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Tiivistelmä
Argentiinan lääkemarkkinat muodostavat kansainvälisille lääkeyrityksille houkuttelevan mutta 
monimutkaisen markkina-alueen. Maan lääkemarkkinat ja terveydenhuoltosektori ovat Etelä-
Amerikan kehittyneimpiä, mutta viime vuosikymmenten taloudelliset ongelmat sekä säädellyt ja 
suljetut markkinat ovat olleet alan kehityksen esteenä. Protektionismin vaikutuksesta maan lääke-
teollisuus on erikoistunut rinnakkais- ja kopiolääkkeiden valmistukseen. Tämä on osaltaan vaikut-
tanut siihen, että Argentiinassa lääkkeiden patenttisuoja on ollut yksi maailman heikoimmista. 
Kansainvälisten instituutioiden painostuksesta maa päivitti patenttilainsäädäntönsä WTO:n 
perustamisen yhteydessä allekirjoitetun TRIPS-sopimuksen mukaiseksi vuonna 2002. 
Tutkielman tarkoituksena on kartoittaa, miten muuttunut patenttilainsäädäntö tulee vaikuttamaan 
Argentiinassa lääkemarkkinoihin ja erityisesti lääkkeiden hintatasoon sekä paikallisen lääketeolli-
suuden toimintaan vuoteen 2010 mennessä. Luonteeltaan tutkielma on kartoittava tutkimus. Tutki-
mus on toteutettu kirjoituspöytätutkimuksena, jossa tietolähteeksi on kerätty laaja sekundaariaineis-
to tutkimuksia, julkaisuja, oppikirjoja sekä lääkealan aikakauslehtiä ja artikkeleita.  
Patenttilainsäädännön tiukentuminen tulee vaikuttamaan Argentiinan lääkemarkkinoihin sekä ter-
veydenhuoltosektorin eri osa-alueille. Paikallisessa lääketeollisuudessa lain tiukentuminen tulee 
vauhdittamaan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kehitystä, joka tulee näkymään lääketeollisuuden 
toiminnan laadun parantumisena sekä rinnakkaisvalmisteiden bioekvivalenssitutkimusten lisäänty-
misenä. Laadun parantuessa tulee paikallisilla yrityksillä olemaan suuret mahdollisuudet menestyk-
seen koko Etelä-Amerikan markkinoilla, sillä geneerinen substituutio ja valtioiden pyrkimykset 
lääkekustannusten pienentämiseen lisäävät edullisten lääkkeiden kysyntää markkinoilla. 
Tiukentuneen patenttilainsäädännön vaikutukset tulevat näkymään lääkkeiden hintatasossa, mutta 
uudella lailla ei ole merkittävää vaikutusta lääkehintoihin vielä vuonna 2010. Tämä johtuu siitä, että 
vuonna 2002 voimaan tulleet muutokset suojaavat lääkkeitä, jotka tulevat markkinoille vasta noin 
vuonna 2012. Näiden uuden patenttisuojan piiriin kuuluvien alkuperäisvalmisteiden hintojen on 
arvioitu nousevan jopa 71 % korkeammaksi kuin ilman suojaa. Argentiinan viranomaisilla on kui-
tenkin useita mahdollisuuksia jättää huomioimatta monien uusien alkuperäisvalmisteiden patentti-
suoja vedoten erityisasemaansa kehittyvänä valtiona. Erityisasemaan vedoten he voivat myöntää 
pakkolisenssejä paikallisille yrityksille tuotteiden paikalliseen valmistukseen. Se, miten patenttilain-
säädäntö tulee yksittäisen lääkevalmisteen kohdalla vaikuttamaan, riippuu suuresti terapiaryhmästä 
sekä kilpailusta terapiaryhmän sisällä. Paljon käytettyjen peruslääkkeiden hinnat tulevat geneerisen 
substituution vuoksi pysymään maassa alhaisina myös tulevaisuudessa. 
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