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Powerhouse of Vaccine 
Manufacturing

• Індія є найбільшим у світі
виробником вакцин

• Задовольняє понад 60% попиту
ВООЗ на вакцини

• Індія піклується про сусідні території
та підтримує глобальну кампанію
вакцинації проти пандемії Ковіду

• Індійська "Вакцина Маітрі" для
глобальної солідарності

India�s Pharma industry 
valued at US $ 43 billion

Фармацевтичний експорт Індії за регіонами у 2019-2020 рр.

має на меті визначити потенційні можливості для бізнесу індійської 
фармацевтичної та суміжних промисловостей у СНД, а також Україні та Грузії

  Індія – аптека світу






Задовольняє понад 40% попиту на генеричні лікарські засоби в США та 25% попиту 
на ліки у Великобританії
Понад 55% експорту фармацевтичної продукції здійснюється на високорегульовані ринки 
90% АПІ, попередньо кваліфікованих ВООЗ, надходять з Індії

Найбільша кількість затверджених установ Управління з продовольства й 
медикаментів США (УПМ США) знаходиться за межами США
Понад 600 установ в Індії підпорядковуються Управлінню з продовольства й медикаментів 
США (УПМ США) та Незалежній виробничій практиці Європейського Союзу (НВП ЄС)
Більше 5000 ринкових дозволів на скорочену процедуру реєстрації препарату (ANDA) 
надано індійським генеричним препаратам

Індія забезпечує генеричними препаратами 206 пунктів призначення
Індія є 3-ім за величиною експортером препаратів за обсягом та 10-им -  за вартістю 
9 з 25 найкращих глобальних компаній-виробників генеричних препаратів – з Індії













Генератор 
виробництва вакцин

Індійська фармацевтична 
промисловість оцінюється в 
43 млрд. доларів США
Експорт фармацевтичних препаратів з Індії склав 20,58 
млрд. дол. США з темпом приросту 7,57% протягом 2019–
2020 фінансового року і, як очікується, перевищить 25 
млрд. дол. США протягом 2020–21 фінансового року.

Регіон Мільйонів доларів 
США % внеску

Північна Америка

Африка
Європейський Союз

Латинська Америка й Кариби

СНД, Україна та Грузія

Асоціація держав Південно-
Східної Азії 

Південна Азія
Азія (без Середнього Сходу)

Інші

Середній Схід

Загальний підсумок

7074,03
3513,64
3140,43
1341,37
1292,16
1068,5
905,18
873,15
773,5
604,22
20586,19

34,36
17,07
15,26
6,52
6,28
5,19
4,40
4,24
3,76
2,94
100,0



Експорт індійської фармацевтичної продукції 
протягом квітня 2019 - березня 2020 рр. (млн. дол. США)

Росія 552.41

Україна 126.16

Узбекистан 81.02

Казахстан 55.78

Туркменістан 21.30

Таджикистан 18.27

Білорусь 15.47

Грузія 14.20

Киргизстан 10.46

Азербайджан 4.89

Молдова 4.41

Вірменія 0.87

Загальний підсумок по СНД, Україні та Грузії 905.23

PHARMEXCIL - є головною установою, що 
представляє індійську фармацевтичну та 
супутню продукцію на світовій арені

Маючи понад 4000 співробітників, Pharmexcil 
покликаний допомогти досягти досконалості 
в експорті та полегшити закордонним 
покупцям пошук відповідних торгових 
партнерів з індійської фармацевтичної 
промисловості

Pharmexcil є єдиним контактним центром для 
закордонних покупців для досягнення 
індійської фармацевтичної промисловості

Indian pharmaceuticals exports to CIS
amounted to USD 905.23 million during FY -20 
and is an important destination for Indian pharma

 Беріть участь з будь-якої точки в будь-який час,
використовуючи веб-браузери та смартфони на iOS та
Android
 Знайомства для покупців на основі штучного
інтелекту (попередньо заплановані / затверджені
зустрічі)
 Доступність відео про компанію та товари для
покращення досвіду купівлі / пошуку
Можливість чату та відеоконференцій для зручної
взаємодії
 Приватні кімнати для переговорів, персоналізовані
графіки та підтримка мобільних додатків
 Продукція відображається з докладними
характеристиками для полегшення пошуку
 Безпека даних забезпечується на онлайн-платформі
для покупців та експонентів для зустрічей і чатів

KEY FEATURES

CONTACT US
пан Кумар Сіддхартха 
Координатор

(events@pharmexcil.com) www.pharmexcil.com

Експорт індійської фармацевтичної продукції до країн 
СНД, України та Грузії склав 905,23 млн. доларів США 
за 2020-ий фінансовий рік і є важливим напрямком для 
індійської фармацевтики

ОСНОВНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ




