki krzepnięcia krwi. Biotechnologie pozwalają także na syntetyczną
produkcję leków, które dotychczas były produkowane na bazie substancji pozyskiwanych od ludzi (m.in. osocza
krwi) - jak choćby czynniki rekombinowane w leczeniu hemofilii czy analogi insuliny zastępujące insulinę ludzką.
Największe znaczenie i potencjał mają przeciwciała monoklonalne, które przyczyniły się do rewolucji w leczeniu
wielu nowotworów, chorób autoimmunologicznych czy dermatologicznych.

Szczególnie intensywny rozwój nowych technologii lekowych następuje po 2000 roku w dziedzinie onkologii i neurologii. Nasilenie występowania chorób z tych obszarów ma związek z procesami cywilizacyjnymi, przede
wszystkim ze zmianami demograficznymi, czyli znacznie wydłużającym się czasie życia. Coraz dłuższe życie
coraz większej grupy osób oznacza zwiększanie się liczby przypadków nowotworów i chorób neurodegeneracyjnych. Trend ten wzmacnia także upowszechnianie się cywilizacyjnych czynników ryzyka, takich jak brak ruchu i
otyłość, palenie papierosów i spożywanie alkoholu, niezdrowa dieta oraz stres.

Rosnące zapotrzebowanie na leki onkologiczne i neurologiczne stanowi silny czynnik pobudzający przemysł
farmaceutyczny do rozwoju leków biologicznych, jako skuteczniejszych, pozwalających leczyć choroby dotychczas nieuleczalne oraz stwarzających szansę na wyższą zyskowność produkcji.

Nowe biologiczne technologie lekowe mogą oddziaływać na organizm ludzki w inny sposób. Przełomem w onkologii były immunoterapie, leczące w sposób pośredni - zamiast bezpośrednio zabijać komórki nowotworu, stymulują
naturalne mechanizmy odpornościowe organizmu. Ten kierunek interwencji medycznych jest intensywnie rozwijany także w innych obszarach. Dynamicznie rozwijają się również terapie oparte na modyfikowaniu komórek i
ekspresji genów, rejestrowane np. w hematologii, dzięki którym skutecznie leczymy choroby dotychczas oporne
na jakiekolwiek leczenie.

Coraz dokładniejsze poznanie ludzkiej genetyki i rozwój celowanych terapii, adresujących konkretne mutacje,

prowadzą do indywidualizacji terapii. Medycyna personalizowana oznacza zaproponowanie terapii dobranej do
konkretnego pacjenta. Precyzyjna internwencja na poziomie komórkowym czy genowym jest wysoce skuteczna.
Personalizacja terapii oznacza jednocześnie jej wysokie koszty.

Wyzwaniem dla wszystkim systemów ochrony zdrowia na świecie jest finansowanie nowych leków, których
ceny są odwrotnie proporcjonalne do rozmiaru populacji, na którą mogą skutecznie oddziaływać. Wyzwania w
zakresie refundacji leków (oceny skuteczności nowych terapii oraz negocjowanie cen zakupu z producentami),
które dotychczas w Unii Europejskiej są wyłączną domeną poszczególnych krajów, stymulują do łączenia wysiłków w poszukiwaniu synergii. Kraje zaczynają łączyć swoje wysiłki w celu wspólnej oceny skuteczności, bezpieczeństwa i efektywności terapii oraz wspólnego negocjowania cen.

Żaden kraj, żaden publiczny ani prywatny system ochrony zdrowia nie jest w stanie sfinansować wszystkich
dostępnych terapii wszystkim chorym, dla których byłoby to wskazane. Rosnące możliwości technologiczne, w
połączeniu z rozproszeniem, tzn. rozwojem licznych terapii kierowanych do małych populacji, prowadzą do narastania nierówności w dostępie do ochrony zdrowia, a co za tym idzie - stwarzają nierówne szanse na wysoką
jakość życia. Kiedy w krajach wysokorozwiniętych rozwijane są terapie rzadkich nowotworów czy defektów
genetycznych, w tym samym czasie w krajach o niskim dochodzie i słabo rozwiniętej opiece zdrowotnej nadal
problemem jest leczenie chorób zakaźnych i obniżanie śmertelności niemowląt oraz kobiet rodzących dzieci.

Wytwarzanie leków biologicznych jest bardziej kosztowne niż leków chemicznych, z uwagi na bardziej skomplikowany proces produkcji i trudniejszą technologię. Do produkcji wielu z nich wykorzystuje się skomplikowane systemy komórkowe oraz technologie rekombinacji DNA. Do badania właściwości fizykochemicznych i funkcjonalnych
leków wielkocząsteczkowych potrzebne są zaawansowane metody analityczne (np. spektrometria masowa czy
testy komórkowe). Leki biologiczne, wytwarzane przez żywe organizmy, charakteryzują się nieuniknioną zmiennością, dlatego wymagają dokładniejszych metod kontroli jakości i bezpieczeństwa. Proces ich rejestracji w Unii
Europejskiej został więc scentralizowany i prowadzi go Europejska Agencja Leków. Z tych powodów nawet po
upływie ochrony patentowej, ceny leków biologicznych biopodobnych pozostają relatywnie wyższe niż generyków leków chemicznych.

Leki biopodobne stanowią przyszłość w leczeniu wielu chorób, z uwagi na wysoką skuteczność, a jednocześnie
znacznie niższą cenę niż leków referencyjnych. To jednak oznacza, że mieszkańcy mniej zamożnych krajów
muszą oczekiwać co najmniej 10 lat dłużej na dostęp do nowych biologicznych terapii. W sytuacji, gdy Unia Europejska integruje się i poszczególne kraje coraz bardziej upodabniają swoje systemy opieki zdrowotnej, utrzymywanie istotnych różnic w dostępie do najdroższych terapii biologicznych wywołuje silne napięcia społeczne i
presję na rządy krajów mniej zamożnych.

Tempo upowszechniania terapii biologicznych jest zatem wolniejsze, a producenci, ponosząc wyższe ryzyko, oczekują wyższego zwrotu z kapitału. Stanowi to obecnie największe wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia. W

połączeniu z indywidualizacją terapii, motywuje to płatników publicznych do rozwijania nowych zasad finansowania terapii, uzależnionych od ich praktycznej skuteczności. Metody dzielenia ryzyka, płacenia za efekt zdrowotny i finansowania w oparciu o wartość dodaną mają za zadanie zahamować nieustannie rosnący poziom wydatków na ochronę zdrowia.

Proponowane przez producentów ceny terapii ocenia się z punktu widzenia efektywności kosztowej, wykorzystując m.in. próg QALY, czyli koszt utrzymania chorego w dobrym zdrowiu w stosunku do poziomu dochodu krajowego brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wyzwania finansowe stojące przed publicznymi systemami
ochrony zdrowia pociągają zatem za sobą dylematy etyczne, dotyczące wyboru tych terapii, których leczenie jest
uznawane za opłacalne dla systemu czy społeczeństwa. Z powodu ograniczeń finansowych, im mniej zamożny
kraj, tym więcej grup pacjentów dotyka wykluczenie z powodu braku finansowania dla najnowszych, skutecznych
terapii.

Szybkie tempo rozwoju nowych terapii i duża liczba projektów badawczych pociągają za sobą także inne wyzwania natury etycznej. Związane są one z wczesnym dostępem do nowych leków oraz kontynuacją leczenia chorych,
którzy brali udział w badaniach klinicznych. Leki biologiczne o udowodnionej już skuteczności, które jeszcze nie
zostały zarejestrowane, mogą w wielu przypadkach uratować życie chorych. Z tego powodu instytucje regulujące
rynek stosują warunkowe dopuszczenia do obrotu i pozwalają na wczesny, czyli przed zakończeniem wszystkich
faz badań, dostęp do nowych terapii. Pośpiech we wprowadzaniu nowych leków niesie jednak za sobą ryzyko dla

bezpieczeństwa, związane z działaniami niepożądanymi. Za kolei uczestnicy badań klinicznych, w których udowodniono skuteczność nowego leku, skutecznie leczeni w ramach tych badań, z przyczyn etycznych nie powinni
być pozbawiani dostępu do skutecznej terapii po zakończeniu badania, na czas procesu rejestracyjnego i następującego po nim procesu wprowadzania nowego leku do refundacji.

Indywidualizacja terapii powoduje także zapotrzebowanie na coraz większą liczbę nowych leków. Nieustanny
rozwój rynku stwarza szansę dla nowych graczy, wchodzących w nisze oraz specjalizujących się w wąskich
zakresach technologicznych. Liczba ośrodków naukowych, technologicznych i badawczych zajmujących się
biotechnologią medyczną szybko rośnie. Globalne korporacje farmaceutyczne w coraz większym stopniu opierają
rozwój swojego portfolio na akwizycjach zamiast wewnętrznego rozwoju projektów badawczych.

Strategia przejmowania projektów w dalszych fazach rozwoju, kiedy ryzyko niepowodzenia jest znacznie niższe,
niesie ze sobą nowe możliwości. Znikome są szanse na to, aby którakolwiek polska firma samodzielnie zrealizowała cały projekt opracowania leku od fazy koncepcji do wejścia na rynek - wymaga to zbyt wysokiego kapitału
i jest obarczone zbyt wysokim ryzykiem niepowodzenia. Jednak coraz więcej jest projektów biotechnologicznych
rozwijanych w Polsce do pewnego etapu, a następnie przejmowanych przez mocniejsze kapitałowo międzynarodowe korporacje. W najbliższych latach największym wyzwaniem dla polskiej branży biotechnologicznej będzie
wydłużanie procesu rozwoju projektów, tak aby wypracowywać znacznie wyższą marżę z ich sprzedaży. Kluczowa w tym procesie będzie budowa krajowej infrastruktury finansowej w ramach rynku kapitałowego oraz
publicznych instytucji wspierania rozwoju.
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