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POVZETEK 

V magistrski nalogi smo proučevali prepoznavanje globalnih farmacevtskih proizvajalcev 

zdravil med slovenskimi lekarnarji in njihovo zadovoljstvo s poslovanjem farmacevtskih 

podjetij. Proučevali smo značilnosti modernih vodilnih farmacevtskih podjetij in ugotavljali 

njihovo zastopanost na svetovnem trgu zdravil. V raziskavo je bilo vključenih 121 lekarnarjev 

zaposlenih v zunanjih lekarnah. Ugotovili smo, da tržni deleži svetovnih proizvajalcev zdravil 

vplivajo na prepoznavnost farmacevtskih podjetij in da je prodaja zdravil svetovnih 

farmacevtskih podjetij na slovenskem trgu pozitivno povezana z njihovo prepoznavnostjo. 

Večina slovenskih lekarnarjev prepozna največja svetovna farmacevtska podjetja.  

Ključne besede: prepoznavanje, farmacija, industrija, farmacevti, zadovoljstvo, prodaja, 

zdravila. 

SUMMARY 

In the master's thesis we examined the recognition of global drug manufacturers among 

Slovenian pharmacists and their satisfaction with business operations of pharmaceutical 

companies. We have examined the characteristics of modern, leading pharmaceutical 

companies and discovering their representation on the world drug market. The research 

included 121 pharmacist employed in the retail pharmacies. It was found that world 

pharmaceutical companies market shares have positive impact on their recognition and that 

there exists positive relationship between the drug sales of world pharmaceutical companies 

on the Slovenian market and their recognition. Most of the Slovenian pharmacists recognize 

the biggest world pharmaceutical companies. 

Keywords: recognition, pharmacy, industry, pharmacists, satisfaction, sales representatives, 

drugs. 
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1 UVOD 

Koncentracija svetovnega farmacevtskega trga se je v zadnjih desetletjih povečala, saj 20 

največjih podjetij kontrolira dve tretjini globalnega farmacevtskega trga (Rampeltshammer 

2008, 134–135). Največja svetovna farmacevtska podjetja se soočajo z nestabilnostjo na trgu. 

Poglaviten vzrok za to je, da se lahko zanašajo le na patentno zaščitena originalna zdravila, ki 

dosegajo velikanske dobičke (angl. blockbusterji) in predstavljajo bistveni del njihovega 

prihodka. Ko pa tem preteče patent se prodaja zaradi pojava cenejših generičnih zdravil na 

trgu strmo zniža. Zaradi pomembne vloge visoko profitnih originalnih zdravil (angl. 

blockbusterjev) v prihodkih podjetij, so vlaganja v raziskave in razvoj ter marketing in 

prodaja najpomembnejši strateški dejavniki v podjetjih, da pridobijo ali ohranijo tržne deleže 

v strukturi farmacevtske industrije (Holland in Bátiz-Lazo 2004).  

1.1 Opredelitev področja in problema 

Največjih 20 farmacevtskih podjetij se po večini uvršča med originatorska farmacevtska 

podjetja. Velika farmacevtska originatorska podjetja se primarno ukvarjajo z raziskavami, 

razvojem in trženjem novih, inovativnih, originalnih farmacevtskih izdelkov ter večino 

svojega zaslužka pridobijo s prodajo originatorskih proizvodov. Farmacevtski proizvodi se 

namreč glede na način nastanka delijo na originatorske in generične proizvode. Originatorski 

farmacevtski proizvodi obsegajo največji delež med farmacevtskimi proizvodi tako po 

vrednosti kakor tudi po volumnu oziroma količini. Ti predstavljajo 80 % svetovnega 

farmacevtskega trga po vrednosti in 50 % trga po količini (Rampeltshammer 2008, 133). 

Globalizacija se v farmacevtski industriji kaže v reorganizaciji sektorja, največ preko 

združevanj, prevzemov in strateškega povezovanja podjetij. Pomembnost teh procesov za 

farmacevtski sektor kaže podatek, da je bilo v 1980' letih skoraj vseh deset največjih 

globalnih farmacevtskih podjetij vključenih v procese združevanja in prevzemov. 

Združevanja in prevzemi se nadaljujejo in so ključni za pozicijo podjetij na trgu 

(Rampeltshammer 2008, 148). 

Zaradi globalizacijskih sprememb v marketingu in prodaji in konkurence med proizvajalci 

zdravil morajo farmacevtska podjetja dajati vedno večji pomen sestavnim delom trženja 

izdelkov in natančnemu načrtovanju postavljanja izdelkov na trg. Prednosti izdelkov pa 

morajo biti natančno določene in posredovane porabnikom (Rao 2002, 7) 

Tako se morajo farmacevtska podjetja osredotočati na različne člene v prodajni verigi, ki 

odločajo o izbiri in uporabi zdravil (Guček Zakošek 2005, 29). Ključen pomen za prodajo 

izdelkov farmacevtskih podjetij ostaja na zdravnikih, ki predpisujejo zdravila. Zraven pa 

pomembno vlogo igrajo še farmacevti, bolniki, zavarovalnice, vlade in različne zdravstvene 

organizacije. Zaradi hitrega spreminjanja poslovnega okolja se spreminja tudi delovanje 
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farmacevtskih podjetij s povečano interaktivnostjo do različnih strank in povezovalnimi 

učinki med elementi trga, farmacevtskimi podjetji in njihovimi strankami (Evgeniou, Bhalia 

in Lerer 2004, 370–379). 

Pri trženju izdelkov farmacevtskih podjetij in v poslovanju z lekarnarji se posveča največ 

pozornosti marketinškim strategijam, kot so obiski predstavnikov farmacevtskih podjetij, 

promocijski in izobraževalni dogodki, brezplačni vzorci zdravil in ciljno oglaševanje (Jutel in 

Nettleton 2011, 825–832). Na drugi strani pa so izsledki raziskav pokazali pozitiven vpliv 

svetovanja farmacevtov bolnikom na pravilno in redno jemanje zdravil. Raziskave kažejo, da 

so farmacevti s pomočjo dodatnih izobraževanj preko svetovanja bolnikom uspeli izboljšati 

rednost jemanja zdravil pri bolnikih in tako uspeli izboljšati učinke zdravljenj in posredno 

zmanjšati stroške ponovnega zdravljenja (Bisharat idr. 2012, 1–9; Levesque, Han in Pahal 

2012, 42). 

Za delo lekarnarjev, ki so stranke za farmacevtska podjetja, je pomembno pridobivanje 

kakovostnih in obširnih informacij o zdravilih. Eden izmed teh virov so tudi predstavniki 

farmacevtskih podjetij. Le ti preko organiziranih predavanj in osebnih obiskov predstavnikov 

za zdravila v lekarnah posredujejo informacije o zdravilih in samem farmacevtskem podjetju 

kot blagovni znamki. 

Izvedba raziskave med lekarnarji nam bo pomagala ugotoviti, v kolikšni meri lekarnarji 

prepoznavajo posamezne značilnosti največjih svetovnih farmacevtskih podjetij in kakšno je 

njihovo zadovoljstvo s poslovnim odnosom farmacevtskih podjetij do lekarnarja kot stranke.  

Za uspešnost in zadovoljstvo strank je zelo poznano, da se 90 % nezadovoljnih strank ne 

pritožuje, ampak se enostavno ne vračajo (Lusty 2006). Zato je vredno preveriti, kakšno je 

poznavanje, počutje ali zadovoljstvo strank ter kako to vpliva na uspešnost prodaje in stroške 

poslovanja. Večina podjetij se namreč raje ukvarja z opazovanjem parametrov, ki so 

enostavni za pridobivanje in izračunavanje kot z vsemi meritvami, ki so važne. 

Zadovoljstvo strank je tudi splošno znano kot signifikantna determinanta ponovljive prodaje, 

razširjanju pozitivnega mnenja in lojalnosti strank. Prav tako se veča pozornost poslovnežev 

na zadovoljstvo strank kot skupnemu cilju podjetja (Homburg in Rudolph 2001, 15–33). 

Iz poznavanja zadovoljstva lekarnarjev, lahko najdemo načine, kako povečati zadovoljstvo in 

tako izboljšati sodelovanje in vplivati na uspešnost prodaje in stroške poslovanja. 

Farmacevtska podjetja lahko s pomočjo tovrstne raziskave spremenijo svojo poslovno in 

izobraževalno strategijo v odnosu do lekarnarjev.  
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1.2 Namen in cilji  

Namen magistrske naloge je v teoretičnem delu opredeliti 20 največjih farmacevtskih podjetij 

in predstaviti značilnosti modernega farmacevtskega podjetja. Nato bomo v empiričnem delu 

iz sekundarnih podatkov izračunali kazalce tržne strukture. V osrednjem, najpomembnejšem 

empiričnem delu naloge bomo iz primarnih podatkov, zbranih s pomočjo anketnih 

vprašalnikov posredovanim lekarnarjem, ugotovili poznavanje teh največjih farmacevtskih 

podjetij in zadovoljstvo z njihovim poslovanjem. 

Cilj naloge je s pomočjo anketiranja lekarnarjev pridobiti informacije o tem koliko poznajo 

globalna farmacevtska podjetja. Prav tako bomo z anketo pridobili informacije o zadovoljstvu 

lekarnarjev, ki so ključne za izdelavo načina komuniciranja, ki ga lekarnarji od farmacevtskih 

podjetij pričakujejo in želijo ter kako to vpliva na prodajo zdravil in stroške poslovanja. 

Farmacevtska podjetja so zaradi novega poslovnega okolja in vse večje konkurence prisiljena 

raziskati nove uspešnejše strategije poslovanja, ki ustrezajo današnjemu globaliziranemu 

okolju.  

Med cilji ravnanja odnosov z lekarnarji kot strankami (angl. Customer relationship) je 

pomembno tudi intenziviranje interakcij s strankami in vzpostavitev informacijskega sistema 

in enotnega pogleda na podatke o strankah, kar pomaga, da se poslovanje orientira na 

zmanjšanje stroškov dela s strankami in povečano ohranjanje strank, ker zagotavljajo 

strankam njim prilagojene storitve (Alt in Puschmann 2005, 298–303). 

1.3 Temeljna teza in hipoteze 

Temeljna teza, ki smo jo testirali, pravi: Večja svetovna farmacevtska podjetja imajo večjo 

prepoznavnost blagovnih znamk med slovenskimi lekarnarji s pozitivno povezanostjo na 

prodajo zdravil. 

Temeljno tezo smo poskušali potrditi oziroma ovreči s testiranjem naslednjih štirih hipotez: 
- H1: Tržni deleži največjih svetovnih proizvajalcev zdravil vplivajo na prepoznavnost 

farmacevtskih podjetij kot blagovnih znamk med slovenskimi farmacevti. 

- H2: Prodaja zdravil svetovnih farmacevtskih podjetij na slovenskem trgu je pozitivno 

povezana z njihovo prepoznavnostjo in zaznano vrednostjo med farmacevti. 

- H3: Večina slovenskih lekarnarjev prepozna največja svetovna farmacevtska podjetja. 

- H4: Večina slovenskih lekarnarjev je v splošnem nezadovoljna z načinom sodelovanja 

predstavnikov za zdravila. 

Obsežna raziskava v merjenju zadovoljstva strank na industrijskih trgih v 12 evropskih 

državah je pokazala sedem dimenzij, ki so pomembne za ugotavljanje zadovoljstva strank v 

poslovnem odnosu (angl. business to business relationship) v različnih razmerjih. Te 
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dimenzije so zadovoljstvo: s produkti (17 %), s prodajnimi zastopniki (25 %), z informacijami 

povezanimi s produkti (5 %), z naročanjem (25 %), s tehničnimi storitvami (9 %), z internim 

osebjem (5 %) in z reševanjem reklamacij (23 %) (Homburg in Rudolph 2001). 

Vpliv na prodajo zdravil v prosti prodaji imajo v veliki meri farmacevti, ki bolniku svetujejo. 

Odločitev farmacevta pa je posredno odvisna tudi od predstavnikov za zdravila. Vpliv 

predstavnikov za zdravila je predvsem v tem, kakšne informacije in v kolikšni količini le te 

posredujejo farmacevtom. 

Hipoteze smo testirali z raziskavo med lekarnarji zaposlenimi v zunanjih lekarnah. Na podlagi 

ugotovitev smo zasnovali predlog izboljšanja poslovnega modela v razmerju farmacevtskih 

podjetij do lekarnarjev. 

1.4 Metode analize  

V prvem delu empiričnega dela magistrske naloge smo si pomagali s sekundarnim 

raziskovanjem. Pridobili smo podatke iz objavljenih virov za največja svetovna farmacevtska 

podjetja iz različnih podatkovnih baz. Prvi del empiričnega dela bo vsebuje analizo različnih 

podatkov za farmacevtska podjetja in izračune opisne statistike s poudarkom na tržnem 

deležu. 

Za zbiranje podatkov v drugem delu empiričnega dela raziskave je najbolj primerna 

kvantitativna metoda raziskovanja. Izvedli smo empirično raziskavo prepoznavanja največjih 

farmacevtskih podjetij in zadovoljstva lekarnarjev kot strank farmacevtskih podjetij z 

namenom, da na eni strani ugotovimo, koliko lekarnarji poznajo značilnosti in pozicijo 

podjetij in na drugi strani ugotovimo, kolikšno je zadovoljstvo s poslovnim odnosom 

farmacevtskih podjetij in kako to vpliva na prodajo zdravil in stroške poslovanja, kaj pri njih 

pogrešajo in kaj bi si želeli izboljšati.  

Z anketnimi vprašalniki smo pridobili informacije o poznavanju velikih modernih 

farmacevtskih podjetij, njihovih karakteristik in značilnosti. S tem smo poskušali dobiti 

podatke o razumevanju lekarnarjev o značilnostih sodobnih farmacevtskih podjetij in njihovi 

organiziranosti. Ugotovili smo, koliko lekarnarji prepoznavajo posamezna dejstva in 

pozicioniranje posameznih farmacevtskih podjetij tako v globalnem kakor tudi v slovenskem 

prostoru. 

Prav tako smo s pomočjo anketne raziskave kot primarnih virov informacij pridobili podatke 

o zadovoljstvu lekarnarjev s farmacevtskimi predstavniki in zadovoljstvu z načinom in s 

količino pridobljenih informacij o zdravilih in boleznih, ki jih pridobijo s strani farmacevtskih 

predstavnikov ali na izobraževalnih srečanjih, organiziranih s strani farmacevtskih podjetij. 

Tako smo pridobili informacije, na katerem področju bi lahko farmacevtska podjetja 

izboljšala svojo poslovno komunikacijo z lekarnarji in tako posledično izboljšala poslovni 
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odnos in zadovoljstvo lekarnarjev in tako tudi okrepila ta dotičen člen v prodajni verigi. 

Pričakujemo, da si bodo lekarnarji želeli pridobiti več informacij o zdravilih in boleznih s 

strani farmacevtskih podjetij. Prav tako je nova strategija farmacevtskih podjetij bolje 

izobraziti lekarnarje z namenom, da se bolnikom ustrezneje in natančneje svetuje o jemanju 

zdravil in njihovih bolezni. Posledično pa se zaradi boljše informiranosti bolnikov in 

natančnega upoštevanja navodil pri jemanju zdravil izboljšajo učinki zdravljenja in zmanjšajo 

stroški ponovnega zdravljenja. 

K izpolnjevanju anketnega vprašalnika smo povabili lekarnarje. Osredotočili smo se na 

lekarnarje, ki so zaposleni v zunanjih tako privatnih kakor javnih lekarnah, pri čemer smo se 

trudili, da je zastopanost glede na geografsko regijo čim bolj enakomerna. 

Zbrane vprašalnike smo pregledali, če so popolno in dosledno izpolnjeni in pripravili bazo 

podatkov za statistično analizo. V postopku analize vprašalnikov smo preverili zastavljene 

hipoteze. Z anketiranjem pridobljene podatke smo uredili v Mikrosoft Excelovi preglednici in 

jih kasneje prenesli v bazo SPSS, v kateri smo opravili obdelavo podatkov. Izvedli smo 

naslednje obdelave: deskriptivno analizo, frekvenčne porazdelitve, srednje vrednosti ter 

statistično preizkušanje hipotez. 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predvidene omejitve raziskave vidimo v tem, da je raziskava zasnovana tako, da meri 

zadovoljstvo lekarnarjev v odnosu do farmacevtskih podjetij in se ne osredotoča na 

posamezno farmacevtsko podjetje. Zato ne bo veljala posplošitev, da za posamezna 

farmacevtska podjetja velja v raziskavi izmerjena mera zadovoljstva. Kljub vsemu pa bo ta 

raziskava uporabna za vsa farmacevtska podjetja, saj vse nove uspešne strategije dajejo 

podjetjem primerjalno prednost, če jih le te uvedejo prve. Vendar pa je v farmacevtski 

industriji opažen trend, da uspešne strategije posameznih podjetij zelo hitro posnemajo in 

implementirajo tudi vsa ostala podjetja v farmacevtski industriji.  
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2 TEORETIČNI DEL 

V nadaljevanju sledi teoretični del magistrske naloge. 

2.1 Industrijska organizacija 

Industrijska organizacija (v nadaljevanju IO) je široko področje v mikroekonomiji, ki se 

osredotoča na dejavnost podjetij in njihov vpliv na strukturo trga, procese delovanja in vladno 

politiko nasproti njim (Schmalensee in Willing 1989).  

2.1.1 Uvod v industrijsko organizacijo 

Študij industrijske organizacije je študij delovanja trgov in je osrednji koncept v 

mikroekonomiji (Tirole 1988, 1). V svojem bistvu se osredotoča na študij nepopolnih 

konkurečnih trgov in potrebo po informiranju vladne politike nasproti njim (Stephen 2001, 1). 

Standardni pristop k študiju industrijske organizacije, ki ga je osnoval Joe Bain, razdeli trg na 

strukturo, delovanje in izvajanje oz. 'structure-conduct-performance'. Osnovan je na opisu 

razlik v strukturi trga in organizaciji ter načinu poslovanja podjetij z namenom, da razloži 

razlike v tržnem delovanju. Struktura trga pomeni, kako podjetja sodelujejo med seboj, s 

kupci in s potencialnimi novimi podjetji. Struktura trga definira tudi produkt in različnost 

produktov v posamezni panogi. Delovanje trga se nanaša na obnašanje firm v dani tržni 

strukturi, to pomeni, kako podjetja določajo njihovo cenovno politiko, prodajo in promocijo. 

Da se določi izvajanje, določamo interakcije vodilnih podjetij na trgu, da ugotovimo ali te 

vodijo do želenega rezultata ali pa se pojavijo pomanjkljivosti trga, ki zahtevajo intervencijo 

države (Shy 1995, 2–3; Stephen 2001, 1).  

Torej glede na poznano paradigmo 'struktura-delovanje-izvajanje' tržna struktura (število 

podjetij na trgu, njihova stopnja diferenciacije produkta, struktura stroškov, stopnja vertikalne 

integracije s ponudniki) determinira delovanje (ki jo sestavlja cena, raziskave in razvoj (v 

nadaljevanju RinR), investicije, oglaševanje) in delovanje povzroči izvajanje (učinkovitost, 

razmerje cene in marginalnih stroškov, različnost produktov, inovacijsko razmerje, dobiček in 

distribucija) (Tirole 1988, 1). 

Analiza delovanja določene industrijske panoge je lahko osnovana glede na na štiri kategorije 

(Shy 1995, 1–2): 

- Koncentracija: Veliko industrijskih panog je sestavljenih le iz manjšega števila podjetij. 

- Karakteristike produkta: podjetja v nekaterih panogah producirajo homogene ali skoraj 

identične proizvode, medtem ko se podjetja v drugih panogah razlikujejo od tekmecev po 

prodaji različnih produktov. 
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- Porazdelitev stroškov (angl. costly activities): podjetja v panogi so vpletena v 

ponavljajoče se aktivnosti z namenom prodaje svojih izdelkov. V nekaterih panogah te 

aktivnosti sestavljajo glavne stroške podjetij in lahko presegajo stroške produciranja 

proizvoda samega. Te aktivnosti lahko vsebujejo oglaševanje, kontrolo kvalitete, stroške 

diferenciacije produkta, marketinške stroške in stroške prodaje (angl. dealership cost). 

- RinR: podjetja porazdeljujejo svoje vire za stroške inovacij, za uvajanje proizvodnih 

tehnologij za zniževanje stroškov kot tudi za nove produkte. Te porazdelitve vsebujejo 

tudi investicije za imitiranje tehnologij, ki jih razvijejo tekmeci. 

Te kategorije so med seboj povezane. Veliko zgodnjih empiričnih študij industrijske 

organizacije se osredotoča na regresijsko analizo, kjer so spremenljivke: marginalni dobički, 

velikost firme, stroški oglaševanja in stroški RinR glede na koncentracijo. Koncentracija firm 

je glavni problem v teoriji industrijske organizacije zaradi nepopolno konkurenčne tržne 

strukture, ki je vzrok, da so industrijske panoge sestavljene iz nekaj velikih firm namesto več 

majhnih firm. Na nekonkurečno obnašanje podjetij vplivajo tudi porabniki, ki glede na 

delovanje firm prav tako poskušajo maksimizirati dobiček. S tem ozirom se analizira tudi, 

kako se porabniki odločajo, katero znamko kupiti, koliko te znamke in kako jo iskati in izbrati 

najnižjo ceno, ki ustreza njihovim specifičnim potrebam. Zaradi tega razloga se ugotavlja, da 

podjetja in porabniki poznajo strukturo trga in delujejo v smeri maksimiziranja dobička za 

podjetje in koristnosti za porabnika. Prav tako notranja organizacija firme in struktura 

managementa v razmerah asimetrične informacije vpliva na delovanje firm na trgu. Na koncu 

IO analizira tudi vlogo regulatorja oz. države. Na eni strani se iz teoretičnega stališča 

ugotavlja ali intervencije lahko povečajo družbeno bogastvo pod različnimi tržnimi 

strukturami in aktivnostmi podjetij. Na drugi strani opisujemo in analiziramo pravni sistem, ki 

vpliva na industrijo (Pepall, Richard in Norman 2005, 3–4; Shy 1995, 1–2). 

2.1.2 Struktura trga in organizacija 

Učinkovitost porazdelitve dohodka in porazdelitve ekonomskega bogastva je močno odvisna 

od strukture trga na katerem podjetja kupujejo dobrine in storitve (Dunning 1974, 575–613). 

V ekonomski teoriji v grobem poznamo štiri različne tržne strukture, ki so prikazane v 

preglednici 1. Kot prvo je podjetje, ki operira na popolnem konkurenčnem trgu (angl. 

perfectly competitive market). Nato imamo trge z nepopolno konkurenco, ki so z vidika 

nepopolne konkurence odvisni od števila podjetij, ki delujejo na trgu. Ekstremen primer 

nepopolne konkurence je monopol, kjer obstaja samo en prodajalec dobrin. Med tema dvema 

ekstremoma med popolno konkurenco in monopolom pa sta definirani še dve obliki tržne 

sturkture, to sta monopolistična konkurenca in oligopol (Craig in Malek 1995, 302).  

V oligopolu je manjše število podjetij, ki dominirajo v industriji z opaženo soodvisnostjo, a se 

ne združujejo. Katerokoli od teh velikih podjetij lahko s svojim odločanjem in delovanjem 

vpliva na tržni delež in profitabilnost podjetij, s katerimi tekmuje. Zato je potreba po 
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razjasnjenju možnih reakcij tekmovalnih podjetij in odločanje o izbiri cen in drugih 

marketinških taktik pomembna razločevalna karakteristika. Ta tip tržne strukture je pogosto 

povezan z vstopnimi pregradami in necenovnim tekmovanjem, posebej diferenciacijo 

produktov, kar vodi v lojalnost do znamke in sposobnost podjetij, da postavi visoke cene. 

Torej cene postavljene nad marginalnimi stroški proizvodnje in zasluženi profit nad normalno 

stopnjo (angl. above normal profit) (Craig in Malek 1995, 302–303). Večina industrij z 

oligopolistično tržno strukturo je identificirana med svetovnimi multinacionalnimi podjetji. 

Najenostavnejša definicija takšnega podjetja je 'Podjetje, ki operira v več kot eni državi in 

investira direktno v tujino' (Craig in Malek 1995, 302–303). 

Preglednica 1: Taksonomija tržnih struktur 

Tržna stuktura\ 

karakterisitke 

Popolna 

konkurenca 

Monopolistična 

konkurenca 
Oligopol Monopol 

Št. podjetij Veliko Veliko Nekaj Eno 

Tip produktov Homogeni Obstajajo bližnji 
substituti 

Pristni produkti 

(angl.real products) 

Unikati 

Sposobnost vplivanja 

na ceno 

Nobene Omejena Nekaj Visoka 

Raven dobička Minimalen 

potreben 

(normalen) 

Rahlo višji kot je 
minimalni 

Višji kot minimalni Visok 

Omejitve ob vstopu Nobene Nobene Nekaj omejitev Ni vstopa 

Družbeno bogastvo Optimalno Rahlo manj kot 

maksimum 

Suboptimalen Suboptimalen 

Primeri Kmetijstvo Špecerija (angl. 
corner shop) 

Avti, žita de Beers 

diamonds 

Vir: Craig in Malek 1995, 303; Bojnec idr. 2007. 

Oligopolistična tržna struktura je povezana z visokimi indeksi koncentracije, visokimi 

stabilnimi cenami, necenovnim tekmovanjem in nadnormalnimi dobički (angl. above-normal 

profits). Podjetja so sposobna tekmovanja na stopnji, ko lahko postavijo ceno višjo kot je 

konkurenčna cena in zaslužijo dobiček, višji kot je konkurenčni dobiček (angl. above-

competitive profit). Njihova velikost jim omogoča izkoriščanje ekonomije obsega in hkrati 

jim prednosti v konkurenčnosti dovoljujejo omejevanje tekmecev (Craig in Malek 1995, 311). 

Ta tržna sturktura omogoča razdeljevanje virov (angl. resource allocation) in ekonomskega 

bogastva neoptimalno, zato je deležna velikih debat in kritik in prav tako velikih interesov 

(Craig in Malek 1995, 302–303). 
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Oligopol 

Obstajata dve specifični obliki oligopola. Prvi je čisti oligopol, kjer so produkti 

standardizirani ali homogeni in je vstop možen. Drugi je diferencirani oligopol, ki je v 

farmacevtski industriji. V diferenciranem oligopolu so produkti heterogeni, čeprav so lahko 

identični po namenu, se razlikujejo eden od drugega. Podjetja ponujajo različno obliko, 

lastnosti, značilnosti in promocijo z namenom kreiranja lojalnosti do znamke (Henry in 

Haynes 1978). Iz tega razloga ima vsak produkt krivuljo povpraševanja nagnjeno navzdol in z 

uspešno diferenciacijo vodi do moči na trgu (Craig in Malek 1995, 304). 

Vstopne pregrade 

Vstopne pregrade so pomembna strukturna karakteristika v vsaki vrsti industrije. Na splošno 

se predpostavlja, da na konkurenco in delovanje industrije močno vplivajo vstopne pogoji. 

Vstopne pregrade so namreč pomembne strukturne karatkeristike industrije. Pogosto 

opažamo, da podjetja ne vstopajo v industrijo kljub temu, da imajo obsoječa podjetja v 

industriji dobičke večje od normalnih. Pravzaprav je razlogov za nevstopanje podjetij v 

industrijo lahko več (Shy 1995, 182). Bainovo pionirsko delo (1956) specificira tri glavne vire 

vstopnih pregrad (Shy 1995, 182) 

Absolutna stroškovna prednost. V nekaterih primerih je grožnja pred strateškim obnašanjem 

obstoječih podjetij dovolj, da preprečijo vstop. To je v primeru oblikovanja ofenzivnih cen 

(angl. predatory pricing). V tej strategiji imajo obstoječa podjetja dovolj sredstev, da lahko 

znižajo ceno na trgu do stopnje, kjer potencialna podjetja za vstop ne zmorejo pokrivati 

stroškov niti učinkovito tekmovati. Če ima obstoječe podjetje namen in sposobnost to storiti 

potem je spodbuda za potencialna vstopna podjetja majhna (Craig in Malek 1995, 305). 

Ekonomija obsega. Se glede na reference v realni ekonomiji pojavlja v proizvodnji, 

marketingu, managerskih in transportnih področjih ter na področju shranjevanja (angl. storage 

area). V proizvodnji najdemo ekonomijo obsega zaradi specializacije dela in strojev. Zaradi 

potrebe po rezervnih kapacitetah recimo v primeru okvare stroja. V oglaševanju (angl. 

advertising) je poznano padanje stoškov po enoti ob večanju ekonomije obsega. Tak primer so 

transportni stroški in stroški shranjevanja. Ekonomijo obsega najdemo tudi v specializaciji 

managerskih veščin in sposobnosti podjetja za prevzemanje večjih tveganj. Potencialna 

vstopna podjetja odvračajo od vstopa tudi naslednji razlogi. Za nova podjetja je lahko dražje 

prejetje financiranja tako od pogajalskih stroškov in višine obresti, posebej iz razloga, ker 

imajo večje firme nižje obrestne mere, ker spadajo med manj riskantne zaradi dolgoletnega 

slovesa, nižje obrestne mere za bankrot, nižjo variabilnost v dobičku itd. (Craig in Malek 

1995, 305–306).  
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Tako ekonomija obsega kakor tudi vstopne pregrade se lahko povečajo tudi preko 

vertikalnega ali horizontalnega združevanja podjetij. Pri vertikalnem združevanju je prisoten 

prevzem marketinga in trgovine za določene vrste produktov in tako fizično kakor tudi preko 

stroškov preprečujejo vstop ali pa je prisoten prevzem virov surovih materialov, ki omejijo 

dostop do potrebnih surovih materialov potencialnim vstopnim podjetjem. Pri horizontalnem 

združevanju so podjetja iz iste branže in stopnje proizvodnje, ki lahko prinašajo veliko 

različnih vrst ekonomij obsega (Craig in Malek 1995, 306). 

Diferenciacija produktov. Ali so produkti diferencirani je odvisno od potrošnikovih preferenc. 

Poznano je, da je odločilna prednost prvega delovalca (angl. first-mover advantage) na večini 

trgov. Prvo podjetje, ki proizvaja določen produkt, je vedno bolj identificirano s produktom 

tudi, ko vstopijo nadaljnji tekmovalci. Patentni sistem, ki dovoljuje inovatorju 'trenutni 

monopol' pomaga pri identifikaciji. V času zaščite s patentom podjetja močno promovirajo 

svoje produkte in pridobivajo močno lojalnost znamki med kupci. Podjetje idenitificira in 

diferencira karakteristike produktov, zato imajo potencialna vstopna podjetja nalogo preseči 

dobro uveljavljen produkt, ki po navadi vključuje zelo velike stroške za oglaševanje 

(Belleflamme in Peitz 2010, 112; Craig in Malek 1995, 306). 

Možnosti različnih strategij za oligopolistična podjetja 

Podjetja, ki delujejo v oligopolistični tržni strukturi, imajo različne strateške možnosti vse od 

ekstremnega postavljanja cen pa do združevanja (Craig in Malek 1995, 306). 

Zankasta oz. lomljena krivulja povpraševanja (angl. kinked demand curve) 

Včasih podjetja verjamejo, da njihovi tekmovalci ne bodo sledili kakršnemkoli povišanju v 

ceni, ampak bodo izvedli znižanje cen, ki se zaključijo v lomljeni krivulji in lepljivih cenah 

(angl. sticky prices). To bazira na teoriji s predpostavko, če podjetje poviša ceno, da njegovi 

tekmovalci ne bodo sledili v upanju, da bodo prevzeli nekaj tržnega deleža tega podjetja. 

Enako bi se zgodilo tudi v primeru, če podjetje zniža cene in bodo tekmovalci izgubili svoj 

tržni delež, če ne bodo hitro sledili. Rezultat je v lomljeni krivulji povpraševanja in prekinitvi 

mejne krivulje dohodka (angl. marginal revenue curve) (Craig in Malek 1995, 307). 

Vodenje v ceni (angl. price leadership) 

Podjetja imajo možnost uporabe strategije vodenja v ceni znotraj trga. V določenem območju 

lahko tekmovalci sledijo povišanju cen tako, da dovoljujejo začetnemu prodajalcu, da se vede 

kot monopolist z izbiranjem cene in proizvedene količine produkta v namen maksimiziranja 

dobička in predpostavko, da bodo tekmovalci sledili z zamikom. Ta možnost vzdrži samo, če 

druga velika podjetja opažajo svoje krivulje povpraševanja kot lomljene pri novi ceni in 
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izračunu funkcije mejnih stroškov v novi prekinitveni vrzeli. V primeru, da krivulje 

povpraševanja niso lomljene pri novi ceni, potem v primeru če podjetje zniža cene, potem 

drugi sledijo. Učinkovito vodenje v ceni je povezano z nepogostimi spremembami cen, 

objavljanju predvidenih sprememb. Tako lahko tekmovalci začnejo priprave in kompromise z 

vodilnimi predstavniki podjetja z ozirom na novo ceno (Craig in Malek 1995, 307). 

Tajni sporazum (angl. collusion) 

V industrijah z majhno diferenciacijo produktov na trgu lahko prepoznamo bolje 

izpolnjevanje tako kratkoročnih kakor tudi dolgoročnih interesov s koordiniranim 

oblikovanjem cen. Če podjetja sodelujejo, je možno, da delujejo kot monopol in maksimirajo 

dobiček celotne industrije. Vendar so pri tej možnosti številne težave. V mnogih državah je 

takšna aktivnost v nasprotju javnemu interesu in je zato ilegalna. Zato je osnova povezave 

nestabilna in poizkus tajnega sporazuma pogosto skrivnost in tako zelo težko izvedljiva. 

Možno je, da bi kakšno podjetje poizkušalo spodkopati tekmece v prepričanju, da bo 

pridobilo več trga ne, da bi to drugi opazili. Vedno je tudi možnost za prevaro. Zato je zelo 

malo primerov uspešnih tajnih dogovorov (Craig in Malek 1995, 307–308). 

Cenovne vojne (angl. price wars) 

Rivalstvo med podjetji lahko privede do znižanja cen v vseh podjetjih, dokler se ne doseže 

konkurenčna stopnja in nobeno podjetje ne ustvari kakršnegakoli nadnormalnega profita 

(angl. above-normal profit). Z nižanjem cen podjetja upajo, da bodo zajela več tržnega deleža, 

vendar je končni rezultat po navadi nenaklonjen za vse vpletene, razen mogoče za porabnike v 

kratkoročnem smislu. Politike, kot je ofenzivno oblikovanje cen (angl. predatory pricing), se 

smatrajo kot neprimerne, ker nastale izgube nikoli ne morejo biti povrnjene (Craig in Malek 

1995, 308). 

Necenovna konkurenca (angl. non-price competition) 

Če se politike oblikovanja cen ne smatrajo kot sredstva, primerna za konkurenco, je naslednja 

strategija konkurenca s produkti. Takšna konkurenca je lahko oblika obširnega RinR, 

oblikovanega za proizvodnjo produktov, ki so boljši kot ti, ki so že na trgu. V večini primerov 

bodo porabniki želeli izboljšane produkte, zato bodo cene visoke, a kljub temu zanimive za 

porabnika. Hitro vpeljevanje novih inovativnih produktov je zato sredstvo konkurence brez 

prehajanja (angl. resorting) na cenovno konkurenco. Alternativna sredstva konkurence, s 

produkti, ki se pogosto pojavijo v povezavi z inovativno konkurenco je diferenciacija 

produktov. Cilj diferenciacije produktov je v razlikovanju produktov po izboljšanju v 

kvaliteti, z namenom izgradnje lojalnosti znamki in zagotavljanja visoke prodaje brez 

znižanja cen. Velikanski stroški za promocijo delujejo kot vstopne pregrade, kot dodatek k že 
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ustvarjeni lojalnosti do znamke. Krivulja povpraševanja podjetja z obsežnimi in uspešnimi 

promocijskimi kampanjami svojih produktov se pomakne v desno. Ta tip konkurence se 

najpogosteje pojavlja v industrijah z napredno tehnologijo, kjer so RinR in stroški promocije 

znatni, na primer v farmacevtski industriji (Craig in Malek 1995, 308). 

Diskriminacija cen (angl. price discrimination) 

V nekaterih primerih se trg lahko razdeli na ločene manjše podtrge, odvisne od kupčevih 

preferenc, dohodkov, lokacije in enostavnosti dostopa do substitutov. Če je to možno, potem 

bodo krivulje povpraševanja vsakega posameznega sektorja trga imele drugačno cenovno 

elastičnost. Če podjetje lahko učinkovito ločuje med podtrgi, bo realiziralo višje dobičke z 

upoštevanjem prednosti pogojenih na vsakem ločenem podtrgu. Dolgoročne vstopne pregrade 

in zgornje strategije podjetij lahko preprečijo, da bi cene in dobički padli na raven popolne 

konkurence z omejevanjem konkurence in tako omogočanjem nastanka oligopola. Ta oligopol 

je okarakteriziran z visokimi koncentracijskimi razmerji, visokimi stabilnimi cenami, 

visokimi razmerji dobička in necenovno konkurenco (Craig in Malek 1995, 308–309). 

Koncentriranost industrije 

V teoriji najdemo primere identifikacijskih meritev koncentracije kot empiričnih ekvivalentov 

stopnji oligopola v neki industriji. Visoko koncentriran trg je tisti, kjer dominira nekaj velikih 

podjetij (Davis idr. 1991, 73–79). Seveda nas v okviru IO zanima tudi, do kakšne stopnje je 

določen trg koncentriran in dominiran z velikimi podjetji. Kvantitativna meritev tržne 

strukture je indeks koncentracije (v nadaljevanju CN), ki jo definira delež N največjih podjetij 

glede na celotno prodajo trga oz. industrije. CN omogoča razločevanje različnih tržnih 

struktur: 

- učinkoviti monopol – enojno podjetje C1 presega 90 %, 

- učinkovito tekmovanje – C4 je pod 40 %, 

- rahel oligopol - C4 je med 40 % in 60 %, 

- intenziven oligopol - C4 je nad 60 %. 

Omejitev kazalnika C pa je v tem, da samo z njim težko pravilno identificiramo trg (Rapacki 

b. l., 40–41; Craig in Malek 1995, 317). Če primerjamo med seboj različno koncentrirane 

industrije, je v primeru tobaka, sladkorja, motornih vozil, vina C5 > 90 % medtem ko je v 

industriji pohištva, tekstilni in usnjarski industriji C5 < 15 %. Davis tako ugotavlja tendenco, 

da so bolj koncentrirani sektorji bolj kapitalno intenzivni in visoko tehnološki (Davis idr. 

1991, 88–89). 

V literaturi najdemo različne empirične meritve razmerij med koncentriranimi industrijami, 

dobičkom in vstopnimi pregradami. Philps (1971) v empiričnih raziskavah ugotavlja, da 

imajo vodilna podjetja koncentriranih industrij signifikantno večje povprečno razmerje 
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dobička, kot pa jo najdemo pri nekoncentriranih industrijah. Prav tako ugotavlja, da je v 

visoko koncentriranih industrijah (C8 > 70 %) med tistimi, ki imajo zelo visoke vstopne 

pregrade višje razmerje dobička kakor, med industrijami z zmernimi ali nizkimi vstopnimi 

pregradami. 

Združevanje podjetij 

Združevanja, prevzemi, integracije so termini, ki opisujejo situacijo, ko se neodvisna podjetja 

združijo pod istim lastništvom. Zvezna komisija za trgovino (angl. Federal Trade Comission) 

klasificira združitve v tri splošne kategorije (Shy 1995, 173): 

- Horizontalno združevanje: 

Združitev podjetij v isti industriji, ki proizvajata identične ali podobne produkte, in jih 

prodajata na istem geografskem prostoru. 

- Vertikalno združevanje: 

Združitev podjetja, ki proizvaja intermediarni produkt, s podjetjem, ki proizvaja končni 

produkt, in uporablja isti intermediarni produkt, ali ko se dve podjetji s potencialnim 

razmerjem kupca in prodajalca pred združevanjem združita. 

- Konglomeratno združevanje: 

Ko se podjetji, ki proizvajata med seboj slabo povezane produkte, združita pod istim 

lastništvom. Bolj natančno se konglomeratno združevanje klasificira v tri podrazrede: 

- produktno povečanje – združeni podjetji sta funkcionalno povezani preko 

proizvodnje ali distribucije; 

- povečanje trga – podjetji, ki proizvajata isti produkt, ampak ga prodajata na različnih 

geografskih prostorih; 

- drugi konglomerati – podjetja so bistveno nepovezana v proizvodih, ki jih 

proizvajajo in distribuirajo. 

V veliki meri se predpostavlja, da so horizontalna združevanja glavni razlog visoke 

koncentriranosti in porasta v koncentriranosti trga. Davis idr. (1991) citirajo, da je ena izmed 

strategij zmanjšanja konkurence horizontalno združevanje, kar pa je hkrati eden izmed 

naravnih ciljev podjetja, to je maksimiranje dobička. 

2.1.3 Tehnologija in struktura trga 

V nadaljevanju bomo obravnavali tehnologije in strukturo trga. 



14 

Raziskave in razvoj 

Inovacija je iskanje, raziskovanje, razvoj, izboljšave in komercializacija novih procesov, 

novih produktov in nove organizacijske strukture in procedur (Shy 1995, 221). RinR so 

splošno klasificirane na dva tipa: (a) procesne inovacije, investicije v laboratorij in iskanje 

tehnologij z nižjimi stroški za proizvajanje določenega produkta, in (b) produktne inovacije, 

iskanje tehnologij za proizvodnjo novih produktov (Belleflamme 2010, 481; Shy 1995, 221–

222). 

Konkurenca v inovacijah 

Časovni okvir inovacije igra ključno vlogo v tržnem prostoru. Sta dva razloga, zakaj v večini 

primerih podjetje, ki prvo razvije novo tehnologijo ali produkt, pridobi prednost pred ostalimi 

podjetji, s katerimi tekmuje. Prvič, podjetje je sposobno pridobiti patentno zaščito, ki bo 

omogočala monopolne dobičke za več let. Drugič, porabniki povezujejo inovatorja z 

značilnostmi visoko-kakovostnega proizvajalca in bodo zato pripravljena plačati visok znesek 

znamke, povezane z inovatorjem (Pepall, Richards in Norman 2005, 558–559; Shy 1995, 

224).  

Za farmacevtska podjetja je zelo pomembno, da so inovativna in da ustvarijo čim več novih 

zdravil za uspešno konkurenco na trgu. Večja farmacevtska podjetja igrajo pomembnejšo 

vlogo na trgu in imajo hkrati več dobička ter tako možnosti za prevzeme in združitve z 

drugimi podjetji. Prav tako imajo večja farmacevtska podjetja v primerjavi z manjšimi večji in 

globalno bolj razširjen marketinški aparat, ki jim predstavlja prednost v trženju svojih 

izdelkov in v prepoznavnosti tako izdelkov kakor samih podjetij na globalni ravni. Zaradi tega 

smo se odločili v naši magistrski nalogi raziskati prepoznavnost velikih podjetij in proučiti, 

kolikšen vpliv imajo zaradi vseh prednosti, pogojenih z velikostjo na prepoznavnost njih 

samih. Tako smo se osredotočili na testiranje temeljne teze, da imajo večja svetovna 

farmacevtska podjetja večjo prepoznavnost blagovnih znamk s pozitivno povezanostjo na 

prodajo zdravil. Za ciljno populacijo smo določili slovenske lekarnarje, ki v svojem poklicu 

prihajajo neposredno v stik tako z zdravili oziroma produkti farmacevtskih podjetij kakor tudi 

s samimi farmacevtskimi podjetji preko farmacevtskih predstavnikov. 

Patenti 

Patent je uraden dokument, ki ga podeli vlada inovatorju, in mu s tem podeli pravico do 

izkoriščanja določene inovacije za več let. Patenti sistem je uporaben za spodbujanje razvoja 

novih produktov in procesnih inovacij, kljub temu da ustvarja izkrivljanje trga s podelitvijo 

pravice podjetju za začasni monopol. Empirično je zelo težko meriti socialno vrednost 

patenta, odkar se patentna inovacija hitro posnema in znanje tako prehaja v veliko podjetij, v 

druge industrije in druge države (Shy 1995, 233–234). 
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Formalno ima patentni sistem dva socialna cilja. Spodbuditi podjetja za proizvajanje znanja in 

izkušenj (angl. know-how) in podati novo informacijo, ki zadeva nova odkritja, na razpolago 

širši množici, kolikor hitro je to mogoče. Razlog, zakaj inovatorji potrebujejo posebno zaščito 

je, ker so znanje in izkušnje zelo posebna entiteta, ki jo v primerjavi z drugimi produkti kot so 

stoli, avti, sir, je znanje in izkušnje lahko kopirati ali ukrasti. Cilj patentne zaščite je nagraditi 

inovatorja, saj bi brez te zaščite podjetja ne bila pripravljena vlagati v RinR in bi ekonomija 

stagnirala. Je pa pomemben in zahteven vidik patentnega sistema dolžina patentne zaščite, saj 

so recimo v VB v splošnem inovatorji nagrajeni s 21-letno zaščito, medtem ko v Evropi in 

ZDA uživajo 20-letno zaščito (Belleflamme 2010, 517–518; Pepall, Richards in Norman 

2005, 588; Shy 1995, 234–235). 

2.1.4 Oglaševanje 

Oglaševanje je v splošnem definirano kot oblika podajanja informacij o cenah, kakovosti in 

lokaciji dobrin in storitev. Od ostalih oblik podajanja informacij se razlikuje v dveh ozirih. 

Prvi ozir je, da informacijo podaja akter, ki prodaja produkt. Drugi pa, da kupec največkrat ne 

rabi plačati za prejeto informacijo, razen z malo časa, ki ga porabi za ogled reklame (Shy 

1995, 281). 

Veliko je bilo poizkusov korelacije tipov industrij, karakteristik produktov, geografske 

lokacije in drugimi karakteristikami z razmerjem med oglaševanjem in prodajo. Vendar v 

veliko primerih oglaševanje še vedno ostaja skrivnost, saj niti empirično niti teoretično ne 

moremo razložiti, zakaj različna podjetja porabijo različne količine denarja za oglaševanje 

(Shy 1995, 282). 

Ekonomska literatura razlikuje med dvema tipoma oglaševanja: prepričevalno oglaševanje in 

informacijsko oglaševanje. Prepričevalno oglaševanje izboljšuje porabnikov okus za določen 

produkt, medtem ko informativno oglaševanje prinaša osnovne informacije o produktu kot so 

karakteristike, cene in kje ga lahko kupijo (Belleflamme 2010, 144–150; Shy 1995, 283). 

Oglaševanje in koncentracija 

V določeni vrsti industrije z velikim številom podjetij nima nobeno podjetje spodbude za 

oglaševanje, saj prepričevalno oglaševanje poveča povpraševanje po produktih celotne 

industrije, vendar ima majhen efekt na povpraševanje po produktih podjetja, ki oglašuje. Tako 

bo ta efekt prostega jezdeca (angl. free rider effect) generiral majhno oglaševanje. Ta 

argument postavlja testno hipotezo, da je intenzivno oglaševanje z visokim razmerjem 

oglaševanje-stroški-po-prodaji (anlg. high advertising-expenditure-to-sales ratio) povezano z 

bolj koncentriranimi industrijami (Shy 1995, 298). 
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Vendar številni avtorji vključno s Suttonom (1974) navajajo, da razmerje med oglaševanjem 

in koncentracijo ni nujno vedno monotono vzpenjajoče in da obstaja določena raven 

koncentriranosti, kjer je oglaševanje najbolj intenzivno. Torej, razmerje med oglaševanjem in 

koncentracijo ima lahko obliko narobe obrnjene U krivulje. Sutton (1974) meni, da so v 

visoko koncentriranih industrijah oboje spodbude in uspeh oglaševanja manjši kot v srednje-

koncentriranih industrijah, ker je pričakovanje dobička višje v srednje-koncentriranih 

industrijah (Shy 1995, 298–299). 

Regulacija v oglaševanju 

Regulacija v oglaševanju ima dva namena (Shy 1995, 300–301): 

- prepreči podjetjem, da bi oglaševale na način omejevanja konkurence med podjetji v 

industriji, 

- zaščititi uporabnika pred napačnim oglaševanjem in interpretacijo. 

2.2 Farmacevtska industrija 

Sedanja razmerja v farmacevtski industriji lahko razumemo samo, če poznamo zgodovinsko 

evolucijo te industrije. 

2.2.1 Zgodovinski razvoj farmacevtske industrije, njeno prestrukturiranje in tehnološke 

spremembe 

Zato je globalni značaj farmacevtske industrije rezultat razvoja produktov in ekspanzije trga, 

ki se je začelo več kot stoletje nazaj in vodilo do ogromne rasti in globalizacije trga. 

Zgodovino moderne farmacevtske industrije lahko razdelimo na tri obdobja 

(Rampeltshammer 2008, 123–157). 

Zgodnja doba razvoja farmacevtske industrije. 

Zgodnja doba od 1850 do 1945 se je začela, ko so znanstveniki s področja sintetične barvne 

industrije odkrili, da imajo produkti iz smole premoga tudi terapevtsko vrednost. Začetek te 

dobe je okarakteriziran z minimalnim raziskovanjem in uporabo preprostih metod. To se je 

leta 1883 spremenilo, ko je firma Hoechst kot prva firma v barvni industriji začela proizvajati 

zdravilo na osnovi smole iz črnega premoga, ki je nižalo povišano telesno temperaturo in 

lajšalo bolečine. Tej je sledil leta 1899 Bayerjev Aspirin, ki je postavil osnovo za 

prepoznavnost firme po celem svetu (Rampeltshammer 2008, 123–157). Proti koncu 

devetnajstega stoletja so nemške in švicarske firme dominirale na farmacevtskem trgu vse do 

konca prve svetovne vojne, ko so proizvajale približno 80 % svetovne proizvodnje zdravil. V 

tem času se je začela masovna proizvodnja zdravil tudi v ZDA in Veliki Britaniji. Vendar so 
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nemška in švicarska podjetja glede na angleška veliko prej in v veliko večjem obsegu 

investirala v RinR. Osredotočenost na RinR je pomagala pri nepretrganem razvoju 

raziskovanja, saj so veliki dobički omogočali investiranje v RinR in podpiranje razvoja 

učinkovine tudi, ko je postala najdba nove 'blockbuster' učinkovine dražje (Bogner 1996).  

Začela se je tudi prva regulacija v ZDA v letu 1906 z Aktom o hrani in zdravilih (angl. Food 

& Drug Act), ki je prepovedal ponarejevanje in napačno označevanje hrane in zdravil, 

prodajane na meddržavni ravni. Regulativa na področju zdravil je bila neuspešna s stališča 

varnosti zato se je že ob prvem večjem odkritju zdravil, sulfonamidov, pojavila tudi prva 

večja tragedija. Podjetje iz ZDA je iskalo tekočo obliko za novo zdravilo za otroke, 

raztopljeno v etilenglikolu (antifrizu), kar je posledično povzročilo čez 100 smrti. To je 

spodbudilo sprejetje zakona o hrani, zdravilih in kozmetiki (angl. Food, Drug & Cosmetic 

Act) leta 1938. Podjetja so morala oddati ustrezno dokumentacijo za prijavo nove učinkovine 

(v nadaljevanju NDA; angl. New Drug Application) o varnosti zdravila na Ameriški zvezni 

urad za prehrano in zdravila (v nadaljevanju FDA; angl. Food and Drug Administration), 

preden se je zdravilo sprostilo na trg (Craig in Malek 1995, 328). 

Od slepega preiskovanja do racionalnega načrtovanja zdravil 

Druga doba, približno od 1945 do zgodnjih 80 let, se je na trgu pokazala z nastankom glavnih 

ameriških farmacevtskih igralcev, kot so Pfizer, Bristol-Myers, Merck in z razpadom združbe 

IG Farbenindustrie v originatorje kot so Hoechst, Bayer in BASF, ki so nadaljevali svojo 

pomembno vlogo v farmacevtski proizvodnji. Ta era se imenuje zlata doba farmacevtske 

industrije zaradi podvojene rasti, ki je bila značilna za to obdobje. Ta doba je spremenila 

farmacevtski sektor v globalizirajočo industrijo (Rampeltshammer 2008, 123–157).  

Med drugo svetovno vojno je vlada ZDA začela organizirati in finančno podpirati številne 

raziskave in proizvodnjo, ki se je nadaljevala po koncu vojne in je priskrbela glavni vir novih 

inovativnih produktov. Eden največjih vplivov vojne je bil pomik številnih raziskav na 

področju antibiotikov v ZDA in tako povečanju števila novih kemičnih entitet (v nadaljevanju 

NCE; angl. New Chemnical Entity) napram Evropi. Ta trud se je obrestoval v obdobju po 

vojni, ki je posledično vodil v koncentracijo RinR v ZDA.  

Uspeh zdravilnih učinkovin, ki so se pojavila na trgu v 50' letih, kaže na pojavnost dveh 

ključnih lastnosti farmacevtskih podjetij za uspešno konkurenco. To sta neprestana RinR 

učinkovin in intenziven produktni marketing. Velikost dobička je postala delno odvisna od 

sposobnosti izvajanja dobro planirane prodajne kampanje preko pošte, medijev, 

profesionalnih aktivnosti in obiskov pri zdravnikih. Da so lahko podjetja zajela visoke stroške 

RinR in marketinga, so zniževale povprečne stroške za svoje produkte z razširitvijo na nove 

trge. Kljub temu pa se pokaže v šestdesetih letih padec v številu novih učinkovin na trgu. Kot 

primer navedemo, da je v letu 1959 bilo v ZDA vpeljanih 65 NCE, v letu 1963 pa le 16. Temu 
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je botrovalo drastično povečanje regulacije na področju učinkovitosti in varnosti zdravil, ki je 

bila posledica tragedije z zdravilno učinkovino talidomid. Talidomid je bil na trgu od leta 

1957 do 1961 in je pri uporabi v nosečnosti povzročil deformacije in smrti pri novorojencih. 

Talidomid ni imel dovoljenja za prodajo, ampak je bil distribuiran kot del kliničnih raziskav. 

Zaradi tega so uvedli stroge predpise za predmarketinško testiranje in znatno dokumentiranje 

o učinkovitosti pred odobritvijo zdravil na trgu. V Kefauver-Harris Amandmentu leta 1962 so 

vključili potrebo po dokazu o varnosti in učinkovitosti zdravila, preden pride na trg. Pred 

oddajo NDA dokumentacije so uvedli oddajo dokumentacije za novo raziskovalno zdravilo 

(angl. Investigational New Drug), ki je bila oddana v namen dovoljenja za opravljanje 

kliničnih raziskav za novo zdravilo in s tem poizkušala preprečiti ponovne tragedije. 

Dokumentacija je morala vsebovati zadostno število študij na živalih, preverjene kakovosti 

raziskovalnih načrtov in ustrezno kvalificiranost raziskovalcev (Craig in Malek 1995, 328). 

Bogner (1996) navaja tudi razlog za zmanjšanje novih NCE, ker so verjetno podjetja zaradi 

problema s talidomidom nerade uvajale nove učinkovine na trg. Prav tako pa je verjetno še v 

večji meri tehnološki razvoj vključno s strožjo zakonodajo upočasnil vpeljavo novih 

učinkovin na trgu. Takoj po vojni so farmacevtska podjetja spremenila pristop v raziskavah v 

tako imenovano slepo preiskovanje. Raziskovalci so na slepo preiskovali naravne in kemične 

učinkovine s potencialno terapevtsko vrednostjo. S tem pristopom je bilo pregledanih na 

tisoče spojin, preden so našli eno obetajočo substanco. Kljub neznanskim naporom, potrebnim 

za najdbo nove učinkovine s slepim preiskovanjem, je bilo potrebnih veliko let (Bogner 1996, 

99). Največje spremembe so nastale z interakcijo vseh teh dogodkov skupaj z razvojem 

marketinga in promocijskega sistema, ki izkorišča ekonomijo patentne zaščite in omejitvijo 

predpisovanja zdravil s strani zdravnikov na edinem največjem in bogatem trgu zdravil na 

svetu v tem času – ZDA (Bogner 1996, 102). Dodatno so se sredi šestdesetih let v ZDA začeli 

programi Medicare in Medicaid z novo zakonodajo in tako novimi poskusi kontrole nad 

delovanjem farmacevtskih podjetij. Ta dva programa sta skupaj s sofisticiranimi trgovci na 

debelo začela uveljavljati pritisk za znižanje cen zdravil. 

Za farmacevtska podjetja, fokusirana na antibiotike, se je postavljalo vprašanje prihodnje rasti 

zaradi zmanjšanja števila novih zdravil skupaj s konkurenco v cenah zdravil. Ta podjetja so 

prepoznala potrebo po razširjanju RinR učinkovin na druga terapevtska področja. Vendar je 

razvoj novih učinkovin brez najdenja zdravil 'uspešnic', kot sta najdba diazepama ali 

klortiazida, pogosto pomenila razvoj podobnih zdravil (angl. 'me too' drugs). Ta zdravila so 

bila pogosto podobni substituti že obstoječih zdravil, katera so se že razvila kot zdravila izbire 

(angl. drugs-of-choice). Tako so firme osredotočene na antibiotike v začetku 70' let poskušale 

preiti na raziskave novih terapevtskih skupin. Ta podjetja so morala razviti spretnosti v RinR 

na področju terapevtskih razredov, kjer so lahko proizvajala resnično inovativne produkte 

torej zdravila izbire (angl. drugs-of-choice) in ne samo tako imenovanih podobnih zdravil 

(angl. 'me too' drugs). 
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Kot primer lahko navedemo podjetje Pfizer, ki je zavzel intenziven pristop za zmanjšanje 

odvisnosti od antibiotikov. Pfizer je bil eden izmed prvih, ki je začel v začetku 60' let s 

signifikantno prerazporeditvijo RinR, in njihov trud je v splošnem ocenjen kot uspešen, kar 

kaže, kako težak je bil takšen prehod. Do leta 1985 je na novo ustvarjena različnost bazirala 

na treh Pfizerjevih produktih, protivnetni učinkovini piroksikam in dveh kardiovaskularnih 

produktih, nifedipinom in prazosinom. Medtem sta ti dve terapevtski skupini za Pfizer 

proizvedli prodajo v višini 486 milijonov USD (v nadaljevanju mio USD) in 465 mio USD 

paralelno v primerjavi z antibiotično skupino, ki je proizvedla 496 mio USD prodaje od 

skupne vrednosti prodaje zdravil v višini 2,5 milijarde USD (Bogner 1996, 105). 

Druga podjetja Pfizerju niso tako hitro sledile. V primerjavi z njim je recimo Lilly v 80' letih 

še vedno dominiral z antibiotiki. V tem času je imel šest od desetih najbolje prodajanih 

zdravil v tem terapevtskem področju. Vendar pa je do leta 1990 uspel pokriti sedem različnih 

terapevtskih skupin med desetimi najbolje prodajanimi zdravili (Bogner 1996, 106). 

Sredi 70' let so signifikantne razlike v psihologiji, farmakologiji, encimologiji in biologiji 

celice pripeljale do velikega napredka v razumevanju tako vzrokov velikega števila bolezni 

kot tudi mehanizma delovanja učinkovin, ki so omogočale oblikovanje novih in bolj 

sofisticiranih preiskovalnih tehnik. Le te so zelo povečale izbor raziskav potencialno aktivnih 

učinkovin. Najbolj inovantivna podjetja, posebej v ZDA, Veliki Britaniji in Švici so prešle iz 

slepega preiskovanja na tehniko racionalnega načrtovanja zdravil, medtem ko so bile ostale 

evropske države in Japonska počasnejše v prilagajanju na omenjeno tehnologijo 

(Rampeltshammer 2008, 123–157). Racionalno načrtovanje zdravil ne spremeni samo 

postopka raziskave, ampak tudi odloči, kateri razred zdravil bo preizkušan. S to tehniko se 

raziskovanje lahko osredotoči na posamezne terapevtske skupine, recimo zdravila, ki zdravijo 

kronične bolezni, katerih terapija je pogosto doživljenjska. V istem času so porabniki zdravil 

v ZDA dobili informacije o cenah originalnih zdravil in njihovih generičnih subsitutov in so 

lahko zahtevali cenejša generična zdravila. Tako je narasla cenovna konkurenca, posledično je 

naraslo tudi število generičnih zdravil. Trg je postal bolj kompetitiven. Zaradi povečanih 

stroškov za racionalno načrtovanje zdravil, padcem cen zdravil ter povečanim številom 

generikov na trgu so se podjetja morala zanašati na manjše število patentno zaščitenih zdravil 

izbora (angl. 'drugs-of-choice') za pritok denarja (Bogner 1996, 110–111). Zaradi kombinacije 

teh novosti so prisilile podjetja, da so na splošno povečala različnost produktov v smeri 

višjega odstotka novih, patentno zaščitenih zdravil izbire 'patent of choice'. Te spremembe so 

pomenile, da so patentno zaščitene učinkovine same bile vir dobička za omogočanje 

prihodnjih programov RinR. Bolj uspešna in dobičkonosna je bila nova učinkovina v času 

patentne zaščite, bolj agresiven je vstop generičnih farmacevtskih podjetij na trg po poteku 

patenta. Pritisk generičnih farmacevtskih podjetij je stimuliral podjetja z intenzivnim 

raziskovanjem v povečanje razvoja novih patentno zaščitenih zdravil. Izdatki za RinR so zato 

narasli (Bogner 1996, 112–113). Ta agresivni in močno konkurenčen trg z inovacijami je 
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negativno vplival na majhna podjetja, ki v veliki večini v takšnem okolju niso bila sposobna 

preživeti. 

Revolucija v bioloških raziskavah, pojav novih poti v raziskovanju učinkovin in prihod 

biotehnoloških podjetij v ZDA 

Tretja doba s pričetkom leta 1980 je okarakterizirana z nastankom novih igralcev na 

svetovnem farmacevtskem trgu: majhnih biotehnoloških firm (Rampeltshammer 2008, 123–

157). 

Na novo raziskana področja, kot so molekularna genetika, rekombinantna DNA tehnologija, 

genomika, sekvenciranje človeškega genoma in molekularna biologija so ustvarili nova 

področja za farmacevtske inovacije. Nove pridobitve v biološkem in kemičnem inženiringu so 

privedle do razvoja nove preiskovalne metode tako imenovano zmogljivostno presejalno 

testiranje 'high-throughput screening', ki zaradi avtomatizacije, instrumentalizacije in uporabe 

robotov omogoča podjetjem preiskavo širokega področja veliko hitreje kot prej. Dodatno je 

razvoj kombinatorne kemije omogočil hitro in sistematično zbiranje širokega spektra spojin v 

veliko različnih kombinacijah in ustvarjanju na tisoče različnih spojin, ki so preverjane v 

procesu identifikacije nove potencialne učinkovine (Rampeltshammer 2008, 123–157). 

Pravzaprav so od 80 let naprej nove izkušnje v izdelavi zdravil, preiskavi in modeliranju 

bolezni postali osnova za uspešnost farmacevtskih firm. Koriščenje biotehnologije je ponudilo 

ne samo nov tehnološki proces in novo orodje za raziskovanje, ampak tudi dodatni vir novih 

zdravil. Povečan pomen biotehnologije za farmacevtsko industrijo pa lahko bolje razumemo, 

če primerjamo razvoj biotehnoloških patentov v letu 1993, ko je bilo 44 % patentov 

farmacevtskih proizvodov po svetu povezanih z biotehnologijo; do leta 1998 se je ta številka 

povečala na 51 %. Pojav biotehnologije ima bistven pomen v farmacevtski industriji. Skupaj z 

novimi metodami raziskovanja zdravil in pritiski, povzročenimi z regulacijo cen zdravil, je 

eden izmed glavnih vzrokov za prestrukturiranje v farmacevtski industriji, ki se je začelo na 

začetku 90 let. Najpomembnejši vzroki pa so združevanje podjetij in prestrukturiranje 

posameznih faz razvoja zdravil, kar je skupaj vodilo do sedanje situacije v farmacevtskem 

sektorju. Ključ do uspeha velikih farmacevtskih podjetij so bile inovacije novih kemičnih 

spojin s terapevtsko vrednostjo, ki so lahko bile patentirane in nato odobrene kot nove 

zdravilne učinkovine (Bogner 1996, 112–115; Rampeltshammer 2008, 123–157). 

Zaradi konkurenčnega okolja, ki se je pojavilo na začetku 80' let, so podjetja potrebovala 

konstanten dotok denarja za vzdrževanje visokih stroškov RinR. Blokbaster učinkovine so 

ključna točka za dosego tega cilja. Zaradi velikanskih stroškov RinR si le te v širšem obsegu 

lahko privoščijo le velika podjetja. Le ta so v zadnjem tridesetletju intenzivno vključena v 

procese prevzemov in združitev za ohranjanje ali izboljšanje pozicije na trgu. Zaradi 

koncentriranja industrije so velika postajala še večja in pomembnejša ter tako med ljudmi 

kakor tudi med zdravstvenim osebjem postajala vedno bolj prepoznavna. Zaradi vsega 
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naštetega predpostavljamo, da je prepoznavnost farmacevtskih podjetij na slovenskem trgu 

odvisna od količine prodanih zdravil posameznega podjetja. 

2.2.2 Tržna struktura in organizacija farmacevtske industrije 

Za različne vrste industrij obstajajo različni modeli za namen analiziranja posameznih tržnih 

struktur. Vsaka industrija ima namreč drugačne značilnosti in posebnosti zaradi katerih se je 

oblikovala določena specifična tržna struktura in organizacija podjetij v določeni vrsti 

industrije (Shy 1995, 437). Pomembno je, da razložimo strukturo farmacevtske industrije, 

preden analiziramo in ocenjujemo njene značilnosti in delovanje (Dunning 1974, 575–613). 

Značilnost zdravil je tudi v tem, da so specifična za zdravljenje določenih bolezni in zato z 

omejeno lastnostjo substitucije. Zato je farmacevtski trg sestavljen iz večjega števila ločenih 

pod-trgov, ki so pogosto omejeni v velikosti (Craig in Malek 1995, 312). 

Posebnosti farmacevtske industrije 

Podjetja, osredotočena na katerega od teh produktov, potrebujejo zelo različne strateške 

sposobnosti. Proizvajalci zdravil na recept potrebujejo močan RinR, globalno prodajo in 

marketing. Proizvajalci zdravil v prosti prodaji potrebujejo močan marketing, ki se izvaja 

direktno preko stranke. Proizvajalci generičnih zdravil se morajo osredotočiti na organizacijo 

preskrbovalne verige (angl. supply chain management) in na zmanjševanje produkcijskih 

stroškov. Ta tipična klasifikacija pa ne skrije dejstva, da veliko globalnih konglomeratov 

proizvaja zdravila vseh treh vrst. Vendar po navadi ta podjetja vodijo posebej zdravila v prosti 

prodaji in generike (Rampeltshammer 2008, 133). 

Največji obseg v smislu vrednosti in velikosti imajo originatorska zdravila: ta sestavljajo 

80 % globalnega farmacevtskega trga po vrednosti in 50 % po velikosti. Stroški razvoja 

novega zdravila so drastično porasli v zadnjih letih in to na približno 800 mio USD (Holland 

and Bátiz-Lazo 2004, 3). 

Razporeditev farmacevtskih podjetij po velikosti kaže dvotirni vzorec, ki je podoben v vseh 

industrializiranih državah: Majhno število globalnih aktivnih podjetij, okrog 100, predvsem iz 

ZDA, Nemčije, Švice in Velike Britanije, ki izvajajo večino RinR v farmacevtski industriji in 

prodajajo zdravila na vseh trgih. Na drugi strani pa veliko število malih podjetij ki izvajajo 

malo RinR in proizvajajo večinoma za nacionalne trge (Rampeltshammer 2008, 133). 

Velika večina globalne prodaje je v 'triadi' Severna Amerika, Evropa in Japonska. V letu 2005 

je glede na svetovno prodajo trg ZDA in Kanade največji svetovni trg z 47 % svetovne 

prodaje, nadalje evropski s 30 %, sledi japonski trg z 10,7 %. Trgi Afrike, Azije (brez 

Japonske), Avstralije in Latinske Amerike obsegajo 12,4 % svetovne prodaje. Ti kazalci 
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ponazarjajo osrednjo pomembnost trga ZDA kot vodilnega trga za farmacevtske firme z vsega 

sveta. Delež svetovne farmacevtske proizvodnje po geografskih regijah je v letu 2004 pripadal 

v 56 % Evropi, sledi ZDA z 29 % in Japonska z 17 % (EFPIA 2006, 5–17). 

V povprečju je svetovni trg farmacevtskih produktov naraščal med leti 1998 in 2005 za 9,5 % 

letno. Odstotki svetovnega tržnega deleža zdravil ponazarjajo centralno pomembnost trga 

ZDA kot vodilnega trga za farmacetvska podjetja iz celega sveta (Rampeltshammer 2008, 

136). Rampeltshammer (2008) navaja, da je situacija farmacevtske industrije v primerjavi z 

drugimi industrijami označena z nadpovprečno rastjo, ki je relativno neodvisna od 

ekonomskih ciklov. Trgi v deželah v razvoju so sicer precej manjši v primerjavi z razvitim 

svetom, vendar kažejo precej večje procente rasti kot na primer kitajski trg, ki je že 9. največji 

trg na svetu in izkazuje 26 % porast v prodaji v letu 2004, kar seveda kaže na dejstvo, da se 

ekonomija globalizira (Rampeltshammer 2008, 136). 

Tipična struktura stroškov originatorskega farmacevtskega podjetja se deli na proizvodne 

stroške 25 %, stroške za RinR od 12 do 21 %, administrativne stroške 10 % in stroške za 

prodajo in marketing 25 % (Holland in Bátiz-Lazo2004, 3). Barker in Darngbrough (2007) 

navaja, da je po podatkih Eurostata (Statistični urad Evropske skupnosti) farmacevtska 

industrija v Evropi sektor z najvišjo dodano vrednostjo na zaposlenega 102.000 EUR v 

primerjavi z 65.800 EUR za vse visoko-tehnološke sektorje in 51.400 EUR za proizvodne 

industrije. 

Globalizacija farmacevtske industrije 

Številni dejavniki so prispevali h globalizaciji farmacevtske industrije. Glavni med vsemi je 

mednarodna konvergenca medicinske znanosti in prakse pod vplivom modernih 

komunikacijskih tehnologij in porastom potovanj ter izmenjavi informacij (Holland in Bátiz-

Lazo 2004, 22). 

Oligopolistična tržna struktura farmacevtske industrije 

Farmacevtska industrija se uvršča med oligopolistične tržne strukture z mednarodnimi 

podjetji. Oligopolistična tržna struktura je povezana z necenovno konkurenco, kar vodi do 

visokih cen, visokih dobičkov in kontinuirano povpraševanje potrošnikov (Craig in Malek 

1995, 302–303). 

Craig in Malek (1995) navajata, da je v devetdesetih letih opaziti porast cenovne konkurence 

znotraj industrije, sočasno s porastom generikov na trgu in njihove uporabe. Prav tako vlade 

in zavarovalnice kot preskrbovalci zdravstvene oskrbe v večjem delu industrializiranega sveta 

večajo pritiske na cene izdelkov zaradi porasta zdravstvenih stroškov. Tako Craig in Malek 

strukturo farmacevtskega trga definirata kot dinamični oligopol z znatnim tekmovanjem. 
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Struktura stroškov v farmacevtski industriji kaže visoke stroške za RinR in marketing, velika 

finančna sredstva so potrebna za uspešno delovanje v farmacevtski industriji. Zato se majhna 

podjetja, ki nimajo toliko sredstev za razvoj in marketing svojih odkritij strateško povezujejo 

(angl. joint ventures) in podeljujejo licence velikim podjetjem. Ta velika podjetja tako 

dominirajo na trgu in postajajo mednarodna v delovanju. Več razlogov je, zakaj se podjetja 

razvijejo v multinacionalke (Craig in Malek 1995, 315): 

- da presežejo prepreke internacionalnega okolja; 

- oligopolna struktura, ko podjetje zraste in doseže svoje potenciale na domačem trgu, se 

razširi na mednarodni trg; 

- da dobi prednost v neenakosti proizvodnih stroškov, saj se le ti razlikujejo od države do 

države; 

- da dobi prednost fluktuacije v denarnih enotah in tako razširi tveganje; 

- da izkorišča tehnološke prednosti, recimo izobraževalnega sistema, saj v nekaterih 

državah tradicionalno izobrazijo boljše znanstvenike in je zato raziskovanje v teh državah 

bolj produktivno. 

Zaradi visokih cen imajo oligopolistične panoge pogosto izjemne dobičke. Donosnost visoko 

koncentriranih panog farmacevtske industrije je tarča številnih političnih napadov. Pazljive 

študije kažejo, da imajo koncentrirane panoge običajno le malce višje stopnje dobička kot 

nekoncentrirane. Prav tako pa imajo panoge z visoko koncentracijo včasih visoke izdatke za 

RinR na USD prodaje, ko skušajo pridobiti tehnološko prednost pred svojimi tekmeci 

(Samuelson in Nordhous 2002, 171). 

Farmacevtski trg je sestavljen iz več terapevtskih podtrgov. Nova podjetja v farmacevtskem 

sektorju so redka in ta, ki uspejo vstopiti na nacionalne trge so ali tuja farmacevtska podjetja 

ali podjetja, ki poslujejo v povezanosti s farmacevtskimi podjetji. Tako je tipični terapevtski 

trg (angl. typical therapeutic market) bolj ali manj stabilen oligopol, kjer imajo proizvajalci 

veliko samostojnost pri izbiri cen (Hancher 1989, 34–36). 

Podatki iz leta 1989 kažejo, da 80 % svetovnega trga sestavljajo Evropa, ZDA in Kanada. 

Vendar je svetovni trg dominiran s samo nekaj državami tako pri proizvodnji kot pri porabi, 

zato dejanski podatki ne kažejo na dominirajočo pozicijo majhnega števila podjetij, kot 

predpostavljajo nekatere teorije oligopola. Cene in dobički vodilnih svetovnih podjetij so 

visoki in ustrezajo oligopolni teoriji medtem ko ta vodilna podjetja ne dominirajo, kot 

prikazuje koncentracijski indeks petih največjih podjetij in predstavlja 15 % svetovnega trga 

(Craig in Malek 1995, 317–318).  

Dobički 

Visoka koncentracijska razmerja znotraj terapevtskih kategorij in pomanjkanje konkurence je 

mišljeno v tradicionalnem smislu cenovne konkurence. Moderna farmacevtska industrija pa je 
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okarakterizirana bolj s hitrim odkrivanjem inovacij in močno diferenciacijo, tako zelo, da je 

tradicionalni pristop k cenovni konkurenci mogoče neprimeren (Craig in Malek 1995, 320).  

Povpraševanje po zdravilih 

Povpraševanje po zdravilih se loči glede na zdravila, ki jih lahko bolniki direktno kupijo, to so 

zdravila v prosti prodaji (angl. over-the-counter drugs) in zdravila na recept, ki jih mora 

predpisati zdravnik. Zdravila na recept predstavljajo najpomembnejši del trga. Ena 

najizrazitejših značilnosti funkcije povpraševanja po zdravilih je ločitev porabnika in tistega, 

ki se odloči, kaj bo porabnik prejel. Bolniki imajo namreč nepopolno informacijo o tem, 

kakšno zdravljenje potrebujejo, katera zdravila in v kakšni dozi (Craig in Malek 1995, 312). 

Zdravila so v večini točno določena za zdravljenje specifičnih zdravstvenih stanj in so zato 

specifična za določeno bolezen z omejeno možnostjo menjave s substituti. Zato farmacevtski 

trg vsebuje večje število ločenih pod-trgov, ki so pogosto omejeni v velikosti. Opažamo 

cenovno neelastičnost zaradi fokusa zdravnikov na kakovost, učinkovitost in varnost 

predpisanih zdravil in je zato zdravnik predpisovalec in kupec, torej zdravnik primarno ni 

obremenjen s ceno. Na trgu s številnimi identičnimi zdravili z različnimi cenami bo zdravnik 

izbral najboljše zdravilo, pogosto brez ozira na ceno (Craig in Malek 1995, 312). 

Farmacevtski indeks Velike Britanije razdeli originatorski trg na 92 terapevtskih pod-trgov na 

osnovi produktov s podobnimi profilaktičnimi lastnostmi. Specializirana zdravila imajo zelo 

majhno možnost zamenjave in je zato struktura trga podprta z nizko križno elastičnostjo 

povpraševanja (angl. cross-elasticities of demand) in z relativno neprisotnostjo cenovne 

konkurence med zdravili (Hancher 1989, 34). 

V državah, kot sta Francija in Velika Britanija, kjer zamenjava zdravila farmacevtu receptarju 

pri izdaji zdravila ni dovoljena, ostaneta tako pacient kakor tudi zdravnik neobčutljiva na 

cenovne razlike med zdravili (Hancher 1989, 34). 

Nadaljnja podtrditev unikatne funkcije povpraševanja je ločitev med porabnikom in 

plačnikom. V največ primerih so populacije zdravstveno zavarovane ali imajo dostop do 

različnih oblik premoženja, ki priskrbi polno ali delno plačilo za zdravila od tretje stranke, n. 

pr. od vlade ali zavarovalnice (Craig in Malek 1995, 312). 

Konkurenca med terapevtskimi pod-trgi je usmerjena primarno na produkt in promocijo bolj 

kot na ceno. Ta proces je podprt z unikatno naravo povpraševanja potrošnikov, proces ki 

podpira konkurenco na osnovi produktov (Hancher 1989, 34). 
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Diferenciacija produktov 

Pri mikroekonomskem vidiku obravnavanja farmacevtske industrije je treba izpostaviti 

razlikovanje med proizvodi. Prva skupina so originatorska zdravila in so zaščitena s patenti 

ter dobljiva na zdravniški recept. Druga skupina so generična zdravila, za katera je patent že 

potekel in so tudi dobljiva na zdravniški recept. Tretja skupina so zdravila v prosti prodaji 

(Rampeltshammer 2008, 133).  

Dodatna razdelitev deli zdravila na klasična zdravila in biološka zdravila. Biološka zdravila so 

po navadi proteini ali glikoproteini, proizvedena v živih organizmih s pomočjo tehnologije 

rekombinantne DNK, torej genske modifikacije. Dajejo se v obliki infuzij ali injekcij in 

izzovejo imunogeno reakcijo. Klasična zdravila pa imajo relativno enostavno kemijsko 

strukturo in majhno molekularno maso ter ne izzovejo imunogene reakcije. Podobna biološka 

zdravila (angl. biosimilars) se od klasičnih generičnih zdravil razlikujejo. Generično zdravilo 

namreč pomeni, da je zdravilna učinkovina v njem kemično identična zdravilni učinkovini v 

originalnem zdravilu. Pri bioloških zdravilih to ni mogoče. Molekule bioloških zdravil so tako 

velike (od 100- do 1000-krat večje od molekul klasičnih zdravil) in tako zapletene, da jih je 

nemogoče do potankosti poustvariti. Zato jim rečemo 'podobna' biološka zdravila, ker 

generična biološka zdravila ni ustrezen izraz. Zaradi omenjenih lastnosti razvoj običajnih 

generičnih zdravil traja približno dve leti, razvoj podobnih bioloških zdravil pa povprečno 

traja približno štirikrat dlje (Herman Tržan 2010). 

Oligopolna tržna struktura je povezana za necenovno konkurenco in še posebej z produktno 

diferenciacijo, kar vodi do lojalnosti znamki in omogoča podjetju, da postavi visoke cene. 

Poudarek na diferenciaciji produktov je povezan tudi z velikimi izdatki za oglaševanje in 

marketing in naredi diskriminacijo cene možno. V primeru farmacevtske industrije ločujemo 

produkte na tiste, ki so cenovno občutljivi in tiste, ki niso. Tako je lahko razlika med cenami 

generičnih in enakih originatorskih zdravil velika (Craig in Malek 1995, 303). 

Ko je zdravilo že dalj časa komercializirano in substituti vstopijo na trg, se pomakne trg proti 

popolni konkurenci. Zato se pojavi produktna diferenciacija, da zakasni ta hiter padec tržnega 

deleža za določeno podjetje (Craig in Malek 1995, 314). 

Ponudba zdravil in konkurenca 

RinR je precej tvegan proces in splošno znano je, da v tem procesu ekonomija obsega 

učinkuje le do določene velikosti. Vendar so po navadi večja podjetja tista, ki prevzamejo 

intenzivne RinR in obdržijo večji delež patentiranih produktov na trgu, ker lažje obvladujejo 

tveganje. In zato je v njihovem interesu, da podaljšajo življenjski cikel svojih zdravil, kolikor 

dolgo je to mogoče z diferenciacijo produktov. Večje firme namreč lahko uporabijo prednost 

ekonomije obsega in marketinga (Craig in Malek 1995, 314). 
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Ko eno podjetje najde novo učinkovino, ki postane novi vodilni produkt, bodo druga podjetja 

intenzivirala raziskave na istem področju z izboljšavami originalnega produkta, vse dokler ne 

najdejo ustreznega tekmovalnega produkta (Craig in Malek 1995, 313). Če primerjamo 

originatorska zdravila, so uporabni pokazatelji konkurence lastništvo najpogosteje predpisanih 

zdravil in proizvedeno število novih končnih učinkovin oz. NCE. Glede na število NCE med 

letom 1982 in 2003 je EU kot najbolj uspešna s 413 NCE, sledijo ZDA z 272 in Japonska z 

213. Vendar natančnejša analiza pokaže, da število NCE v ZDA narašča hitreje. Med letom 

1993 in 2003 je EU proizvedla 183 NCE, ZDA 152 in Japonska 88 (Rampeltshammer 2008, 

137–138). 

V 90 letih so dominirajoče korporacije v ZDA in Veliki Britaniji razvile tako imenovano 

'blokbaster strategijo' kot prevladujočo poslovno strategijo, ki se osredotoča na razvoj 

farmacevtskih produktov s potencialnim letnim prometom najmanj 500 milijonov ameriških 

dolarjev. Ta strategija se vse do danes ni spremenila. Komercializacija teh blokbaster 

produktov ustvarja tok denarja, ki je bistven za vzdrževanje nadaljnjih RinR 

(Rampeltshammer 2008, 142–143). 

Vstopne pregrade v farmacevtski industriji 

Marketinške taktike velikih podjetij uspešno ustvarjajo umetne vstopne pregrade. Generična 

podjetja so manjša in lahko manj sredstev odredijo za marketing, zato težko tekmujejo z 

večjimi podjetji, ki uporabijo za promocijo več sredstev. Njihova najmočnejša taktika so 

nizke cene, vendar na trgu, kjer nista niti zdravnik, ki odloča o zdravilu, niti porabnik 

občutljiva na ceno, to najverjetneje ni zadostno (Craig in Malek 1995, 315). 

Vstopne pregrade, ustvarjene s patentnim sistemom in produktno diferenciacijo, uspešno 

omejujejo število in velikost podjetij na trgu in tako nadomeščajo cenovno konkurenco. Zato 

so lahko postavljene cene veliko višje, kakor so marginalni stroški proizvodnje in posledica so 

veliki dobički dominirajočih podjetij. To je povezano z oligopolom kot strukturo trga in 

potencialno ne optimalno razporejenimi sredstvi (angl. misallocation of resources) (Craig in 

Malek 1995, 315). 

Koncentriranost podjetij v farmacevtski industriji  

Distribucija farmacevtskih podjetij po velikosti kaže dvotirni vzorec, ki je podoben v vseh 

industrializiranih državah. Relativno majhno število globalno aktivnih podjetij (okrog 100, ki 

prihajajo iz ZDA, Nemčije, Švice ali VB) in izvajajo večino RinR v industriji in prodajajo 

produkte na vseh trgih in veliko število majhnih podjetij, ki izvajajo malo RinR in proizvajajo 

v večini za nacionalne trge (Rampeltshammer 2008, 134–135). 



27 

Farmacevtski trg sestavlja glavni element tujih investicij v zdravje. Največjih 20 meddržavnih 

korporacij je nastanjenih v ZDA, VB, Nemčiji, Švici in Franciji, vsaka ima v povprečju več 

kot 100 tujih podružnic v več kot 40 državah vključno z 19 državami v razvoju s povprečno 

prodajo preko 20 milijard USD (Smith, Correa in Oh 2009, 685). Vodilna farmacevtska 

podjetja imajo svetovno prodajo v milijardah USD z vodilnimi 100 podjetji in obsegajo 90 % 

svetovnega trga (Holland in Bátiz-Lazo 2004, 16). 

Signifikantna značilnost farmacevtskega sektorja je stopnja koncentracije znotraj njega, 

faktor, ki je povezan z mednarodnimi korporacijami (angl. trans-national corporations). Glede 

na standardne meritve koncentracije prodajni koncentracijski indeks farmacevtske industrije 

kot celote kaže manjšo koncentriranost kot ostali sektorji. Medtem ko je povprečje za vse 

registrirane industrije 70 % v letu 1979, je za sektor farmacevtskih proizvodov le 39,3 %. 

Kljub vsemu pa podrobnejši pregled produktov in tržnega deleža kaže na določeno stopnjo 

tržne prevlade (Hancher 1989, 33). V letu 2006 je bila vrednost globalnega farmacevtskega 

trga 650 milijard ameriških dolarjev, od katerega je generični trg predstavljal manj kot 10 % 

(60 milijard dolarjev). Globalni trg je visoko polariziran, Severna Amerika, Evropa in 

Japonska predstavljajo okrog 75 % prodaje (Smith, Correa in Oh 2009, 684). 

Glavni razlog v ranljivosti farmacevtskih podjetij je, da se lahko zanašajo le na nekaj 

blokbaster produktov kot bistveni del svojega prihodka. Ko ti produkti prenehajo biti patentno 

zaščiteni, se pod pritiskom generičnih proizvodov in novih produktov prodaja podjetju strmo 

zmanjšuje, razen če uspe vpeljati nove proizvode, ki kompenzirajo zmanjšano prodajo (Craig 

in Malek 1995, 318–319). Kot eden izmed razlogov nestabilnosti podjetij je, da v nekaterih 

primerih lahko samo eden ali majhno število produktov predstavlja velikanski odstotek 

dobička in prodaje nekega podjetja, kot je recimo v letu 1990 zdravilo Zantac predstavljalo 

skoraj 50 % celotne prodaje podjetja Glaxo. Vendar kljub nizkemu koncentracijskemu 

indeksu in tako nepopolni razlagi oligopola v farmacevtski industriji ne smemo prezreti 

dejstva, da so zdravila heterogene narave in je zato farmacevtski trg razdeljen na pod-trge. V 

teh pod-trgih pa se pokaže resnična narava farmacevtske industrije, saj so koncentracijski 

indeksi v posameznih terapevtskih pod-trgih visoki. Majhno število produktov na teh pod-

trgih in sposobnost proizvajalcev, da dominirajo v posamezni terapevtski kategoriji omogoča 

postavitev visokih cen, nad marginalnimi stroški proizvodnje in posledično visokimi dobički 

(Craig in Malek 1995, 319). 

Farmacevtski trg je kljub obstoju velikanskih mednarodnih podjetij precej razdrobljen. V letu 

2002 ni nobeno podjetje predstavljalo več kot 7,5 % svetovnega trga. Kljub temu pa je v 

zadnjih 20 letih delež svetovnega trga 10 največjih farmacevtskih firm narasel od 24 % na 

51 %, medtem ko je delež naslednjih 10 firm od 11. do 20. mesta narasel le za 2 odstotni točki 

od 14 % na 16 %. To kaže na rastočo centralizacijo trga, saj 20 največjih podjetij kontrolira v 

grobem 2/3 globalnega farmacevtskega trga (Rampeltshammer 2008, 134–135). 



28 

Združevanje podjetij in prevzemi v farmacevtski industriji 

Po desetletjih očitne stabilnosti je v zadnjih treh desetletjih v farmacevtski industriji opaziti 

očitno reorganizacijo sektorja preko združitev in prevzemov. Med leti 1990 in 2000 je OECD 

zabeležil 935 mednarodnih združitev in prevzemov v farmacevtski industriji. Skoraj v 90 % 

so bili v glavnem prevzemi in 2.300 mednarodnih povezav. Skoraj vsa podjetja, ki so bila v 

letu 1980 med desetimi največjimi, so bila vključena v procese združevanj in prevzemov. 

Pravzaprav je vodilna pozicija treh največjih farmacevtskih podjetij posledica združitev in 

prevzemov (Rampeltshammer 2008, 147). 

2.2.3 Raziskave in razvoj v farmacevtski industriji 

RinR so vogelni kamen moderne farmacevtske industrije. Če pogledamo tržni delež vodilnih 

svetovnih podjetij v farmacevtski industriji v primerjavi z ostalimi, se pokaže farmacevtska 

industrija kot tekmovalna, ki ima opravka z visoko nestabilnim trgom in intenzivnim 

produktnim tekmovanjem. V primerjavi z ostalimi industrijami farmacevtska industrija 

investira precej več denarja v RinR ki je obenem tudi ekstremno visoko-tvegana investicija. 

Zaradi tega industrija, kljub mnogim kritikam, zagovarja visoke cene v namen pokritja 

visokih stroškov ter tveganj povezanih z RinR in visoke dobičke, potrebne za kontinuiran 

proces RinR (Craig in Malek 1995, 302, 322). 

V RinR zdravil je blockbaster zdravilo sveti gral. Ta omogočajo podjetjem, da dosežejo velike 

dobičke in zaradi svoje prestižne vloge na trgu pogosto določajo vrednost določenega 

podjetja. Zaradi prestižne vloge na trgu blokbasterji pogosto determinirajo bogastvo 

določenega podjetja. Blokbaster je tipično zdravilo za dolgotrajno zdravljenje za splošne 

bolezni, ki ponujajo znatno izboljšavo v učinkovitosti ali tolerabilnosti in je globalno 

promoviran. Njegova prodaja mora normalno presegati eno milijardo USD, da zasluži to 

priznanje (Holland in Bátiz-Lazo 2004, 8). 

Čeprav blokbasterji bistveno prispevajo k bogastvu podjetja in priskrbijo gromozanska vračila 

od investicij v RinR, so maloštevilčni in redki. Leta 1998 je samo 40 zdravil doseglo prodajo 

preko 1 milijarde ameriških dolarjev po svetu. Tako je iskanje blokbasterjev očitno visoko 

tvegana strategija RinR, vendar je postala skoraj edina strategija, ki je visoko dobičkonosna. 

Zato prevelika odvisnost od prodaje blokbasterjev povzroča visoko ranljivost podjetij pred 

generično konkurenco in iztekom patenta (Holland in Bátiz-Lazo 2004, 8–9). Če povzamemo 

podatek, da so stroški proizvodnje NCE in vpeljave na trg približno 600 milijonov dolarjev v 

letu 1997 in na drugi strani stroški za vpeljavo generične kopije zdravila ocenjeni na okrog 1 

milijon dolarjev (McArthur 1999, 89).  

Craig navaja, da je ocenjeno investiranje v RinR v farmacevtski industriji 16 % celotne 

prodaje. Medtem ko je verjetnost kemične substance, da uspe od raziskav priti na trg 1 proti 



29 

10.000 in le 1 proti 60.000 uspe postati zelo uspešna. Tveganje prisotno v RinR v farmaciji je 

veliko višje kot v drugih industrijah (Craig in Malek 1995, 320–321, 324). Če pogledamo še 

podrobneje, od približno 10.000 učinkovin sintetiziranih in testiranih za terapevtsko uspešnost 

jih samo 20 vstopi v predklinično fazo. Od teh 20 jih samo 10 uspešno zaključi to fazo in 

pridobi dovoljenje od FDA za začetek kliničnih raziskav. Od teh jih bo pet uspešno prešlo 

fazo I do faze II in le dve bosta vstopili v fazo III kliničnih raziskav. Po tej fazi bo le en 

produkt prijavljen kot NDA za pridobitev dovoljenja za prodajo na trgu (Craig in Malek 1995, 

323–324, Barker in Darnbrough 2007, 539). Za povrh pa je ta tvegan proces še zelo 

dolgotrajen, saj v povprečju traja vse od razvoja NCE pa do vstopa zdravila na trg 12 let 

(Craig in Malek 1995, 324). Dodatno pa celo empirične raziskave sugerirajo, da ekonomija 

obsega učinkuje samo do določene višine stroškov, porabljenih za inovacije. Ko je ta nivo 

dosežen, produktivnost v raziskovanju pada, tako so največja podjetja v nevarnosti 

ustanavljanja oddelkov za raziskave, ki postanejo večje kot je optimum (Graves and 

Langowitz 1992, 83–90). 

Oportunitetni stroški investicij v RinR so povratna sredstva drugih investicij, ki so dolgoročno 

lahko bolj donosna za podjetje. Tako se pri določanju, ali so projekti RinR uresničljivi, 

primerjajo verjetni dobički od teh projektov s pričakovanimi dobički investicij v obveznice v 

istem časovnem obdobju. Celotni kapitalizirani stroški na odobren NCE so 230,8 milijonov 

USD (Craig in Malek 1995, 325). 

V VB so izdatki za RinR v obliki odstotka od vseh izdatkov iz leta 1953 iz 2,4 % porasli na 

16,6 % v letu 1990. Visoki stroški za RinR se lahko smatrajo kot pretirani in celo učinkujejo 

kot vstopna pregrada in konkurenca (Craig in Malek 1995, 325). V ZDA je ocenjeno, da 

nobena industrija ne preseže farmacevtske v oziru stroškov za RinR kot procent neto prodaje, 

razen elektrokomunikacij in računalniške industrije (Craig in Malek 1995, 326). 

Izračuni o povračilu investicij v RinR izgledajo znatni, vendar so zavajajoči, saj je distribucija 

prodaje na NCE ostro izkrivljena, ker je pri večini veliko slabša kot v povprečju. Čeprav ima 

v povprečju NCE leto, ko se povračila od investicij spremenijo iz negativnega na pozitivno 

(leto 9), mediana nikoli ne povrne pričakovanih stroškov (Craig in Malek 1995, 325–326). 

V povezavi z očitnim porastom stroškov za RinR, se lahko špekulira na padec uspešnosti 

RinR. Število na novo vpeljanih NCE na leto je padlo, medtem ko so stroški za vpeljavo 1 

NCE na trg porastli. Vendar pa število terapevtsko pomembnih učinkovin vpeljanih na trg ni 

padlo (Craig in Malek 1995, 326). 

Podjetja v ZDA se srečujejo s povečanimi stroški za RinR in podaljšanimi časovnimi obdobji 

za razvoj zdravil, kar zmanjšuje njihove stopnje donosa in ustvarja težje konkurenčno okolje 

(Craig in Malek 1995, 329). Povečani stroški in podaljšano razvojno obdobje zdravila so 

imeli bistvene posledice na stopnje donosa naložb v farmacevtske RinR, ki jih je 
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Schwartzman ocenil, da so 11,4 % v letu 1960, in samo 3,3 % v letu 1974 (Schwartzman 

1975, 63–80) 

Rampeltshammer (2008) navaja, da je farmacevtski sektor eden najbolj intenzivnih sektorjev 

glede na RinR in je v letu 1996 po OECD-ju po številu na drugem mestu za vesoljsko 

industrijo in pred mikroelektroniko. Navaja tudi, da je proces RinR dolg in drag, saj v 

povprečju čas od odkritja pa do uvedbe učinkovine na trg traja 13–14 let (Rampeltshammer 

2008, 139). Razen tega so signifikantni stroški potrebni za izvajanje kliničnih raziskav, saj 

podrobnejša analiza stroškov razkriva, da več kot 50 % celotnih stroškov za RinR podjetja 

porabijo za klinične raziskave vse od I. do IV. faze. Zanimivo je, da so glede na različne 

države pogoji za uspeh RinR različni od države do države, zato so z analizo različnih regij 

sveta in uporabo specifičnih kriterijev ugotovili, da so zelo privlačne lokacije za izvajanje 

RinR v ZDA, na Japonskem in VB, medtem ko se je Nemčija izkazala za manj privlačno. Če 

pogledamo še podrobneje posamezne regije ZDA, so se na področju zdravil, biotehnologije in 

genetskega inženiringa skoncentrirale na večjem območju Bostona, San Franciska, področje 

Silicijeve doline in koridor okrog Filadelfije, Baltimora in New Yorka. Tako bolj kot 

globalizacijo raziskav opažamo proces koncentracije raziskav v severni Ameriki. Vsaka 

globalno orientirana farmacevtska firma ima objekte za RinR v najmanj eni od teh regij v 

ZDA. Vendar kljub vsemu zaradi regulatornih specifik in potrebi po prisotnosti v vsaki 

pomembni regiji mednarodna farmacevtska podjetja prevzemajo triadizacijsko strategijo 

svojih lokacij, kamor vlagajo v aktivnosti RinR. Tako izbira, kam investirati v farmacevtske 

RinR ne sledi logiki najcenejše geografske lokacije, nasprotno, visoka kakovost in odličnost 

sta bolj pomembni od nizkih stroškov (Rampeltshammer 2008, 140–141). 

RinR so bile stacionirane na najboljša mesta ne oziraje se na lokacijo in to je največkrat 

pomenilo v ZDA. V letu 1990 je industrija porabila 8 milijard EUR za raziskave v Evropi in 

5,3 milijarde EUR za raziskave v ZDA, medtem ko je v letu 2001 porabila v ZDA 26,4 

milijard EUR v primerjavi z 18 milijardami EUR v Evropi. Tako je na primer 

GlaxoSmithKlein, evropsko največje podjetje za zdravila bilo vodeno iz Filadelfije, medtem 

ko je Novartis, drugo največje podjetje v evropi razglasilo selitev svojega raziskovalnega 

sedeža v Boston (Holland in Bátiz-Lazo 2004, 22). Prav tako so bogato financirane univerze 

in bolnice v ZDA vodilne v svetu na svojih področjih. Med drugim so konference in 

seminarji, vodeni v ZDA, z najprestižnejšimi platformami za učenje o novih razkritjih. Temu 

lahko pripisujemo dejstvo, da zdravila, ki so najprej uvedena v ZDA pridobijo daleč največji 

globalni tržni delež in dosegajo podvojeno prodajo v primerjavi z zdravili, ki so jih prvič 

uvedli kjerkoli drugje (Holland in Bátiz-Lazo 2004, 22). 

Podrobni pregled strukture stroškov za RinR razkriva, da se več kot 50 % stroškov vloži v 

klinične raziskave (pred vstopom na trg od faze I. do faze III. in po vstopu na trg v fazo IV). 

To osvetljuje pomembnost kliničnih raziskav v celotnem procesu RinR na splošno 

(Rampeltshammer 2008, 140). 
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Veliko podjetij je zaključilo, da vzdrževanje visokih fiksnih stroškov razvoja kliničnih 

raziskav nima smisla. Iz tega razloga najamejo pogodbene raziskovalne organizacije ali CRO 

(angl. Contract Research Organisations), da za njih izvajajo klinične raziskave. Pravzaprav so 

stroški v tem primeru, večji vendar je kapaciteta izvedbe raziskav lahko po želji uvedena ali 

ukinjena (Holland in Bátiz-Lazo2004, 10). 

Ker so kronične bolezni postale zelo dobro uravnavane in zdravljene z že obstoječimi 

terapijami, so podjetja začela iskati nova terapevtska področja. Nekatera so se usmerila v 

raziskovanje ne dovolj dobro zdravljenih bolezni kot sta rak in Alzheimerjeva bolezen. Druga 

so se fokusirala na stanja bolezni življenjskega sloga kot so impotenca, debelost in plešavost 

(Holland in Bátiz-Lazo 2004, 10). 

Čas, da je zdravilo prišlo iz laboratorija na trg, je narasel za skoraj sedem let od leta 1960 do 

2000. Večina tega porasta je zaradi podaljšane razvojne klinične faze zdravil. Povprečno 

število raziskav in število bolnikov za vsako NDA je gromozansko naraslo, od 26 raziskav 

vključujoč 1500 bolnikov v letu 1980 na več kot 65 raziskav vključujoč preko 4000 bolnikov 

do leta 1995. To je posledica zelo strogih regulatornih omejitev, ki zahtevajo od proizvajalca 

obsežna dokazila, da prepričajo plačnike. Kot posledica so postale klinične raziskave do sedaj 

najdražji element v razvojnem procesu (Holland in Bátiz-Lazo 2004, 9). 

Farmacevtska podjetja poizkušajo biti kreativna in učinkovita. Nekateri trdijo, da skrivnost v 

uspehu RinR leži v organizatorskih sposobnostih, kot je skupinsko delo, management znanja 

in tesni odnosi z vodilnimi osebami. Drugi poudarjajo fokusirane in fleksibilne operacije in 

najem zunanje delovne sile za vse razen za bistvene dejavnosti (Holland in Bátiz-Lazo 2004, 

9). 

Patenti 

Patentni sistem se uporablja v inovativni farmacevtski industriji za zagotavljanje povračila 

denarja vloženega v RinR ter za vzpostavljanje kontinuiranega procesa RinR. Podjetju 

omogoča z novo inovacijo trenutni monopol nad prodajo produkta ali procesa. Začasen 

privilegij, vendar delikaten v podelitvi dolžine patentne zaščite, saj je v primeru predolge 

zaščite prisotna neučinkovitost v monopolnih cenah in v primeru prekratke zaščite 

neučinkovitost v nezadostnem številu inovacij (Craig in Malek 1995, 313). 

Raziskano je, da uspešno novo zdravilo lahko drži monopolni status za približno pet let potem 

je najpogosteje zamenjano z domnevno boljšim zdravilom (Craig in Malek 1995, 313). 

Časovni okvir učinkovite zaščite patenta, ko je enkrat produkt na trgu, je padel od 16 let iz 

leta 1960 do manj kot deset let v letu 1978 (Craig in Malek 1995, 329). Tako je padec 

dejanske patentne zaščite zaradi dolge razvojne dobe zdravila v letu 1984 padel na štiri leta, 

kar zaradi možnih zmanjšanih donosov od RinR in tako ogroža prihodnost RinR. Evropska 
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skupnost je leta 1993 revidirala patentni zakon z možnostjo podaljšanja patentne zaščite za 

dodatnih pet let (Craig in Malek 1995, 333). 

Po raziskavi, ki je bazirala na slepih vzorcih 100 podjetij v ZDA v različnih industrijah na 

njihove ocene pomembnosti patenta za inovacije v njihovi industriji so rezultati pokazali, da 

farmacevtska industrija ocenjuje, da brez patentov 60 % njihovih produktov ne bi bilo razvitih 

in 65 % produktov ne bi bilo vpeljanih. Za primerjavo so odgovori v kemični industriji, da 

38 % njihovih produktov ne bi bilo razvitih in 30 % jih brez patenta ne bi bilo komercialno 

vpeljanih. Glede na raziskavo industrije tekstila, motorjev, pisarniške opreme ne smatrajo 

patentov pomembnih za njih (Vogel 2002, 1206). 

Zaradi stroškov za zdravstvo in farmacevtskih stroškov na prebivalca, ki naraščajo bolj kot 

bruto narodni proizvod (BNP), so vlade v veliko državah doživele pritiske na proračun za 

zmanjšanje omenjenih stroškov za svoje državljane. Iz tega razloga so začeli uporabljati 

direktne kontrole cen za zdravila (Francija, Italija in Španija), permutacije kontrol cen kot na 

primer referenčne cene (Nemčija, Nizozemska, Švedska in Danska), paralelna prodaja (VB) 

in obvezno licenciranje (Kanada pred nekaj leti). Vse oblike kontrol cen zaobidejo 

ekonomsko logiko patenta. Prav tako imamo na drugi strani nezadostno ali celo neobsoječo 

patentno zaščito in pravico zaščite intelektualne lastnine vključujoč Argentino, Kitajsko, 

Egipt, Indijo, Izrael in Južno Afriko. Vogel (2002) zaključuje, da dokler bodo po svetu prosti 

jezdeci oz. zastojnkarji (angl. free riders) patentov in/ali izvajalci cenovnih mehanizmov za 

zdravila, globalni znesek za RinR dolgoročno ne bo optimalen, vsaj ne iz perspektive 

uporabnikov zdravil. 

2.2.4 Marketing v farmacevtski industriji 

Zdravniki potrebujejo veliko časa in stroškov, da so v koraku s trenutnim znanjem in 

razvojem v medicini ter novih zdravilih. To znanje pridobivajo iz različnih virov, med drugim 

tudi od farmacevtske industrije. Iz razloga, ker zdravniki postavijo pri izbiri zdravila 

učinkovitost, varnost in kakovost na prvo mesto, farmacevtska podjetja poskušajo s 

promoviranjem svojih zdravil pomakniti zdravnikovo krivuljo povpraševanja od enega 

zdravila do drugega (Craig in Malek 1995, 312). 

Sposobnost marketinga in prodaje je postala zelo pomemben vir prednosti v tekmi na trgu. 

Podjetja z močno razvitimi globalnimi franšizami s strankami so sposobna maksimirati 

povratna sredstva za svoje produkte in so v dobri poziciji, da pritegnejo najboljša podjetja za 

licenciranje svojih produktov. Kot primer navedemo Bristol-Myers Squibb, ki je zgradil 

svetovno vodilno poslovanje z zdravili na področju rakavih bolezni, ki bazira popolnoma na 

licenciranih produktih (Holland in Bátiz-Lazo 2004, 10). 



33 

V devetdesetih letih so nekatera podjetja verjela, da je veliko število predstavnikov za 

zdravila na terenu obsoletno in se lahko menjajo z manjšim številom specializiranih 

predstavnikov za zdravila, ki bi nudili povečano strokovno podporo. Vendar se je podjetjem 

ki so nadaljevala z večanjem konvencionalnih predstavnikov za zdravila na terenu in tako 

večanju njihove prisotnosti pri zdravnikih, kot npr. podjetju Pfizer to bogato obrestovalo. 

Tako so izkušnje pokazale, da več predstavnikov kot je na terenu, višja je njihova prodaja. 

Kot rezultat se je število predstavnikov v ZDA skoraj potrojilo od leta 1995 do 2002 in 

doseglo 90.000, medtem ko je število zdravnikov naraslo le za okrog 20 % na 850.000. 

Zdravniki pa so imeli manj časa za obiske predstavnikov za zdravila in tako je povprečen 

obisk trajal manj kot 5 minut. Več predstavnikov je prodajalo manj zdravil in kot posledica se 

je donosnost investicije v marketing znižala. Vsak investiran dolar v marketing se je 

obrestoval z 22 USD leta 1998 in nato v letu 2001 le z 17 USD. Čeprav bi tokratno 

zmanjšanje prodajnikov na terenu v celoti imelo smisel, so bila podjetja ujeta v klasično 

zaporniško dilemo in zato nobeden ni želel odpoklicati dela predstavnikov s terena (Holland 

in Bátiz-Lazo 2004, 11). 

Zaradi zmanjšanja donosov od investicij v marketing je maksimiranje učinkovitosti prodajne 

službe postalo bistveno. Podjetja so postala sofisticirana v orodjih, ki so jih uporabljali 

prodajniki in v usmerjanju svojih prodajnih naporov. Uporabljali so nove komunikacijske 

kanale, kot je e-obveščanje, kjer so zdravniki slišali predstavitev preko računalniške 

povezave, kar je ustrezalo zapolnjenim urnikom zdravnikov in varčevalo pri stroških (Holland 

in Bátiz-Lazo 2004, 11). V drugem tisočletju so podjetja ugotovila, da so dobro obveščeni 

bolniki pripravljeni prositi zdravnika za zdravilo po imenu in ustvarilo močno vlečno 

strategijo (angl. Pull strategy). Uspešna uvedba zdravil močno korelirajo s superiornostjo 

produkta, visokimi cenami in hitro promocijo. Pojavil se je zanimiv trend, ko so podobna 

zdravila kot druga na trgu bila bolj uspešna kot originatorjevo prvo v razredu. Očitno je 

postalo relativno lahko identificirati hibe prvega zdravila v razredu in nato promovirati drugo 

podobno zdravilo na trgu kot najboljše v razredu. Prav tako se je v preteklih obdobjih tržna 

ekskluzivnost zdravila prvega v razredu hitro zmanjševala (Holland in Bátiz-Lazo 2004, 11–

12). 

Dodatno poleg strategije hitrega dosega visoke prodaje je cilj tržnikov tudi podaljšanje 

življenjskega cikla zdravila tako, da so pred iztekom patenta vpeljali na trg novo izboljšano 

formulacijo zdravila z dolgo patentno zaščito. Druga strategija je sprememba statusa zdravila 

iz zdravila na recept v zdravilo v prosti prodaji. Cilj je bil, da bi bolniki prepoznali in kupili 

zdravilo poznane znamke. Bolnikova lojalnost znamki bi služila tudi kot obramba pred 

generično konkurenco (Holland in Bátiz-Lazo 2004, 12). 
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2.2.5 Regulacija v farmacevtski industriji 

Državna zakonodaja je zelo pomembna, saj je farmacevtska industrija močno regulirana v 

večini držav in ima lahko takšna regulacija daljnosežni efekt na tekmovalnost (Agrawal 1999, 

1–5). Spremembe v regulatornih pogojih so imele drastične posledice na stroške in povratne 

dobičke za RinR. Ti so vpeljali več strogih pogojev in testiranja, ki povečajo stroške in čas 

vpeljave zdravila na trgu za farmacevtska podjetja kakor tudi več zamud in denarja 

potrebnega s strani regulatorja (Craig in Malek 1995, 327). 

V Sloveniji so pristojni organi podobno kot v Evropi uvedli regulacijske ukrepe za 

omejevanje rasti izdatkov za zdravila. Vendar pa je rast izdatkov za zdravila v bistveni meri 

odvisna tudi od porabe zdravil, ki je dodaten ključni element za obvladovanje javnih izdatkov 

za zdravila. Glede na primerjalne analize uspešnosti politike cen med državami, ki so bile 

izvedene v tujini, bi lahko sklepali, da so nekatere države s politiko cen občutneje prispevale k 

zniževanju cen zdravil (Kajdiž in Bojnec 2013, 571). 

V letu 1983 je bil sprejet zakon o zdravilih sirotah (angl. Orhpan Drug Act), ki je omogočal 

ekskluzivnost proizvajalcu za sedem let in davčne kredite (angl. tax credits) za podjetja, ki so 

proizvajala zdravila za redke bolezni in bolezenska stanja, saj majhno število obolelih v ZDA 

ne bi moglo pokriti razvojnih stroškov. Nekatera zdravila v tej kategoriji so bila zelo uspešna, 

kot na primer eritropoetin (EPO, humani rastni hormon) in aerosol pentamidine, ki sta 

doživela prodajo eritorpoetin preko 400 mio USD in pentamidine 300 mio USD v letu 1992 

(Craig in Malek 1995, 332). Tako so leta 1991 z amandmajem postavili zgornjo mejo za 

kumulativno prodajo posameznega zdravila sirote na 200 milijonov dolarjev. Če prodaja 

preide to mejo, ekskluzivnost za proizvajalca preneha veljati. Le temu je sledil padec v številu 

prijav na FDA za status zdravila sirote s 130 v letu 1990 na 84 v letu 1991, kar jasno kaže na 

težavnost postavljanja zakonov regulatornih organov z namenom uravnoteženja med 

spodbujanjem RinR in preprečevanjem izkoriščanja (Craig in Malek 1995, 332). 

FDA je šele nedavno izdala osnutek navodil proizvajalcem podobnih bioloških zdravil glede 

zahtev, ki jih morajo izpolniti za odobritev zdravila in le ta so drage klinične raziskave v 

primerjavi s klasičnimi generiki, kjer so za odobritev zdravila dovolj cenovno veliko 

ugodnejše bioekvivalenčne raziskave. Tako so biotehnološka podjetja v boljšem položaju kot 

klasična originatorska podjetja oz. podružnice (Grof 2012, 50). 

Pred letom 1984 je bil vstop generikom omejen z dragimi pogoji FDA-ja, ki je zahteval 

ponovitev pinorskih testov. Z aktom, vpeljanim v letu 1984, se od proizvajalcev zahteva le 

testiranje bioekvivalence generikov za podelitev dovoljenja za trženje. Tako so z lažjimi 

vstopnimi pogoji povečali vstop generičnih zdravil na trg in njihovo uporabo (Craig in Malek 

1995, 332). 
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Vlade so tako z namenom obvladovanja stroškov za zdravstveno oskrbo povečale uporabo 

ekonomskega ocenjevanja kot pomemben del za namen odločanja. Oskrbovalci zdravstvene 

oskrbe se tako srečujejo s potrebo po postavljanju prioritet v zdravstveni oskrbi. Tako je 

postala ekonomska ocena zdravstvenih storitev kot tudi zdravil zelo pomembna. Dokazu 

varnosti in učinkovitosti zdravil v preteklosti se je dandanes pridružila potreba po izkazovanju 

stroškovne učinkovitosti, kot indikator vrednosti za denar. Ekonomska ocena zdravil 

vključuje izbiro vseh možnih alternativ, izračunavanje stroškov vsakega posebej. Stroški 

vključujejo poleg denarne vrednosti nakupa zdravila tudi zdravstvene storitve in 

hospitalizacije, če so potrebne. Rezultati so nato predstavljeni kot stroški, obračunani na 

zdravljenje, stroški na pridobljeno leto življenja ali stroški na leto življenja prilagojeni na 

kakovost. Tako se na koncu pridobi ocena stroškov določene terapije v povezavi s koristmi, ki 

jih prinese za pacienta. In na tej podlagi so na koncu izbrana zdravila, ki so uvrščena na 

pozitivno oziroma negativno listo zdravil (Craig in Malek 1995, 333). 

Zaradi povečanja pomembnosti poleg že dalj časa uveljavljene varnosti, učinkovitosti in 

kakovosti zdravil in terapij so za odločanje dandanes pomembne tudi analize stroškov 

alternativnih zdravljenj, torej stroškov in koristi posameznih terapij. Z naraščanjem 

pomembnosti takšnih analiz veliko podjetij izvaja študije stroškovne koristnosti (angl. cost 

benifit studies) in stroškovne učinkovitosti (angl. cost effectivenes studies) za svoja zdravila. 

Na eni strani so namreč nastale zaradi spodbud s strani vlad in na drugi strani opravičujejo 

cene in povračilo stroškov, med drugim pa so uporabne tudi kot marketinško orodje in hkrati 

predstavljajo dodaten strošek in posledično omejitev za proces RinR (Craig in Malek 1995, 

334). Avstralija je recimo celo uvedla spremembo v zakon za javno zdravje (angl. National 

Health Act) leta 1987, da je potrebna dokazana stroškovna učinkovitost novega zdravila, 

preden ga uvrstijo na zavarovalniško listo za povračilo stroškov (Craig in Malek 1995, 334). 

2.3 Predstavitev 20 največjih svetovnih proizvajalcev zdravil 

Na kratko bomo opisali najaktualnejša dogajanja v vsakem od 20 največjih originatorskih 

farmacevtskih podjetij v zadnjih nekaj letih. S tem želimo predstaviti prestrukturiranja in 

način vodenja v farmacevtskih podjetjih značilna za današnji čas v namen uspešnega 

delovanja na trgu. Za vsako podjetje smo povzeli različne aspekte. Tiste, ki se glede na 

pridobljene podatke kažejo kot zelo pomembne. Vse od nastanka podjetij, njihove 

organizacije in sestave, združevanj in prevzemov, blockbasterjev, usmeritev raziskovanja na 

druga terapevtska področja, zmanjšanja delovne sile, prestrukturiranja oddelkov, širitev na 

druge trge in ostale različne usmeritve podjetja. Za vsako podjetje smo v preglednicah podali 

najnovejše podatke za leto 2012 iz podatkovne baze Contract Pharma. Iz teh smo v 

empiričnem delu naloge izračunali posamezne ekonomske kazalnike značilne za posamezna 

podjetja. Seznam 20 največjih podjetij, ki smo jih tako uvrstili glede na velikost prihodka od 

zdravil, smo povzeli iz podatkovne baze Contract Pharma iz dveh seznamov 'Največjih 20 

farmacevtskih podjetij' (angl. 'Top 20 Pharmaceutical Companies') in 'Največjih 10 
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biofarmacevtski podjetij' (angl. 'Top 10 Biopharma Companies'). Na seznam največjih 20 

farmacevtskih podjetij nismo vključili podjetja Teva Pharmaceutical Industries, saj ne spada 

med originatorska podjetja, ampak je veliko globalno generično podjetje. Seznam 'Največjih 

10 biofarmacevtskih podjetij' vključuje vsa farmacevtska podjetja, ki več kot 50 % svojega 

prihodka pridobijo s prodajo od bioloških zdravil in cepiv. Za vsako posamezno farmacevtsko 

podjetje pa smo povzeli najnovejše podatke iz podatkovne baze Contract Pharma, izdane v  

juliju 2013. Iz teh bomo izračunali posamezne spremenljivke, značilne za posamezna 

podjetja. 

2.3.1 Pfizer 

Leto nastanka podjetja je 2000. Pfizer vodi v prihodku vse od leta 2003, ko je prevzel podjetje 

Pharmacia. Vendar se mu je dohodek od zdravil iz 58.523 mio USD v letu 2010 znižal na 

51.214 mio USD (Contract Pharma 2011a, 2012a in 2013a). Preglednica 2 prikazuje različne 

podatke za leto 2012 za podjetje Pfizer. 

Se pa je hkrati z prihodkom znižalo tudi število zaposlenih s 110.600 na 91.500 oseb. Sicer pa 

je padec v prodaji povezan s potekom patenta Lipitorju v novembru 2011. Pfizerjeva 

dominantna pozicija na razvrstitveni listi Scrip 100 je v letu 2009 takšna, da je dvakrat toliko 

velik kot Johnoson & Johnson (8. mesto), več kot štirikrat toliko velik kot Astellas (17. 

mesto), in desetkratne velikosti Nycomeda (27. mesto). Njegov prihodek pa je ekvivalenten 

agregatu 46 podjetij na koncu razvrstitvene liste (Scrip 2009). V oktobru 2009 je Pfizer 

zaključil prevzem Wyetha, kar je tretji velikanski prevzem v desetletju za Pfizer.  

Preglednica 2: Podatki za podjetje Pfizer za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 51.214 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  58.986 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  7.870 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  91.500 

5 Neto dohodek podjetja  14.598 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) ZDA (New York) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  4.158 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Lyrica (epilepsija) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

Plan podjetja v okviru leta 2009 je bil še naprej iskanje blockbasterjev in tudi omogočati rast 

podjetja iz različnih dodatnih virov. Prav tako je Pfizer v tem letu prestrukturiral svoje vložke 

v RinR. Stroške za RinR je zmanjšal za 35 % s spremembo lokacije nekaterih raziskovalnih 

centrov. Januarja 2010 je posodobil pipeline z novim prednostnim portfeljem 500 projektom s 

fokusom na onkologiji, bolečini, vnetju, Alzheimerjevi bolezni, psihozah in diabetesu ter se 

odločil opustiti sto projektov (Contract Pharma 2010a, 2011a, 2012a in 2013a). 
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2.3.2 Novartis 

Leto nastanka podjetja je 1996. Novartis je v letu 2012 prihodek od zdravil uspel zvišati od 

vrednosti 44.420 mio USD v letu 2010 na 46.732 mio USD (Contract Pharma 2011a in 

2013a). Preglednica 3 prikazuje različne podatke za leto 2012 za podjetje Novartis. 

Novartisu je uspelo signifikantno zrasti v letu 2009 v primerjavi s tekmeci, ki so ostali na 

istem mestu ali pa celo padli. Najbolje prodajanemu zdravilu DiovanTM je dodatno uspelo 

svetovno prodajo v letu 2010 dvigniti še za 1 %. Diovanu
TM

 je v ZDA potekel patent v letu 

2012, vendar so možnosti nadomestila dobri. Uspešna je tudi generična podružnica Sandoz, 

katerega član je tudi Lek, in je v letu 2010 beležila 14 % porast prodaje v vrednosti 8,5 

milijard USD.  

Preglednica 3: Podatki za podjetje Novartis za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 46.732 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  56.673 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  9.116 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  120.000 

5 Neto dohodek podjetja  9.618 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Švica (Bazel) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  4.675 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Gleevec (levkemija) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

Sandoz načrtuje rast v ZDA kakor tudi na razvijajočih se trgih (angl. emerging markets). Tudi 

Novartis se je začel v letu 2010 rekonstruirati in je napovedal obsežna vlaganja v RinR ter 

vlaganja v investicije na razvijajočih se trgih. V ZDA je odpustil 1.400 zaposlenih v prodaji 

(Contract Pharma 2010a, 2011a, 2012a in 2013a). 

2.3.3 Merck 

Podjetje je nastalo leta 2009. Merck je v letu 2012 ohranil vrednost dohodka od zdravil 

40.601 mio USD v primerjavi z letom 2010, ko je le ta znašal 39.811 mio USD (Contract 

Pharma 2011a in 2013a). Preglednica 4 prikazuje različne podatke za leto 2012 za podjetje 

Merck. 

Novembra 2009 je bila zaključena združitev Mercka s podjetjem Schering-Plough (v 

nadaljevanju SP). Spremenljivke v preglednici vključujejo Merckove in SP celoletne 

vrednosti po združitvi. Merck je po združitvi uvajal več strategij za višanje rasti, kot so širitev 

posla v podružnici za zdravila za živali, na področju cepiv, generikov in zdravil v prosti 

prodaji ter povečeval prisotnost na razvijajočih se trgih.  
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Preglednica 4: Podatki za podjetje Merck za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 40.610 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  47.267 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  8.168 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  83.000 

5 Neto dohodek podjetja  6.661 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) ZDA (New York) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  4.086 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Januvia (diabetes) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

Prav tako načrtuje razvoj na področju bioloških zdravil. Del preobrazbe podjetja je 

uveljavljanje novega komercialnega modela ki je usmerjen proti stranki (angl. customer-

centric system). Z združitvijo je Merck povečal portfelij svojih zdravil in hkrati zmanjšal 

proračun za RinR kot del sinergije stroškov (Contract Pharma 2010a, 2011a, 2012a in 2013a).  

2.3.4 Sanofi 

Leto nastanka podjetja je 2004. Sanofi Aventis (v nadaljevanju Sanofi) je v letu 2010 ustvaril 

prihodek od prodaje zdravil v vrednosti 37.403 mio USD in ga uspel zadržati na isti ravni v 

letu 2012, ko je obsegal 38.259 mio USD (Contract Pharma 2011a in 2013a). Preglednica 5 

prikazuje različne podatke za leto 2012 za podjetje Sanofi. 

Preglednica 5: Podatki za podjetje Sanofi za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 38.259 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  44.928 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  6.328 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  111.974 

5 Neto dohodek podjetja  6.603 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Francija (Pariz) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  6.377 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Lantus (diabetes) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

Sanofi je bil v letu 2010 v procesu gradnje najuspešnejšega podjetja na svetu na področju 

zdravljenja živali. Hkrati je naredil večletni načrt prevzema generičnih podjetij in drugih 

podjetij iz razvijajočih se trgov. Na področju RinR je povečal razvoj vakcin in zdravil za 

diabetes. Spremembe na področju organizacije RinR se pojavljajo v smislu načrtovanja 

izgradnje najučinkovitejše organizacije RinR v farmacevtski industriji do vključno 2013. To 

je bilo doseženo s konsolidacijo nekaterih centrov in sodelovanjem z zunanjimi partnerji, 

javnimi ter privatnimi raziskovalnimi skupinami, akademskimi institucijami in 

biotehnološkimi podjetji. Glede na rek 'zdravila so, kjer je denar in združitve' se je glede na 
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zmanjševanje dobička Sanofi odzval z mega-združitvijo z Genzymom v letu 2010. Prav tako 

je združitvi sledilo ob združitvah že uveljavljeno odpuščanje, v tem primeru 1.700 zaposlenih 

v ZDA (Contract Pharma 2010a, 2011a, 2012a in 2013a). 

2.3.5 Roche 

Leto nastanka podjetja je 1896.  

Preglednica 6: Podatki za podjetje Roche za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 37.582 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  48.534 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  8.031 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  82.089 

5 Neto dohodek podjetja  10.425 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Švica (Bazel) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  7.154 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) MabThera/Rituxan (revmatoidni artritis) 

Vir: Contract Pharma 2013b. 

Hoffmann-La Roche (v nadaljevanju Roche) je v letu 2010 ustvaril prihodek od zdravil v 

vrednosti 35.629 mio USD in ga v letu 2012 povišal na 37.582 mio USD (Contract Pharma 

2011b in 2013b). Preglednica 6 prikazuje različne podatke za leto 2012 za podjetje Roche. 

Farmacevtska podjetja kot Roche so v bazi Contract Pharma kvalificirana kot 

biofarmacevtska podjetja, ker je njihova prodaja bioloških zdravil in cepiv po vrednosti večja 

kot 50 % celotnega dohodka od zdravil. 

Podjetje je imelo v letu 2012 močno rast na večih mednarodnih trgih kot so Azija-Pacifik za 

15 %, latinska Ameriki za 11 %, Kitajska za 27 %. V ZDA je prodaja zrasla za 7 %, medtem 

ko se je na evropskem trgu zmanjšala za 2 %. Terapevtsko področje onkologije ostaja Rochev 

najmočnejši segment in je imelo v letu 2013 22.800 mio USD prihodka. Aprila 2009 je Roche 

zaključil prevzem biofarmacevtskega podjetja Genentech. Rochevo zdravilo TamifluTM
 je v 

letu 2009 zaradi priprav na gripo tipa N1H1 izboljšalo prodajo iz 564 mio USD v letu 2008 na 

2.900 mio USD v letu 2009 in nato v letu 2010 padlo na 839 mio USD (Contract Pharma 

2010b, 2011b in 2013b). 

2.3.6 GlaxoSmithKlein 

Leto nastanka podjetja je 2002. GlaxoSmithKlein (v nadaljevanju GSK) je ustvaril v letu 

2010 36.156 mio USD prihodka od zdravil v letu 2012 pa manj 33.787 mio USD (Contract 

Pharma 2011a in 2013a). Preglednica 7 prikazuje različne podatke za leto 2012 za podjetje 

GSK. 
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GSK je v letu 2010 in 2011 restrukturiral tradicionalno obliko modela RinR. Zmanjšal je 

razvoj za zdravila depresije in bolečine in povečal razvoj na področju Alzheimerjeve bolezni, 

Multiple skleroze in Parkinsonove bolezni. Prav tako je od 30 % navzgor povišal eksterno 

izvajanje RinR preko licenc in partnerstev. Sklenil je veliko pogodb z generičnimi podjetji, 

proizvodnimi podjetji ter originatorji in s tem razširil svoje delovanje na novih geografskih 

področjih Srednjega vzhoda, Azije, Srednje in Južne Amerike, Afrike ter Nove Zelandije.  

Preglednica 7: Podatki za podjetje GSK za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 33.787 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  41.885 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  6.042 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  99.488 

5 Neto dohodek podjetja  7.518 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Anglija (Brentford) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  7.996 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Seretide/Advair (astma, COPB) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

Blockbusterju Seretide/Adviar je patent potekel leta 2013 in videti je, da bo podjetje težko 

nadomestilo padec v prodaji zdravila. V septembru 2011 je GSK ustanovil dologoročno 

strateško partnerstvo z CRO-jema PPD-jem in Parexelom. Zmanjševanja CRO partnerjev 

odraža nov trend v farmacevtski industriji (Contract Pharma 2010a, 2011a, 2012a in 2013a). 

2.3.7 AstraZeneca 

Podjetje je nastalo leta 1999. Astra Zeneca (v nadaljevanju AZ) je v letu 2010 ustvarila 

prihodek od zdravil v vrednosti 32.515 mio USD, v letu 2012 pa le 27. 973 mio USD 

(Contract Pharma 2011a in 2013a). Preglednica 8 prikazuje različne podatke za leto 2012 za 

podjetje AZ. AZ proizvaja originatorska konvencionalna in biološka zdravila. Ni se odločila 

za strategijo kombiniranja proizvodnje originalnih zdravil in generikov, kot to izvajajo njeni 

večji tekmeci. Se pa je odločila v letu 2010 skleniti partnerstvo s Torrent Pharmaceuticals s 

sedežem v Indiji za prodajo 18 generičnih zdravil v devetih državah in planom razširitve na 

več regij.  
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Preglednica 8: Podatki za podjetje AZ za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 27.973 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  27.973 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  5.243 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  51.700 

5 Neto dohodek podjetja  6.405 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Anglija (London) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  6.253 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Crestor (holesterol) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

AZ nadaljuje z zunanjim izvajanjem (angl. outsourcing) vse svoje API proizvodnje skupaj z 

ostalimi obrobnimi aktivnostmi. Podjetje povečuje svoje delovanje na fleksibilnosti stroškov, 

da se zmore hitro odzivati na hitro spreminjajoče se potrebe podjetja (Contract Pharma 2010a, 

2011a, 2012a in 2013a). 

2.3.8 Johnson&Johnson 

Leto nastanka podjetja je 1887. Johnson&Johnson je v letu 2010 ustvaril prihodek od zdravil 

v vrednosti 22.396 mio USD in ga je v letu 2012 uspel povečati na 25.351 mio USD (Contract 

Pharma 2011a in 2013a). Preglednica 9 prikazuje različne podatke za leto 2012 za podjetje 

Johnson&Johnson. 

Johnson&Johnson je podjetje, ki proizvaja medicinske pripomočke, originalna zdravila in 

zdravila v prosti prodaji. Johnson&Johnson beleži od vseh 20 podjetij v bazi Contract pharma 

2010 največji padec v prodaji zdravil. V letu 2010 je izpeljal prevzem podjetja Crucell s 

sedežem na Nizozemskem in tako povečal svoj delež v prodaji cepiv (Contract Pharma 2010a, 

2011a, 2012a in 2013a). 

Preglednica 9: Podatki za podjetje Johnson&Johnson za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 25.351 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  67.224 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  5.362 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  127.600 

5 Neto dohodek podjetja  10.514 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Kanada (New Brunswick) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  6.139 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Remicade (revmatoidni artritis) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 
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2.3.9 Abbott Laboratories 

Podjetje je nastalo leta 1888. Abbott Laboratories (v nadaljevanju Abbott) je v letu 2010 

ustvarilo prihodek od zdravil 19.894 mio USD v letu 2012 pa 23.133 mio USD (Contract 

Pharma 2011a in 2013a). Preglednica 10 prikazuje različne podatke za leto 2012 za podjetje 

Abbott. 

V maju 2010 je Abbott prevzel Piramal's Healthcare Solutions in s tem uspel postati največje 

farmacevtsko podjetje prisotno v Indiji. Prav tako je 2010 prevzel podjetje Solvay, kar mu je 

omogočilo v tem letu večjo prodajo, kot jo ima Bristol-Myers Squibb in je po lestvici tudi 

uvrščen pred njim. Hkrati z vsemi temi spremembami pa je ukinil 4.500 delovnih mest. 

Prihodek od Humire
TM

 je velikanski in je najbolje prodajano zdravilo v letu 2012. Hkrati je 

prihodek od Humire
TM

 sedemkrat večji od kateregakoli drugega zdravila v portfelju podjetja 

Abbott (Contract Pharma 2010a, 2011a, 2012a in 2013a). 

Preglednica 10: Podatki za podjetje Abbott za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 23.133 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  39.874 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  2.778 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  21.500 

5 Neto dohodek podjetja  5.963 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) ZDA (Chicago) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  9.265 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Humira (revmatoidni artritis) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

2.3.10 Ely Lilly & Co. 

Podjetje je nastalo leta 1876. Ely Lilly & Co. (v nadaljevanju Lilly) je v letu 2010 ustvarilo 

prihodek od zdravil 21.685 mio USD, v letu 2012 pa malo manjši 20.566 mio USD (Contract 

Pharma 2011a in 2013a). Preglednica 11 prikazuje različne podatke za leto 2012 za podjetje 

Lilly. 

V letu 2008 je Lilly prevzel večje biotehnološko podjetje ImClone. V letu 2010 je prevzel dve 

manjši podjetji Avid Radiophamraceuticals in Alnara Pharmaceuticals. Zadnje omenjeno 

omogoča Lillyju vstop na področje encimske nadomestne terapije. To področje je z zdravili 

slabo pokrito terapevtsko področje in zato z večjimi možnostmi za iznajdbe novih zdravil. 

Lillyjevemu najbolje prodajanemu zdravilu Cymbalti
TM

 so mu decembra 2013 začeli 

konkurirati generični tekmeci (Contract Pharma 2010a, 2011a, 2012a in 2013a). 
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Preglednica 11: Podatki za podjetje Lilly za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 20.566 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  22.603 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  5.278 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  38.100 

5 Neto dohodek podjetja  4.089 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) ZDA (Indianapolis) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  4.994 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Cymbalta (depresija, anksioznost) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

2.3.11 Bristol-Myers Squibb 

Leto nastanka podjetja je 1887. Bristol-Myers Squibb (v nadaljevanju BMS) je ustvarilo v 

letu 2010 prihodek od zdravil v vrednosti 19.484 mio USD, v letu 2012 pa manjšega v 

vrednosti 17.621 mio USD (Contract Pharma 2011a  in 2013a).  

Preglednica 12: Podatki za podjetje Bristol-Myers Squibb za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 17.621 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  17.621 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  3.904 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  28.000 

5 Neto dohodek podjetja  2.501 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) ZDA (New York) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  2.827 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Abilify (shizofrenija) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

Preglednica 12 prikazuje različne podatke za leto 2012 za podjetje BMS. V letu 2009 je BMS 

prevzel biotehnološko podjetje Medarex in v letu 2010 ZymoGenetics. PlavixTM
 je bil 

najbolje prodajano zdravilo BMS-a vse do leta 2012, ko je potekel patent za zdravilo in je 

tako padel skupni dohodek kakor tudi neto dohodek in profit podjetja. V letu 2012 je najbolje 

prodajano zdravilo Abilify
TM

 za zdravljenje shizofrenije (Contract Pharma 2010a, 2011a, 

2012a in 2013a). 

2.3.12 Takeda Pharmaceutical Co. 

Podjetje je nastalo leta 1781. Takeda Pharmaceutical Co. (v nadaljevanju Takeda) je v letu 

2010 ustvarila prihodek od zdravil v vrednosti 14.829 mio USD, leta 2012 pa je bil ta 16.961 

mio USD (Contract Pharma 2011a in 2013a). Preglednica 13 prikazuje različne podatke za 

leto 2012 za podjetje Takeda. 
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Preglednica 13: Podatki za podjetje Takeda 

1 Prihodek od zdravil 16.961 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  18.843 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  3.924 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  30.481 

5 Neto dohodek podjetja  1.588 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Japonska (Osaka) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  1.487 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Actos (diabetes) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

Takeda je največje farmacevtsko podjetje na Japonskem in v Aziji. Podjetje je v letu 2009 

beležilo veliko izgubo v prodaji dobičkonosnih zdravil. Svoje dejavnosti je razvijalo v 

številnih regijah in ustanavljalo podružnice v Španiji, na Portugalskem, Irskem in v Kanadi in 

nato v letu 2010 v Južni Koreji, Braziliji, Mehiki, Turčiji, Švedski, Norveški, Danski, Belgiji 

in Luksemburgu. Maja 2011 je Takeda prevzela Nycomed, s katerim je pridobila močno 

prisotnost na visoko rastočih razvijajočih se trgih. V letu 2012 je podjetje prevzelo Envoy 

Therapeutics in LigoCyte Pharmaceuticals in tako razširilo svoj portfelj na področje cepiv 

(Contract Pharma 2010a in 2011a, 2012a, 2013a). 

2.3.13 Amgen 

Podjetje je nastalo leta 1980. Amgen je v letu 2010 ustvaril prihodek od zdravil 15.053 mio 

USD v letu 2012 pa je bil ta 16.639 mio USD (Contract Pharma 2011b in 2013b). Preglednica 

14 prikazuje različne podatke za leto 2012 za podjetje Amgen. Podjetje Amgen je v bazi 

Contract Pharma obravnavano kot biotehnološko podjetje, ki je imelo od leta 2009 pa 

vključno v letu 2012 najbolje prodajano biološko zdravilo EnbrelTM
. 

Preglednica 14: Podatki za podjetje Amgen za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 16.639 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  17.265 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  3.380 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  18.000 

5 Neto dohodek podjetja  4.345 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Kanada (Thousand Oaks) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  4.236 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Enbrel (revmatoidni artritis)  

Vir: Contract Pharma 2013b. 

Tudi za bližnjo prihodnost se podjetju ni bati, saj se mu z zdravilom ProliaTM
, prvim 

biološkim zdravilom za zdravljenje osteoporoze, napoveduje prihodnost najbolje prodajanemu 
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zdravilu na trgu, kot je to bil do poteka patenta v letu 2011 Pfizerjev Lipitor
TM

 (Contract 

Pharma 2010b, 2011b, 2012b in 2013b). 

2.3.14 Boehringer-Ingelheim 

Leto nastanka podjetja je 1817. Boehringer-Ingelheim (v nadaljevanju Boehringer) je v letu 

2010 ustvaril prihodek od zdravil 12.883 mio USD, v letu 2012 pa je povečal na 14.665 mio 

USD (Contract Pharma 2011a in 2013a). Preglednica 15 prikazuje različne podatke za leto 

2012 za podjetje Boehringer. 

Preglednica 15: Podatki za podjetje Boeringer-Ingelheim za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 14.665 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  18.890 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  3.296 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  46.228 

5 Neto dohodek podjetja  3.594 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Nemčija (Ingelheim) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  4.580 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Spiriva (COPB) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

Boehringer je privatno družinsko podjetje. Je edino privatno podjetje izmed največjih 20 

podjetij in zato ni tako močno pod pritiskom kakor njegovi tekmeci in lažje sledijo programu 

RinR. Podjetje vse od svojega nastanka razvija in izdeluje nova zdravila za ljudi in živali ter 

se razvija predvsem na naslednjih terapevtskih področjih: respiratorne bolezni, 

kardiovaskularne bolezni, Parkinsonova bolezen, aids, tromboembolitske bolezni in 

cerebrovaskularne bolezni. Leta 1986 pa je s svojim biotehnološkim centrom v Biberach-u 

začelo s proizvodnjo biofarmacevtikov. PradaxaTM
 ostaja veliko upanje Boehringerja. Samo v 

drugem letu je na trgu je dosegel mesto 'blokbusterja' s prodajo v vrednosti 1.425 mio USD. 

Podjetje je v letu 2012 doseglo 32 % rast na Kitajskem (Contract Pharma 2010a, 2011a, 

2012a in 2013a). 

2.3.15 Bayer 

Leto nastanka podjetja je 1971. Bayer Healthcare (v nadaljevanju Bayer) je v letu 2010 

ustvaril dohodek od zdravil v vrednosti 14.485 mio USD, v letu 2012 pa 13.890 mio USD 

(Contract Pharma 2011a in 2013a). Preglednica 16 prikazuje različne podatke za leto 2012 za 

podjetje Bayer. 
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Preglednica 16: Podatki za podjetje Bayer za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 13.890 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  51.123 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  2.014 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  110.500 

5 Neto dohodek podjetja  3.145 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Nemčija (Leverkusen) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  1.564 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Betaferon (multipla skleroza) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

Marca 2006 je Bayer prevzel Schering AG za 19.500 mio USD. Najbolje prodajano zdravilo 

Yasmin
TM

 v letu 2009 je junija 2010 izgubilo patentno zaščito. Prodaja zdravila se je v do 

konca leta 2010 zmanjšala za 17 %. Najbolje prodajano zdravilo v letu 2011 in 2012 je bilo 

biološko zdravilo BetaferonTM
/Betaseron

TM. Sedež podjetja je v Nemčiji, kakor tudi 

podružnic Bayer CropScience, Bayer MaterialScience in Bayer HealthCare. Bayer HealthCare 

sestavljajo podskupine farmacevtskih in medicinskih produktov iz naslednjih štirih podenot: 

Bayer Schering Pharma, Bayer Consumer Care, Bayer Animal Health in Bayer Medical Care 

(Contract Pharma 2010a, 2011a, 2012a in 2013a, Bayer b. l.).  

2.3.16 Novo Nordisk 

Leto nastanka podjetja je 1989. Novo Nordisk (v nadaljevanju Novo) je ustvarilo v letu 2010 

prihodek od zdravil v vrednosti 10.835 mio USD, v letu 2012 pa 13.475 mio USD (Contract 

Pharma 2011b in 2013b). Preglednica 17 prikazuje različne podatke za leto 2012 za podjetje 

Novo. 

Farmacevtsko podjetje Novo je v bazi Contract Pharma kvalificirano kot biofarmacevtsko 

podjetje. Nastal je leta 1989 z združitvijo dveh danskih farmacevtskih podjetij in je eno 

vodilnih podjetij na področju oskrbe z zdravili za sladkorne bolezni. Že leta je 1997 začel 

operacije RinR na Kitajskem in leta 2011 za dvakrat povečal center za RinR v Pekingu. 

Kitajski trg je podjetju Novo zelo pomemben, saj ima Kitajska 1,3 milijarde ljudi. Zato se želi 

širiti na tem trgu in je ustanovil svojo podružnico v tej državi kot samostojno prodajno 

podružnico ločeno od oddelka mednarodnih operacij. Novo je namreč poročal, da je 63 % 

celotnega trga inzulina in 70 % trga modernega inzulina na Kitajskem (Contract Pharma 

2010b, 2011b, 2012b in 2013b). 
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Preglednica 17: Podatki za podjetje Novo za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 13.475 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  13.475 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  1.882 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  35.500 

5 Neto dohodek podjetja  3.701 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Danska (Bagsvaerd) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  2.710 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) NovoRapid (moderni inzulin) 

Vir: Contract Pharma 2013b. 

2.3.17 Astellas 

Leto nastanka podjetja je 2005. Astellas Pharma (v nadaljevanju Astellas) je v letu 2010 

ustvarila prihodek od zdravil v vrednosti 11.161 mio USD, leta 2012 je ta bil 12.168 mio 

USD (Contract Pharma 2011a in 2013a). Preglednica 18 prikazuje različne podatke za leto 

2012 za podjetje Astellas. 

Preglednica 18: Podatki za podjetje Astellas za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 12.168 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  12.168 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  2.202 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  17.454 

5 Neto dohodek podjetja  1.002 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Japonska (Tokio) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  1.957 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Prograf (Transplantacije)  

Vir: Contract Pharma 2013a. 

Podjetje Astellas je leta 2005 nastalo z združitvijo dveh japonskih podjetij Fujisawa in 

Yamanouchi. V letu 2010 je podjetje prevzelo OSI Pharmaceuticals. Biološko zdravilo 

Prograf
TM

 je najbolje prodajano zdravilo podjetja vse od 2010 naprej. Strategija podjetja je, da 

poleg urologije in transplantacij postane globalni vodja tudi na področju onkologije (Contract 

Pharma 2010a, 2011a, 2012a in 2013a). 

2.3.18 Daiichi Sankyo 

Podjetje je nastalo leta 2005. Daiichi Sankyo (v nadaljevanju Daiichi) je v letu 2010 ustvarilo 

prihodek od zdravil v vrednosti 10.794 mio USD, leta 2012 pa 11.504 mio USD (Contract 

Pharma 2011a in 2013a). Preglednica 19 prikazuje različne podatke za leto 2012 za podjetje 

Daiichi. 
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Preglednica 19: Podatki za podjetje Daiichi za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 11.504 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  12.074 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  2.215 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  32.229 

5 Neto dohodek podjetja  806 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Japonska (Tokio) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  3.132 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Olmesartan (hipertenzija) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

Daiichi je tretje največje farmacevtsko podjetje na Japonskem, ki je nastalo leta 2005 z 

združitvijo dveh stoletje starih japonskih farmacevtskih podjetij Sankyo Co., Ltd. in Daiichi 

Pharmaceutical Co., Ltd. Leta 2008 je prevzelo indijsko generično podjetje Ranbaxy 

Laboratories in sedaj ta deluje kot njegova podružnica. S tem je postal Daiichi prvo veliko 

japonsko podjetje, ki prodaja generična zdravila na domačem trgu. Istega leta je prevzel tudi 

nemško biotehnološko podjetje U3 Pharma in nato leta 2011 ameriško biotehnološko podjetje 

Plexxikon (Contract Pharma 2010a, 2011a, 2012a in 2013a). 

2.3.19 Otsuka 

Leto nastanka podjetja je 1921. Otsuka Pharmaceutica Group (v nadaljevanju Otsuka) je v 

letu 2010 ustvarila prihodek od zdravil v vrednosti 8.444 mio USD, v letu 2012 pa 10.295 

mio USD (Contract Pharma 2011a in 2013a). Preglednica 20 prikazuje različne podatke za 

leto 2012 za podjetje Otsuka. 

Otsukino najbolje prodajano zdravilo je v zadnjih štirih letih Abilify
TM

 za zdravljenje 

shizofrenije in bipolarne motnje, za katerega trdijo, da ima boljši varnostni profil kot 

primerljiva antipsihotična zdravila (Contract Pharma 2010a, 2011a, 2012a in 2013a). 

Preglednica 20: Podatki za podjetje Otsuka za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 10.295 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  14.738 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  2.328 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  25.330 

5 Neto dohodek podjetja  1.481 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Japonska (Tokio) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  5.306 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Abilify (shizofrenija) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 
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2.3.20 EISAI 

Podjetje je nastalo leta 2005. EISAI je v letu 2010 ustvarilo prihodek od zdravil v vrednosti 

8.542 mio USD, v letu 2012 pa 6.647 mio USD (Contract Pharma 2011a in 2013a). 

Preglednica 21 prikazuje različne podatke za leto 2012 za podjetje EISAI. 

Preglednica 21: Podatki za podjetje EISAI za leto 2012 

1 Prihodek od zdravil 6.647 mio USD 

2 Celotni prihodek podjetja  6.941 mio USD 

3 Stroški za RinR za zdravila  1.457 mio USD 

4 Število zaposlenih v podjetju  10.495 

5 Neto dohodek podjetja  584 mio USD 

6 Država, v katerem je sedež podjetja (mesto) Japonska (Tokio) 

7 Prihodek od najbolje prodajanega zdravila v podjetju  1.312 mio USD 

8 Ime najbolje prodajanega zdravila (indikacija) Aciphex (kisli refluks) 

Vir: Contract Pharma 2013a. 

EISAI je leta 2007 prevzel podjetje MGI Pharma, podjetje, ki je specializirano na področju 

onkologije in podjetje Exton, ki je razvijalo terapevtska monoklonska protitelesa za 

zdravljenje raka, revmatoidnega artritisa in infekcijskih bolezni (Contract Pharma 2010a, 

2011a, 2012a in 2013a).  

2.4 Zadovoljstvo strank v poslovnem odnosu 

Zadovoljstvo strank na industrijskih trgih je še vedno slabo raziskano področje. Odnosi med 

kupci in prodajalci so velikokrat obojestranski in produkti morajo biti prilagojeni za potrebe 

kupcev. Zato stranka ni več le aktiven kupec, ampak aktiven partner. Zaradi tega zadovoljstvo 

strank lahko igra pomembno vlogo pri nastajanju, razvoju in vzdrževanju uspešnega odnosa s 

stranko na industrijskih trgih (Homburg in Rudolph 2001, 15–16). 

Pogosto se uporablja rek, da je stranka kralj in če želi podjetje slediti željam stranke, mora 

ugotoviti, kako se stranke počutijo. To ugotavljamo na dva načina. Lahko raziskujemo, 

kakšno mnenje imajo stranke ali pa opazujemo, kako se obnašajo. Da podjetje najame ljudi in 

jih izobrazi z namenom, da opazujejo stranke, ni praktično iz številnih očitnih razlogov. Na 

drugi strani pa v vsakdanjih poslovnih odnosih tudi če stranke povprašamo, kako se počutijo, 

nam zaradi različnih razlogov verjetno ne bodo kritično in konstruktivno razložile svojega 

mnenja. To pa zaradi tveganja, da povzročijo nezadovoljstvo, da se spustijo v prepir, da jih 

označijo kot problematične stranke in tudi iz razloga, da je zanje veliko lažje najti novega 

zainteresiranega dobavitelja, kot pa s svojimi argumenti spremeniti mnenje trenutnega 

dobavitelja. In ravno zadnji omenjeni razlog je naša iztočnica za zelo dobro poznano 

statistiko. 90 % nezadovoljnih kupcev se ne pritožuje, ampak se preprosto nikoli več ne vrne. 

Zato je za podjetja zelo pomembno in tudi mnogo ceneje, da poizkušajo obdržati svoje stranke 
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kot pa poiskati nove. Iz tega razloga je resnično vredno skrbeti za zadovoljstvo strank. In iz 

istega razloga je potrebno redno preverjanje in merjenje zadovoljstva strank. Zato je za 

podjetja smiselno konsistentno in z objektivnim načinom merjenja ugotoviti zadovoljstvo 

stranke (Lusty 2006).  

Merjenje zadovoljstva strank zahteva upoštevanje več pomembnih dimenzij, ki pomembno 

vplivajo na samo zadovoljstvo v poslovnem odnosu podjetja do podjetja. Različne študije o 

zadovoljstvu strank to različno opredeljujejo. Czepiel in Rosenberg (1977) navajata, da vpliva 

vse, kar se pripisuje kot pomembno za uporabnost in upravljanje s produktom ter vse, kar je 

pomembno za stranko, kot so cena, sestava produkta, kakovost in izvedba. Različni avtorji 

smatrajo stroške, kakovost poslovanja, kakovost interakcije z delavci, postopek dostave ali 

izkušnje ob uporabi kot tipične sestavne dimenzije zadovoljstva stranke (Homburg in 

Rudolph 2001, 17). Novejša obsežna raziskava avtorjev Homburg in Rudolph (2001) pa 

razvije uporabno meritev zadovoljstva strank sestavljeno iz sedmih dimenzij. Le to so razvili 

na podlagi intervjujev kot tudi na statistični analizi odzivov več kot 2500 strank iz 12 

evropskih držav. Raziskava podaja sedemdimenzionalni model kot najboljši koncept merjenja 

zadovoljstva strank v poslovnem odnosu (angl. business to business relationship) med 

industrijskimi partnerji. Te dimenzije so podane v različnih razmerjih in so izraženo 

zadovoljstvo: s produkti (17 %), s prodajnimi zastopniki (25 %), z informacijami povezanimi 

s produkti (5 %), z naročanjem (25 %), s tehničnimi storitvami (9 %), z internim osebjem 

(5 %) in z reševanjem reklamacij (23 %). 

Za ugotavljanje zadovoljstva strank je pomembno tudi razumevanje preferenc stranke. Le te 

podjetja ugotavljajo preko marketinških raziskav. Avtorji več raziskav navajajo, da je za 

podjetja pomembno, da poleg preferenc vključijo tudi znanje strank kot del znanja samega 

podjetja. Tako avtorja Garcia-Murillo in Annabi (2002) navajata, da podjetja kot cilj v 

ravnanju odnosa do strank uporabijo različne vire za ugotavljanje preferenc strank in znanja, 

ki ga imajo. Ugotovitve o znanju strank bi lahko pridobivali tudi preko neformalnih odnosov. 

Raziskave podpirajo tudi osnovno logiko, da zadovoljstvo strank pozitivno vpliva na 

zadržanje strank. Tako posredno tudi zavarujejo prihodek podjetja v bodočnosti. Zadržanje 

strank pozitivno vpliva tudi na prihodnji tok denarja in vrednosti premoženja delničarjev. 

Končno tudi večje zadovoljstvo strank omogoči podjetju postavljanje višjih cen ali pa se vsaj 

uspešneje boriti proti pritiskom na znižanje cen (Anderson, Fornell in Mazvancheryl 2004, 

172–173). 

Novejše študije navajajo tudi pomembnost zadovoljstva strank preko zadovoljstva odnosa 

med prodajalcem in stranko. Marketing odnosov (angl. relationship marketing) spada med 

novejše načine marketinga. Ugotavlja se pomembnost osebnega in prijateljskega pristopa do 

stranke. Omogočanja podpore stranki na socialni ravni. Pomembnosti poznavanje stranke kot 

osebe in uporabe njenega osebnega imena v komuniciranju. Navaja zadovoljstvo stranke z 
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odnosom kot pomemben rezultat odnosa med stranko in kupcem (Wulf, Odekerken-Schroeder 

in Lacobucci 2001, 33–36) 

Tudi v farmacevtski industriji managerji dajejo vedno večji poudarek zadovoljstvu strank v 

poslovnem odnosu. Zavedanje, da je v trženje zdravila treba vključiti tudi mnenje in 

zadovoljstvo strank s produkti kakor tudi s storitvami podjetja, se kaže v porastu različnih 

raziskav, ki jih v ta namen izvajajo farmacevtska podjetja. Tudi v Sloveniji farmacevtska 

podjetja izvajajo tovrstne raziskave vezane na slovenski trg. Največ raziskav naredijo med 

zdravniki, ki so njihove najpomembnejše stranke. Prav tako pa začenjajo tako na globalnem 

nivoju kakor tudi na slovenskem trgu preverjati mnenje in zadovoljstvo lekarnarjev. Podjetja 

so namreč začela uporabljati marketing odnosov kot osebni pristop do stranke. In ob 

ugotovitvi, da je le ta pomemben, lekarnarji sami začenjajo na novo postavljati poslovne 

strategije v odnosu do farmacevtov. Zato smo se tudi v naši nalogi odločili, da raziščemo 

poleg prepoznavanje največjih farmacevtskih podjetij tudi različne dimenzije zadovoljstva z 

delovanjem farmacevtskih podjetij med lekarnarji. V ta namen smo izoblikovali več 

neposrednih in posrednih vprašanj za ugotavljanje zadovoljstva. Zanima nas namreč, kakšno 

je zadovoljstvo s predstavniki za zdravila s poslovnim odnosom podjetij in zadovoljstvo s 

samimi podjetji. Posredno nas zanima tudi, kakšno je mnenje in percepcija lekarnarjev na 

slovenskem trgu o farmacevtskih podjetjih na splošno in o posameznih podjetjih. Le ta se 

lahko namreč razlikuje od percepcije na drugih trgih zaradi različnih vzrokov. Za managerje 

je namreč pomembno poznavanje, kakšna je percepcija o njihovem podjetju in njegovih 

tekmecih, saj je to pomembno za učinkovito kreiranje prihodnje strategije vodenja produktov 

in podjetja. Mnenje in percepcija se namreč lahko bolj ali manj razlikuje od resničnih dejstev 

in poznavanje tega managerjem olajša postavitev usmeritve podjetja in sestavljanje prodajnih 

strategij za produkte. 

2.5 Vloga lekarnarja v prodajni verigi 

Zaradi globalizacijskih sprememb se farmacevtska podjetja osredotočajo na različne člene v 

prodajni verigi. Ključen pomen za farmacevtska podjetja ostajajo zdravniki. Vendar pa imajo 

pomembno vlogo tudi lekarnarji pa tudi zavarovalnice in različne zdravstvene organizacije. 

Zaradi hitro spreminjajočega se okolja se spreminja tudi delovanje farmacevtskih podjetij s 

povečano interaktivnostjo do različnih strank in povezovalnimi učinki med elementi trga, 

farmacevtskimi podjetji in njihovimi strankami (Guček Zakošek 2005, 29; Evgeniou, Bhalia 

in Lerer 2004, 307–379). 

V prejšnjih stoletjih je bila vloga lekarnarjev jasna. Bogati so obiskali zdravnika, revni so 

odšli v lekarno. Ob koncu 17. stoletja so apotekarji na široko prakticirali medicino, čeprav 

niso imeli licence. Vzrok temu je bilo omejeno število zdravnikov, ki zaradi dolgega in 

dragega procesa izobraževanja niso bili sposobni zadostiti potreb skupnosti. To se je 

spremenilo konec zadnjega stoletja. Tako so v zadnjem stoletju lekarnarji zaradi številnih 
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regulativnih ukrepov pridobili kontrolo nad izdajo zdravil. Tradicionalna vloga izdaje pa se je 

razširila na svetovanje bolnikom, nadzorom nad predpisovanjem zdravil, preventivo zdravja 

in večanjem poudarka na direktni vključitvi lekarnarjev v management bolnikov preko 

učinkovitih delovnih odnosov z drugimi zdravstvenimi strokovnjaki. Poleg tega se navaja v 

literaturi, da zdravstvena politika uvršča lekarnarje kot premalo izkoriščene strokovnjake 

(Kernick 1997, 1355–1356; Sommers in Somers 1961, 1117). 

Nadaljnja vloga lekarnarjev v prihodnosti naj bi bila tudi v boljšem sodelovanju z zdravniki. 

Paradoks vseh teh novih vlog lekarnarjev je, da je še zelo veliko truda potrebnega za ustrezno 

preprečevanje bolezni, a lekarnarji so lahko plačani le za izdajo zdravil. Vsi ljudje namreč po 

potrebi obiščejo lekarno in lekarnarji so najbolj dostopni od vseh zdravstvenih strokovnjakov. 

Razširjena vloga lekarnarjev zaokroža predvsem tri aktivnosti. Lekarnarji želijo razviti usluge 

pri izdaji zdravil, izboljšati in nuditi rednejše nasvete bolnikom o predpisanih zdravilih. S 

pomočjo ponovljivih receptov in letnih receptov olajšati delo zdravnikom. Prav tako imajo 

pomembno vlogo pri zdravljenju manjših zdravstvenih težav. Lekarnarji so na razpolago 

ljudem čez delovni dan, brez potrebnega naročanja ali plačila za nasvet, kar pa ljudje tudi s 

pridom izkoriščajo (Warden 1990, 629; Drawlins 1991, 427–428). 

Prav tako naj bi lekarnarji spremljali tudi učinkovitost terapije bolnika. Z izdajanjem zdravil 

na ponovljive recepte bolniki pogosteje obiščejo lekarnarja, včasih celo enkrat na mesec. 

Pojavila so se tudi priporočila, da bi se izdelale uradne sheme za farmacevte, na podlagi 

katerih bi le ti napotili bolnika k zdravniku. Študije kažejo, da tri četrtine populacije vpraša 

lekarnarja za nasvet, katero zdravilo naj vzamejo v primeru manjših tegob. Tako je lekarnar 

pogosto filter med bolnikom in zdravnikom. Obstajajo tudi dokazi, če lekarnar svetuje osebi, 

da mora obiskati zdravnika, ga bo ta obiskala (Dillner 1992, 661). Tako tudi farmacevtska 

industrija prepoznava vlogo farmacevta kot pomembnejšo stranko v prodajni verigi. V 

preteklosti je bil namreč pogled farmacevtske industrije na aktivnejšo vlogo lekarnarjev v 

terapevtskem odločanju negativen. Zato se sedaj obrača tudi k lekarnarjem k vzpostavitvi 

intenzivnejšega pozitivnega stika, sodelovanja pri njihovem informiranju in spremljanja 

njihovega zadovoljstva. Lekarnarji so namreč dobro izobraženi terapevti in jih zato tudi 

družba sprejema kot poznavalce zdravil in ima visoko zaupanje v njih (Beresford 1989, 331–

334). 

Neustrezno in neredno jemanje zdravil povzroča manjšo učinkovitost terapij ali pa celo 

posledično neučinkovitost zdravil. Neustrezno jemanje zdravil se pojavlja ne glede na resnost 

bolezni in potencialnih posledic, celo med bolniki s transplantiranimi ledvicami. Slabi uporabi 

zdravil se pripisuje 125.000 prehitrih smrti vsako leto v ZDA in povišano število 

hospitalizacij. Prav tako ne povzroča le problemov bolnikom, ampak prispeva tudi k visokim 

stroškom za zdravstvene storitve. Posledično pa nizko zadržanje bolnikov na določeni terapiji, 

saj jo zaradi neučinkovitosti bolnikom spremenijo in tako nastane tudi izguba v prodaji za 

dotično farmacevtsko podjetje (Wosinska 2005, 323–324).  



53 

Tudi s tega vidika postaja lekarnar kot svetovalec in posrednik navodil za jemanje terapije za 

farmacevtsko industrijo pomembnejši, kot pa je bil v preteklosti. Ustrezno svetovanje 

lekarnarja bolniku namreč pripomore k pravilnejši uporabi zdravil in tako vodi tudi do 

ozdravitve oziroma ustreznega učinka zdravil na izboljšanje zdravstvenega stanja, ki vpliva na 

zadovoljstvo z določenim zdravilom in posredno proizvajalcem tako bolnika kakor tudi 

zdravnika. Ker se odnos farmacevtske industrije do lekarnarja spreminja, nas v magistrski 

nalogi zanima zadovoljstvo in prepoznavnost farmacevtskih podjetij slovenskega lekarnarja. 

Ugotovili bomo, kaj lahko farmacevtska industrija izboljša v poslovnem odnosu do 

lekarnarjev in katera podjetja morajo povečati poslovanje z lekarnarji, da bi dosegla večjo 

prepoznavnost. 
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V nadaljevanju sledi raziskava globalnega trga farmacevtske industrije v kateri analiziramo in 

podrobneje opredelimo delovanje farmacevtskega trga, načina poslovanja največjih 

farmacevtskih podjetij in njihove pozicije na globalnem farmacevtskem trgu. Nato sledi 

predstavitev in analiza kvantitativne empirične raziskave o prepoznavnosti največjih 

farmacevtskih podjetjih med lekarnarji ter preverjanje temeljne teze in preskušanje hipotez.  

3.1 Raziskava globalnega farmacevtskega trga 

Naredili smo raziskavo globalnega farmacevtskega trga. 

3.1.1 Opis postopka 

Iz podatkov 20 največjih globalnih farmacevtskih podjetij, ki so Pfizer, Novartis, Merck, 

Sanofi, Roche, GlaxoSmithKlein, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Abbot Laboratories, Ely 

Lilly & Co., Bristol-Myers Squibb, Takeda Pharmaceutical Co., Amgen, Boehringer-

Ingelheim, Bayer, Novo Nordisk, Astellas, Daiichi Sankyo, Otsuka in EISAI izračunamo 

naslednje ekonomske kazalnike: 

- delež celotnega farmacevtskega trga (prihodek od zdravil podjetja kot delež svetovnega 

trga zdravil v letu 2012); 

- delež dohodka od zdravil na celotni dohodek podjetja v letu 2012; 

- delež stroškov za RinR na prihodek od zdravil v letu 2012; 

- delež prihodka od najbolje prodajanega zdravila podjetja na celotni prihodek od zdravil v 

letu 2012; 

- delež neto dohodka oz. neto dobička na celotni prihodek podjetja v letu 2012. 

Za namen analize in interpretacije izračunamo tudi rast svetovnega trga zdravil iz IMS 

podatkov ter koncentracijske indekse. 

3.1.2 Analiza in interpretacija rezultatov raziskave globalnega trga farmacevtske 

industrije 

Farmacevtska podjetja svoje finančne podatke in letne rezultate ter opise svojih dejavnosti in 

uspehov objavljajo v letnih poročilih. V njih navedejo kako poslujejo in kako bodo v 

prihodnje nadaljevali ustvarjanje dolgoročne vrednosti za delničarje in ostale nosilce 

interesov. Opišejo strategijo podjetja, priložnosti za razvoj podjetja in predvidena ključna 

tveganja. Napravijo pregled delovanja za predhodno leto, navedejo dosežke, napredek 

podjetja in dodajo različne podatke za primerjavo ter komentarje. Podajo pregled zdravil na 

trgu in nove usmeritve razvoja zdravil na posameznih terapevtskih področjih in poslovnih 
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segmentih. Opišejo razvojne projekte in kako nameravajo doseči zastavljene strateške cilje s 

ciljem zagotovitve nadaljnje rasti podjetja ter kako se podjetje odziva in prilagaja 

naraščajočemu tekmovalnemu okolju in poslovnim novostim globaliziranega sveta. 

Večja podjetja objavljajo praviloma obširnejša letna poročila. Pripravijo jih glede na svojo 

vizijo in se na individualni bazi odločajo, kakšne vrste in katere podatke, informacije ter 

ekonomske kazalnike bodo objavila in katerih ne. Iz tega razloga je iz njih težko pridobiti 

homogene podatke za vseh 20 podjetij, da bi jih med seboj lahko primerjali. Le te smo 

pridobili iz podatkovne baze Contract Pharma (Contract Pharma 2013a in 2013b). Iz teh smo 

izračunali še dodatne pomembne kazalnike za podjetja v farmacevtskem sektorju. Le ti 

predstavljajo učinkovito referenčno orodje za finančne matrike in spremljanje poslovanja. 

Po podatkih podjetja IMS Health je svetovna vrednost trga zdravil v letu 2012 zajemala 959 

mio USD. Zanimivo je, da se je od leta 2003, ko je le ta znašala 502 mio USD v desetih letih 

podvojila. Vendar se je rast trga v zadnjih letih upočasnila. Podatki namreč kažejo, da je 

svetovni trg zdravil v letih od 1970 do 2002 v povprečju zrasel letno za 11,1 % od leta 2003 

do 2009 za povprečno 7 %, v letih 2010 in 2011 je zrasel za povprečno 5 % (ITEM-HSG / 

APV 2005, 18; IMS Health b. l.a). Medtem ko naš izračun kaže, da je v letu 2012 zrasel le za 

2,4 % (IMS Health b. l.a; IMS Health. b. l.b). Napovedi za rast v letu 2012 so bile višje, kot je 

bila dejanska rast. Razlogi za upočasnjeno rast svetovnega trga zdravil so različni: močni 

pritiski na cene zdravil iz strani plačnikov, globalno varčevanje za zdravila v državnih 

zdravstvenih blagajnah in pogostejša uporaba cenejših generičnih zdravil glede na 

originatorska. 

Po porabi zdravil glede na regijo v letu 2012 še vedno vodi severna Amerika (ZDA in 

Kanada) s 36 % svetovne porabe zdravil po vrednosti. Sledijo Evropa z 23 %, Azija z Afriko 

in Avstralijo v 18 %, Japonska 12 % in Latinska Amerika 8 % (IMS Health b. l.a; IMS 

Health. b. l.b). Vendar se je v primerjavi z letom 2005 trend spremenil, saj sta takrat trga ZDA 

in Kanade zajemala skoraj polovico svetovnega trga zdravil 47 %. Tudi Evropa je v tem letu 

zajemala večji delež, to je 30 % svetovnega trga, Japonska 11 %, Azija z Afriko, Avstralijo in 

Latinsko Ameriko pa 12,5 %. Tako opažamo, da se je razmerje v porabi zdravil na svetovni 

ravni spremenilo. Zmanjšal se je delež svetovne porabe zdravil v Severni Ameriki in Evropi, 

medtem ko se je zvečal v regiji Azije, Afrike, Avstralije in Latinske Amerike. Lahko 

potegnemo vzporednico, da se je s povečanim gospodarskim razvojem in višanjem blaginje 

predvsem azijskih držav kakor tudi držav latinske Amerike povečala tudi poraba zdravil v teh 

regijah. 

Preglednica 22 nam poda tržni delež posameznih farmacevtskih podjetij glede ne svetovni trg 

zdravil v letu 2012. Največji tržni delež 5,3 % ima Pfizer, ki uspešno drži pozicijo prvaka že 

vse od leta 2001, kar je za nestabilen trg farmacevtske industrije velik uspeh. Kljub nekaterim 

napovedim o nadaljnji centralizaciji farmacevtskega sektorja pa opažamo v zadnjih letih rahlo 

decentralizacijo. V letu 2002 je največje farmacevtsko podjetje zajemalo 7,5 % svetovnega 
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trga, v letu 2003, ko je Pfizer prevzel podjetje Pharmacia, je le ta zavzemal več kot 10 % 

svetovnega trga zdravil, torej dvakrat več kot kaže naš izračun za leto 2012 v vrednosti 5,3 % 

(Rampeltshammer 2008, 135; Holland in Bátiz-Lazo-Lazo 2004, 16–17, Contract Pharma 

2013a, IMS b. l.a). Prav tako se decentralizacija pokaže ob izračunu celotnega tržnega deleža 

10 največjih farmacevtskih podjetij, ki je v letu 2012 zajemal 35,8 % (glej preglednico 22), 

medtem ko se je le ta od leta 1985 do leta 2005 povečal od 24 % do 51 %. Prav tako opazimo 

decentralizacijo podjetij po velikosti od 11. do 20. mesta. V dvajsetih letih do leta 2005 se je 

tržni delež teh podjetij dvignil s 14 % na 16 %, torej za slabi 2 odstotni točki. Ko ga iz naših 

podatkov izračunamo za leto 2012 pa le ta spet predstavlja 14 %. Torej se je rastoča 

centralizacija farmacevtske industrije, ki je v letu 2005 za največjih 20 farmacevtskih podjetij 

obsegala 2/3 svetovnega trga, zmanjšala, saj v letu 2012 20 največjih farmacevtskih podjetij 

predstavlja le še 1/2 svetovnega trga (Rampeltshammer 2008, 135). Izračunani podatki 

ovržejo splošno mnenje, da se bo koncentracija v farmacevtski industriji povečevala in da je 

velikost podjetja to, kar šteje. Kljub temu da imajo največja podjetja sposobnost in prednost 

intenzivnega in geografsko dobro razpredenega marketinga na svetovnem trgu ter visoke 

dobičke, ki jim omogočajo prevzem manjših podjetij, pa to ni dovolj za večjo rast. Očitno so 

specifike farmacevtske industrije takšne, da do določene mere ohranjajo razdrobljenost 

farmacevtske industrije in je hkrati učinkovitost farmacevtskega podjetja omejena z velikostjo 

do te mere, da onemogoča nadaljnjo centralizacijo farmacevtske industrije. Grob pregled 

podjetij glede na število zaposlenih nam tudi pokaže, da v zadnjih desetih letih število 

zaposlenih v posameznem farmacevtskem podjetju ni preseglo 120.000. Pravzaprav največja 

tri podjetja v zadnjih desetih letih ohranjajo število zaposlenih okrog 100.000 (Contract 

Pharma 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010a, 2010b, 2011a, 2011b, 

2012a, 2012b, 2013a in 2013b). Glede na podatke, da je v letu 2009 v skupaj deset 

farmacevtskih podjetjih izgubilo delo 67.000 zaposlenih (IMAP 2011), pa tako na eni strani 

združitve in prevzemi in na drugi strani v zadnjih letih konstantno načrtno odpuščanje 

zaposlenih, omejuje večanje števila zaposlenih v velikih farmacevtskih podjetjih zaradi 

iniciativ po zmanjšanju stroškov in ohranjanju dobičkonosnosti. Po podatkih Eurostata (2003) 

je farmacevtska industrija v Evropi sektor z največjo dodano vrednostjo na zaposlenega – 

102.000 EUR v primerjavi s 65.800 EUR v vseh visoko-tehnoloških sektorjih in 51.400 EUR 

za proizvodne industrije (Barker in Darnbrough 2007, 540). 

Na osnovi težjih pogojev poslovanja farmacevtskih podjetij predvidevamo, da je do 

decentralizacije v zadnjih letih v farmacevtski industriji prišlo iz več razlogov. Zaradi 

pritiskov na cene zdravil in omejevanja predpisovanja dragih originatorskih zdravil. Prav tako 

so se zvišale regulatorne zahteve v procesu nastanka in registracije zdravil ter stroški za 

razvoj novega zdravila. Hkrati pa se je zmanjšalo število na novo odkritih NCE. Vse to 

vpliva, da je postal farmacevtski trg zelo konkurenčen, nestabilen in so za vzdrževanje 

učinkovitosti podjetij potrebne konstantne strukturne spremembe znotraj podjetij ter sprotno 

prilagajanje novim izzivom in tveganjem na trgu. Tako je očitno upravljanje prevelikih 

farmacevtskih podjetjih težavno in manj učinkovito ter nagnjeno k manjši dobičkonosnosti. 
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Poleg tega pa večje podjetje potrebuje tudi več nadzornih mehanizmov. Tako se kljub trendu 

združevanj in prevzemov v farmacevtskem sektorju podjetja v namen ohranjanja pozicije na 

trgu ne zavzemajo za večanje podjetja skladno z velikostjo podjetja po združitvi ampak k 

ohranjanju dobičkonosnosti. Preglednica 22 nam poda kazalnik delež prihodka od zdravil. Ta 

nam pove, kolikšen delež prihodka podjetja dobijo s prodajo zdravil.  

Preglednica 22: Ekonomska kazalnika za 20 največjih svetovnih farmacevtskih podjetij 

Podjetje 

Delež celotnega farmacevtskega trga 

(Prihodek od zdravil podjetja kot 

odstotek svetovnega trga zdravil v letu 

2012 – 959 mio USD) (%) 

Delež prihodka od 
zdravil na celotni 

prihodek podjetja v letu 

2012 (%) 

1.  Pfizer 5,3 86,8 

2.  Novartis 4,9 82,5 

3.  Merck Sharpe & Dohme 4,2 85,9 

4.  Sanofi 4,0 85,2 

5.  Roche 3,9 77,4 

6.  GlaxoSmith Klein 3,5 80,7 

7.  Astra Zeneca 2,9 100,0 

8.  Johnson&Johnson 2,6 37,7 

9.  Abbott Laboratories 2,4 58,0 

10. Ely Lilly 2,1 91,0 

11. Bristol-Myers Squibb 1,8 100,0 

12. Takeda Pharmaceutical Co. 1,8 90,0 

13. Amgen 1,7 96,4 

14. Boehringer-Ingelheim 1,5 77,6 

15. Bayer 1,5 27,2 

16. Novo Nordisk 1,4 100,0 

17. Astellas 1,3 100,0 

18. Daichii Sankyo 1,2 95,3 

19. Otsuka Pharmaceuticals 1,1 69,9 

20. EISAI 0,7 95,8 

Vir: Contract Pharma 2013a; Contract Pharma 2013b; IMS Health b. l.a; IMS Health b. l.b. 

Največkrat namreč kmalu po procesu združitve združeno podjetje krči število zaposlenih, 

klesti stroške, optimizira razvojne strategije in opušča neuspešne, kar ima za posledico 

krčenje podjetja po procesu združitve. Se pa za združitev odločajo podjetja, ki doživljajo upad 

učinkovitosti ali pa predvidevajo slabše pozicioniranje na trgu v prihodnjih letih. Če 

pogledamo v primeru podjetja Merck, ki je v letih od 2001 do 2003 glede na prihodek 

zavzemalo 3. mesto med svetovnimi podjetji, v letu 2004 5. mesto, v letih od 2005 do 2009 7. 

mesto in je nato z združitvijo z Shering Ploughom pozicioniranem na 15. mestu v letu 2009 

uspel v letu 2010 pridobiti ponovno 3. mesto na svetovnem trgu. Kljub temu pa se mu je dve 

leti po združitvi skupni dohodek od zdravil od obeh podjetij z 42.435 mio USD v letu 2008 

zmanjšal na 39.811 mio USD v letu 2010. Združitve so namreč povezane z velikimi stroški 
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integracije. Prav tako raziskava Ornaghija (2006) pokaže, da tri leta po združitvi podjetja 

doživljajo padec v stroških za RinR kakor tudi zmanjšano produktivnost. 

Pri tem opazimo veliko pestrost, saj se štiri podjetja ukvarjajo izključno samo s proizvodnjo 

in prodajo zdravil, le ta so Astra Zeneca, Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk in Astellas. Na 

drugi strani sta pa Johnson&Johnson, ki mu to predstavlja dobro tretjino dohodka 38 % ter 

Bayer, ki mu to predstavlja slabo tretjino dohodka 27 %. Če dodamo še, da je ta delež za 

Bayer celo višji od pričakovanega, saj je v letu 2012 za 9 % povišal prihodek od zdravil. Z 

njim je bil zelo zadovoljen, ker je dosegel plan, ki ga je imel za leto 2015 (Contract Pharma 

2013a in 2013b). 

Preglednica 23 poda pomemben ekonomski kazalnik za farmacevtsko industrijo, delež 

stroškov za RinR na prihodek od zdravil, saj so podjetja zelo močno odvisna od novo odkritih 

inovativnih zdravil, ki jim omogočajo obstoj na zelo nestabilnem trgu. Zato je strošek za RinR 

v zadnjih letih dosegel zelo visok delež. Povprečje deleža stroškov za 20 največjih podjetij v 

letu 2012 je 19,3 %, medtem ko je vrednost mediane 19,8 %. Najmanjši delež od prihodka za 

RinR je porabil Abbott v vrednosti 12 %, največ pa Ely Lilly v vrednosti 26 %. Če pa 

pogledamo skozi zgodovino, je ta v letu 1953 v povprečju predstavljal 2,4 %, leta 1990 

16,6 % in leta 2005 18,5 % (Craig in Malek 1995, 325; EFPIA 2006).  

Prav tako nam veliko odvisnost od najdenja novih produktov pove naslednji kazalnik, ki se 

izračuna kot delež dohodka od najbolje prodajanega zdravila podjetja na celotni dohodek od 

zdravil. Le ta v letu 2012 v povprečju za vseh 20 podjetij znaša 21,3 %. To kaže zelo veliko 

odvisnost podjetij od najbolje prodajanih zdravil, saj ob poteku patenta zaradi pojava 

generičnih zdravil njihova prodaja močno upade. Tako za zagotavljanje svoje stabilnosti na 

trgu potrebujejo nova inovativna zdravila. Največji delež prihodka iz preglednice 23 

predstavlja zdravilo Humira podjetja Abbott, saj predstavlja prihodek Humire 40 % celotnega 

prihodka podjetja od zdravil. Zanimivo je, da je Abbottov dohodek in posledično dobiček 

vseh 20 podjetij najbolj odvisen od najbolje prodajanega zdravila. Na drugi strani pa podjetje 

Abbott vlaga najmanj v RinR. Iz preglednice 23 je namreč razvidno, da je njegov delež 

stroškov za RinR od celotnega prihodka od zdravil 12 % in je precej nižji od povprečja v 

farmacevtskem sektorju, ki znaša 19 % (Congressional Budget Office 2006, 2/9). Današnja 

dobra pozicija na trgu zahteva od podjetja dobro planiranje za prihodnost, ko poteče patent 

najbolje prodajanim zdravilom. Najmanjši delež prihodka najbolje prodajanega zdravila 

Lyrica iz preglednice 23 pa ima podjetje Pfizer v vrednosti 8,1 %. Pfizer je še vedno vodilno 

podjetje, kljub nedavnemu poteku patenta za zdravilo Lipitor. Zdravilo je dolga leta 

predstavljalo velik delež prihodka podjetja in je v letu 2006 doseglo prodajo v vrednosti 29 % 

celotnega prihodka in tako omogočalo Pfizerju ohranjanje pozicije prvaka na trgu. Kljub 

padcu patenta za Lipitor leta 2011 in velikemu padcu prihodka od tega najbolje prodajanega 

zdravila je z dobrim načrtovanjem poslov ohranil pozicijo največjega na trgu. Vseeno pa je 

prihodek od zdravil Pfizerju iz leta 2011 do leta 2012 padel za celih 11 %.  
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Preglednica 23: Ekonomski kazalniki za 20 največjih svetovnih farmacevtskih podjetij 

Podjetje 

Delež stroškov za 
R in R na 

prihodek od 

zdravil v letu 

2012 (%) 

Delež prihodka od 

najbolje prodajanega 

zdravila podjetja na 

celotni prihodek od 

zdravil v letu 2012 (%) 

Delež neto dohodka 
oz. neto dobička na 

celotni prihodek 

podjetja v letu 2012 

(%) 

1.  Pfizer 15,4 8,1 24,8 

2.  Novartis 19,5 10,0 17,0 

3.  Merck Sharpe & Dohme 20,1 10,1 14,1 

4.  Sanofi 16,5 16,7 14,7 

5.  Roche 21,4 19,0 21,5 

6.  GlaxoSmith Klein 17,9 23,7 18,0 

7.  Astra Zeneca 18,7 22,4 22,9 

8.  Johnson&Johnson 21,2 24,2 15,6 

9.  Abbott Laboratories 12,0 40,1 15,0 

10. Ely Lilly 25,7 24,3 18,1 

11. Bristol-Myers Squibb 22,2 16,0 14,2 

12. Takeda Pharmaceutical Co. 23,1 8,8 8,4 

13. Amgen 20,3 25,5 25,2 

14. Boehringer-Ingelheim 22,5 31,2 19,0 

15. Bayer 14,5 11,3 6,2 

16. Novo Nordisk 14,0 20,1 27,5 

17. Astellas 18,1 16,1 8,2 

18. Daichii Sankyo 19,3 27,2 6,7 

19. Otsuka Pharmaceuticals 22,6 51,5 10,1 

20. EISAI 21,9 19,7 8,4 

Vir: Contract Pharma 2013a; Contract Pharma 2013b. 

Neto profitna marža kot zadnji ekonomski kazalnik v preglednici 23 je razmerje neto dohodka 

oz. neto dobička na celoten dohodek podjetja. Meri razmerje dobička glede na bazo stroškov. 

Je mera za merjenje dobičkonosnosti v praksi. Kazalec, ki prikazuje, kako podjetje vodi 

strategijo določanja cen in kako dobro kontrolira stroške. Največjo neto profitno maržo v letu 

2012 imata podjetji Novo Nordisk v vrednosti 27,5 % in Amgen v vrednosti 25,2 %. Obe 

podjetji se ukvarjata skoraj izključno s proizvodnjo zdravil in imata visoko neto profitno 

maržo že vse od leta 2008. Amgen je imel v preteklih letih rahlo višjo vrednost neto profitne 

marže in Novo Nordisk z rahlo nižjimi vrednostmi neto profitne marže v preteklosti (Google 

Finance 2013a in 2013b). Oba se glede na kriterij, da proizvajata v več kot v 50 % biološka 

zdravila uvrščata med biofarmacevtska podjetja. Izmed 20 navedenih farmacevtskih podjetij 

se v to skupino uvršča še podjetje Roche, ki je po neto profitni marži v vrednost 21,5 % na 5. 

mestu. Roche spada v to skupino vse od leta 2009, ko je prevzel biofarmacevtsko podjetje 

Genentech in tako prehitel biofarmacevtsko vodilno podjetje Amgen. Opazimo, da se samo tri 

podjetja iz naše lestvice uvrščajo v skupino biofarmacevtskih podjetij, in imajo v povprečju 

precej višjo neto profitno maržo od farmacevtskih podjetij, ki se ne uvrščajo v to skupino.  
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Za primerjavo lahko navedemo, da je povprečna neto profitna marža teh treh 

biofarmacevtskih podjetij (Novo Nordisk, Amgen in Roche) 24,7 %, medtem ko je povprečna 

neto profitna marža preostalih 17 farmacevtskih podjetij 14,2 %. Na 3. mestu po neto profitni 

marži je Pfizer v vrednosti 24,8 %, na 4. mestu pa podjetje Astra Zeneca z vrednostjo 22,9 %. 

Na drugi strani pa ima Bayer najnižjo neto profitno maržo v vrednosti 6,2 %, verjetno zaradi 

razloga, da manjšino svojega dohodka prisluži s prodajo od zdravil. Zanimivo pa je, da je 

naslednjih 5 podjetij z najnižjo neto profitno maržo japonskih podjetij in le teh 5 podjetij ima 

sedež na Japonskem izmed vseh 20 obravnavanih podjetij. Japonska podjetja imajo naslednje 

neto profitne marže: Daichii Sankio v vrednosti 6,7 %, Astellas v vrednosti 8,2 %, Takeda v 

vrednosti 8,4 %, EISAI v vrednosti 8,4 % in Otsuka v vrednosti 10,1 %. Iz tega lahko 

sklepamo, da imajo japonska podjetja podobno cenovno politiko in da se zadovoljijo že z 

manjšimi dobički glede na pridobljen prihodek. Če pogledamo deset let nazaj v leto 2002 

lahko opazimo, da je med 20 največjimi podjetji le eno japonsko podjetje Takeda na 17. 

mestu (Contract Pharma 2002, 2013a in 2013b). Torej imajo japonska farmacevtska podjetja 

tudi učinkovito organizacijo in politiko vodenja, saj se je v naslednjih deset letih uspelo štirim 

novim podjetjem uvrstiti med 20 največjih farmacevtskih podjetij. 

3.2 Raziskava prepoznavnosti največjih svetovnih farmacevtskih proizvajalcev zdravil 

med slovenskimi lekarnarji 

Raziskovali smo prepoznavnost največjih svetovnih farmacevtskih proizvajalcev zdravil med 

slovenskimi lekarnarji. 

3.2.1 Temeljna teza in hipoteze 

Temeljna teza, ki jo bomo testirali, pravi: Večja svetovna farmacevtska podjetja imajo večjo 

prepoznavnost blagovnih znamk med slovenskimi lekarnarji s pozitivno povezanostjo na 

prodajo zdravil. 

Temeljno tezo bomo poskušali potrditi oziroma ovreči s testiranjem naslednjih štirih hipotez: 

- H1: Tržni deleži največjih svetovnih proizvajalcev zdravil vplivajo na prepoznavnost 

farmacevtskih podjetij kot blagovnih znamk med slovenskimi farmacevti. 

- H2: Prodaja zdravil svetovnih farmacevtskih podjetij na slovenskem trgu je pozitivno 

povezana z njihovo prepoznavnostjo in zaznano vrednostjo med farmacevti. 

- H3: Večina slovenskih lekarnarjev prepozna največja svetovna farmacevtska podjetja. 

- H4: Večina slovenskih lekarnarjev je v splošnem nezadovoljna z načinom sodelovanja 

predstavnikov za zdravila. 

Hipoteze smo preizkusili z načrtovano raziskavo med lekarnarji zaposlenimi v zunanjih 

lekarnah.  
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3.2.2 Izvedba ankete, vzorec, merski instrument in uporabljene statistične metode  

V nadaljevanju bomo opisali izvedbo ankete, vzorec, merski instrument in uporabljene 

statistične metode. 

Izvedba ankete 

S pomočjo primarnega raziskovanja smo napravili raziskavo med lekarnarji, s katero smo 

pridobili raznovrstne podatke o prepoznavanju značilnosti farmacevtskih podjetij in 

zadovoljstvu lekarnarjev z odnosom farmacevtskih podjetij do njih samih kot strank. 

Empirično raziskavo smo izvedli s pomočjo vprašalnika. K izpolnjevanju ankete smo povabili 

lekarniške farmacevte v zunanjih lekarnah. Da omogočimo čim enakomernejšo regijsko 

zastopanost, smo v raziskavo vključili vse zunanje lekarne v Sloveniji in tako omogočili 

sorazmerno regijsko zastopanost glede na število lekarn v posamezni regiji. Pridobljene 

podatke smo uredili v bazi Excell in jih nato s SPSS programom analizirali ter interpretirali 

rezultate. 

Opis vzorca  

Preko elektronske pošte smo poslali anketni vprašalnik 309 zunanjim lekarnam po vsej 

Sloveniji. Torej skoraj vsem lekarniškim enotam, ki izvajajo javno lekarniško službo. Teh je 

bilo dne 31. 12. 2012 po podatkih Lekarniške zbornice Slovenije 319 (Lekarniška zbornica 

Slovenija 2012). Vprašalnik smo poslali 309 zunanjim lekarnam za katere smo uspeli 

pridobiti elektronske naslove. Za deset lekarn elektronskih naslovov nismo uspeli pridobiti. 

Raziskavo izvajamo med vsemi lekarniškimi farmacevti, zaposlenimi v zunanjih lekarnah. 

Preko elektronskega sporočila smo vodje lekarn oziroma tiste, ki prejemajo elektronska 

sporočila lekarne, prosili za vsaj en izpolnjen vprašalnik na eno lekarniško enoto. Torej je 

vsaka lekarna predstavljala subpopulacijo lekarnarjev, v kateri smo prosili, da vsaj ena oseba 

izpolni anketni vprašalnik. Lekarniški enoti smo prepustili odločitev, kdo bo izpolnil 

vprašalnik. Zaradi slabega odziva smo poslali vprašalnik ponovno okvirno vsake tri tedne 

(razen v času poletnih počitnic meseca julija in prvo polovico meseca avgusta) v vse tiste 

lekarne, ki še niso izpolnile nobenega vprašalnika, dokler nismo zbrali skupno 121 

izpolnjenih vprašalnikov. Lekarne, ki so nam vrnile izpolnjen vprašalnik, smo izključili iz 

nadaljnjega procesa pridobivanja vprašalnikov. Kljub rednemu pošiljanju vprašalnikov v 

lekarne, odziv še vedno ni bil zadovoljiv. Zato smo se odločili, da v vsako lekarno pokličemo 

osebno in zaprosimo vodjo lekarne oziroma njegovega namestnika, da nekdo v lekarni izpolni 

vprašalnik in nam ga pošlje na za to specificiran elektronski naslov. Odziv se je izboljšal. Da 

smo pridobili 121 izpolnjenih vprašalnikov, smo morali poklicati večino lekarn v Sloveniji. 

Ko smo pridobili vzorec kvantitativne raziskave, N = 121, smo zaključili s procesom 
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pridobivanja izpolnjenih vprašalnikov. Razpošiljanje in pridobivanje izpolnjenih vprašalnikov 

je potekalo od junija 2013 do novembra 2013.  

Pridobljen vzorec je reprezentativen stratificiran oziroma slojevit vzorec. Stratificiran vzorec 

je namreč vzorec, ki je sestavljen tako da se populacija razdeli na skupine ali stratume po 

določenih značilnostih in se nato iz vsake skupine vzame slučajni vzorec (Petz 1997, 281). 

Naš vzorec je stratificiran glede na lokacijo lekarn in posredno glede na geografsko regijo. 

Vprašalnike smo namreč poslali v skorajda vse lekarniške enote po Sloveniji oziroma v 97 % 

lekarniških enot. Lekarnarji vsake lekarniške enote predstavljajo svojo skupino oziroma 

stratum, v kateri se izvede slučajno vzorčenje. Izbiro, kdo in koliko lekarnarjev v posamezni 

lekarni bo izpolnilo vprašalnik, namreč popolnoma prepustimo samim članom lekarniške 

ekipe. Tako raziskovalci nimamo vpliva na vzorčenje v vsaki posamezni lekarniški enoti. 

Vzorec v vsaki lekarniški enoti je zato z našega raziskovalnega stališča slučajni vzorec. Z 

omenjeno metodo smo zagotovili, da je vzorec reprezentativen glede na lokacijo lekarne in 

geografsko regijo. Zaradi našega načina stratificiranega vzorčenja lahko sklepamo, da je naš 

vzorec reprezentativnejši, kot če bi izvedli slučajno vzorčenje, kar velja za večino 

stratificiranih vzorcev. 

Naš vzorec predstavljajo lekarniški farmacevti s končano univerzitetno izobrazbo na Fakulteti 

za farmacijo in so zaposleni v zunanjih lekarnah. Zbiranje anketnih vprašalnikov je potekalo 

dalj časa, kot smo za to predvidevali. Najverjetnejši razlog za to je precejšnja delovna 

obremenjenost lekarnarjev in ker so pogosto naprošeni, da izpolnijo raznovrstne anketne 

vprašalnike. V preglednici 24 predstavljamo sestavo vzorca glede na starost. 

Največja skupina po starosti v vzorcu zajema lekarnarje stare od 31. do 40. leta in predstavlja 

polovico vzorca. Najmanjša skupina po starosti v vzorcu zajema lekarnarje od 20 do 30 let in 

predstavlja 9,1 % vzorca. Mladi farmacevti namreč zaradi dolgega študija pričnejo z delom v 

ali po 24. letu starosti in zato sklepamo, da jih je iz te starostne skupine zaposlenih 

proporcionalno manj kot iz ostalih starostnih skupin. Starejši starostni skupini sta precej 

primerljivi, iz starostne skupine od 41. do 50. let je v raziskavi sodelovalo 18 %, medtem ko 

jih je iz starostne skupine nad 50. let sodelovalo 22 %. 

Preglednica 24: Struktura vzorca po starosti 

Starost Absolutna frekvenca Relativna frekvenca ( %) 

Od 20 do 30 let 11 9,1 

Od 31 do 40 let 61 50,4 

Od 41 do 50 let 22 18,2 

Nad 50 let 27 22,3 

Skupaj 121 100 
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V preglednici 25 predstavljamo sestavo vzorca glede na spol. Oseb ženskega spola je v vzorcu 

precej več in predstavljajo približno 85 % vzorca. Če vzorec primerjamo s spolom sprejetih 

posameznikov na enovit magistrski študijski program druge stopnje farmacije v Ljubljani, ki 

je edini tovrstni študij v Sloveniji, najdemo podobno razmerje. V letu 2011 je bilo na ta 

program sprejetih 83,8 % žensk in 16,2 % moških, v letu 2012 76,0 % žensk in 24,0 % 

moških ter v letu 2013 74,1 % žensk in 25,9 % moških (Fakulteta za farmacijo 2013). Iz tega 

razloga sklepamo, da je razmerje lekarnarjev glede na spol podobno in posledično, da je 

vzorec po spolu reprezentativen. 

V preglednici 26 predstavljamo sestavo vzorca glede na regijsko zastopanost. Zastopanost 

lekarnarjev, ki so izpolnili vprašalnik, je glede na statistične regije Slovenije precej 

enakomerna. Število lekarn po regijah se namreč zelo razlikuje. 

Preglednica 25: Struktura vzorca po spolu 

Spol Absolutna frekvenca Relativna frekvenca ( %) 

Ženski 103 85,1 

Moški 18 14,9 

Skupaj 121 100,0 

 

Iz našega seznama lekarn, po katerem smo razpošiljali vprašalnike, je sedem lekarn v zasavski 

regiji in pet lekarn v notranjsko-kraški regiji. Ti dve regiji sta tudi najmanjši regiji glede na 

število lekarn. Iz zasavske regije smo pridobili dva iz notranjsko-kraške pa tri izpolnjene 

vprašalnike. Na drugi strani sta osrednjeskovenska regija z 72 lekarnami in podravska regija s 

50 lekarnami s seznama največji po številu lekarn. Iz osrednjeslovenske regije smo pridobili 

22 in iz podravske regije 29 izpolnjenih vprašalnikov. Po številu lekarn s seznama so regije 

razporejene naslednje: savinjska s 36 lekarnami, gorenjska s 30 lekarnami, pomurska s 24 

lekarnami, jugovzhodna s 24 lekarnami, goriška z 21 lekarnami, obalno-kraška z 18 

lekarnami, koroška z 12 lekarnami in spodnjeposavska z desetimi lekarnami. Glede na 

omenjene podatke je reprezentativnost vzorca glede na geografsko regijo zagotovljena. 
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Preglednica 26: Struktura vzorca po regijski zastopanosti 

Geografska regija Slovenije Absolutna frekvenca Relativna frekvenca ( %) 

Pomurska regija 9 7,4 

Savinjska regija 12 9,9 

Zasavska regija 2 1,7 

Osrednjeslovenska regija 22 18,2 

Gorenjska regija 10 8,3 

Goriška regija 8 6,6 

Podravska regija 29 24,0 

Koroška regija 8 6,6 

Spodnjeposavska regija 6 5,0 

Jugovzhodna regija 5 4,1 

Notranjsko-kraška regija 3 2,5 

Obalno-kraška regija 7 5,8 

Skupaj 121 100,0 

 

Opis instrumenta 

Pri zbiranju podatkov za kvantitativno raziskavo smo uporabili anketni vprašalnik z vprašanji 

zaprtega tipa, ki smo ga uporabili za anonimno anketiranje preko elektronske pošte. Anketni 

vprašalnik smo predhodno preverili na nekaj anketirancih in ga ustrezno korigirali. S tem smo 

ogomočili, da je vprašalnik jasen in razumljiv ter se poizkusili izogniti večjim napakam v 

merilnem instrumentu. Anketni vprašalnik vsebuje dva vsebinska sklopa: prepoznavanje 20 

največjih farmacevtskih podjetij in njihovega delovanja in zadovoljstvo lekarnarjev s 

poslovnim odnosom predstavnikov farmacevtskih podjetij. Anketni vprašalnik je dodan v 

prilogi. 

Uporabljene statistične metode 

Za obdelavo podatkov smo uporabili statistični program SPSS 19. Za grafično predstavitev 

rezultatov pa program MS Excel. Pri obdelavi podatkov smo uporabili naslednje statistične 

metode: 

- strukturni deleži, minimum, maksimum, aritmetična sredina, mediana, standardni odklon, 

koeficient asimetričnosti, koeficient sploščenosti; 

- korelacija; 

- regresijska analiza; 

- one-Sample T Test enostranski preizkus za preizkušanje domnev o aritmetični sredini. 
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3.2.3 Analiza in interpretacija rezultatov anketnega vprašalnika 

V nadaljevanju bomo analizirali in interpretirali rezultate anketnega vprašalnika. 

Interpretacija rezultatov prvega dela ankete o prepoznavanja 20 največjih farmacevtskih 

podjetjih 

Lekarnarji pri svojem delu na različne načine spoznavajo farmacevtska podjetja. V prvem 

anketnem vprašanju smo želeli izvedeti, kakšna je prepoznavnost 20 največjih farmacevtskih 

podjetij. Za vsako podjetje smo izračunali povprečno vprednost ocene prepoznavnosti in jih 

prikazali na sliki 1.  

 

Slika 1: Srednje vrednosti ocen prepoznavnosti podjetij 

Povprečne ocene na skali od 1 do 5 za 12 podjetij so nad 4,6, kar kaže, da lekarnarji zelo 

dobro prepoznavajo teh 12 farmacevtskih podjetij. Podjetje Boehringer Ingelheim s 

povprečno oceno 4,4 je dobro prepoznano podjetje. Podjetje Bristol-Mayers Squibb s 

povprečno oceno prepoznavnosti 3,2 ni niti nepoznano niti prepoznano. Podjetji Amgen in 

Astellas s povprečno oceno prepoznavnosti 2,5 sta precej nepoznana. Podjetja Otsuka, 

Takeda, Daiichi in EISAI pa imajo povprečno oceno prepoznavnosti pod 1,3 kar kaže, da so 

za večino popolnoma nepoznana. Vsa ta štiri podjetja so japonska podjetja. Po velikosti 
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prihodka od zdravil so podjetja Daiichi, Otsuka in EISAI na 18., 19. in 20. mestu, medtem ko 

je Takeda na 12. mestu (glej preglednico 22). 

V drugem anketnem vprašanju smo želeli izvedeti, kako lekarnarji ocenjujejo podjetja po 

kakovosti. Lekarnarji so ocenili podjetja glede na kakovost in storitev izdelkov ter glede na 

kakovost reševanja reklamacij. Le to je prikazano na sliki 2.  

Prosili smo jih, da ocenijo samo podjetja, ki jih dobro poznajo. Nepoznanih podjetij niso 

ocenjevali. Dvanajst podjetij je ocenilo več kot 100 lekarnarjev. Boehringer je ocenilo 97, 

Bristol 53, Astellas 33 in Amgen 32 lekarnarjev. Podjetja Takeda, Otsuka, Daichii in EISAI 

so dobila glede kakovosti vsaka le po eno oceno, kar se sklada z oceno prepoznavnosti. Iz 

slike 1 je namreč razvidno, da so ta podjetja glede na povprečno oceno lekarnarjev popolnoma 

nepoznana. Zato jih v obravnavno podjetij glede na kakovost nismo vključili. 

 

Slika 2: Srednja vrednost ocen podjetij po kakovosti izdelkov, storitev in reševanju 
reklamacij 

Zanimivo je, da lahko vzporednico povlečemo glede na ocene iz kakovosti in glede na ocene 

iz prepoznavnosti. Namreč štiri najbolje ocenjena podjetja po kakovosti – Bayer, Novartis, 

Roche in Pfizer (glej sliko 2) – so tudi prva štiri najprepoznavnejša podjetja (glej sliko 1). Na 

drugi strani lestvice pa ob neupoštevanju zgoraj omenjenih štirih v povprečju popolnoma 

nepoznanih japonskih podjetij (Otsuka, Takeda, Daiichi, EISAI), ki jih nismo vključili v 
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obravo pri ocenah kakovosti, pa so zadnja tri glede na kakovost najslabše ocenjena podjetja 

Bristol, Amgen in Astellas prav tako med zadnjimi štirimi slabo prepoznavnimi podjetji.  

Nemško podjetje Bayer ima najvišjo povprečno oceno kakovosti 4,6, kar označuje zelo dobro 

kakovost. Vsa ostala podjetja imajo povprečne ocene od 3,9 pa do 4,4 kar označuje dobro 

kakovost. Najnižjo povprečno oceno glede kakovosti ima japonsko podjetje Astellas, ki pa 

ima v primerjavi s podjetji na sliki 2 tudi najnižno oceno v prepoznavnosti.  

 

Slika 3: Mnenje lekarnarjev, katero svetovno podjetje je v letu 2012 imelo največji 
prihodek od prodaje zdravil, v odstotkih 

V tretjem anketnem vprašanju nas je zanimala ocena lekarnarjev, katero globalno 

farmacevtsko podjetje je imelo v letu 2012 največji dohodek. Največ lekarnarjev v 40 % je 

pravilno menilo, da je največje podjetje glede na dohodek podjetje Pfizer. Da je slaba 

polovica lekarnarjev pravilno ocenila največje svetovno podjetje lahko razložimo z dejstvom, 

da je Pfizer že desetlejte največje svetovno farmacevtsko podjetje glede na dohodek zdravil. 

Petina lekarnarjev (19 %) je ocenila, da je to podjetje Novartis, 12 % lekarnarjev pa, da je to 

podjetje Merck. Visoko oceno Novartisa in Mercka pa lahko razložimo s podatkom, da je po 

dohodku v letu 2012 takoj za Pfizerjem na drugem mestu Novartis na tretjem mestu pa 

Merck. Lekarnarji so v 8 % ocenili, da je to podjetje Bayer, v 7 % pa, da je to podjetje 

Johnson in Johnson. V 6 % so lekarnarji ocenili, da je to podjetje Novo Nordisk in v enakem 
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odstotku, da je to podjetje GlaxoSmithKlein. Zelo malo lekarnarjev pa je mnenja, da je to 

podjetje Roche (2 %), Amgen (1 %) ali Abbott (1 %) (glej sliko 3).  

V tretjem anketnem vprašanju nas je prav tako zanimala ocena lekarnarjev katero 

farmacevtsko podjetje v letu 2012 je bilo drugo največje glede na prihodek. Mnenje 

lekarnarjev katero globalno podjetje je imelo drugi največji prihodek je prikazano na sliki 4. 

 

Slika 4: Mnenje lekarnarjev, katero svetovno podjetje je v letu 2012 imelo drugi največji 
prihodek od prodaje zdravil, v odstotkih 

Lekarnarji so v največjem odstotku (21 %) pravilno ocenili, da je Novartis drugo največje 

podjetje glede na prihodek. V 19 % so mnenja, da je to podjetje GlaxoSmithKlein in v 12 % 

da je to Pfizer, 11 % jih meni, da je to Roche, 10 %, da je to Bayer in enako jih 10 % meni, da 

je to podjetje Merck. Manj lekarnarjev pa je mnenja, da je to podjetje Novo Nordisk (4 %), 

Sanofi Aventis (3 %), Eli Lilly (2 %), AstraZeneca (2 %), Johnson&Johnson (2 %), Abbott 

(2 %) in Bristo-Mayers Squibb (1 %).  

Sledilo je raziskovanje mnenja lekarnarjev, katero globalno farmacevtsko podjetje v letu 2012 

je bilo tretje največje glede na prihodek. Mnenje lekarnarjev, katero globalno podjetje je 

imelo tretji največji prihodek je prikazano na sliki 5. Raziskava je pokazala, da je 15 % 

lekarnarjev mnenja, da je Merck 3. največje podjetje. Največ lekarnarjev v 19 % jih pa je 

ocenilo, da je to Novartis. 
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Nadalje je 14 % lekarnarjev mnenja, da je tretje največje podjetje GlaxoSmithKlein, 12 % jih 

je mnenja da je to podjetje Roche, 11 % jih je mnenja, da je to Pfizer in 10 %, da je to Bayer. 

V nižjih odstotkih pa so lekarnarji mnenja, da so to podjetja Novo Nordisk (7 %), Ely Lilly 

(3 %), Johnson in Johnson (2 %), Abbott (2 %), SanofiAventis (2 %), Bristol-Mayers Squibb 

(2 %), Astra Zeneca (1 %) in Boehringer Ingleheim (1 %). 

 

Slika 5: Mnenje lekarnarjev, katero svetovno podjetje je v letu 2012 imelo tretji največji 
prihodek od prodaje zdravil, v odstotkih 

Zanimale so nas ocene lekarnarjev tako na eni strani, katera so največja tri podjeta na 

svetovnem trgu, kakor tudi na drugi strani, katera so največja tri podjetja na slovenskem trgu. 

Zato smo v četrtem vprašanju raziskovali, kakšno je mnenje lekarnarjev, katera so tri največja 

podjetja na slovenskem farmacevtskem trgu. Mnenje lekarnarjev katero podjetje je v letu 

2012 imelo največji prihodek od zdravil na slovenskem trgu, je podano na sliki 6.  

Pomembno vlogo na slovenskem trgu imata veliki generični podjetji KRKA in Lek. Lek 

spada v skupino Sandoz. Sandoz pa je generično podjetje, katerega lastnik je farmacevtski 

gigant Novartis, kljub temu pa se upravlja kot samostojno podjetje. KRKA se v letu 2012 po 

IMS podatkih ponaša s 42.001.921 EUR prihodka od zdravil, Lek s 37.731.215 EUR in 

Merck s 35.392.215 EUR.  
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Velika večina lekarnarjev (86 %) je pravilno prepoznala KRKO kot največjo na slovenskem 

trgu. Krka je namreč zelo dobro pozicionirana na slovenskem trgu in je imela v letu 2012 po 

velikosti skoraj dvakratni letni prihodek generičnega tekmeca Leka. V zelo nizkih odstotkih 

pa so lekarnarji mnenja, da so prva na slovenskem trgu naslednja podjetja: Lek (7 %), 

Novartis (3 %), Roche (2 %) in Pfizer (1 %).  

 

Slika 6: Mnenje lekarnarjev, katero farmacevtsko podjetje na slovenskem trgu je v letu 

2012 imelo največji prihodek od prodaje zdravil, v odstotkih 

Dobro oceno KRKE lahko obrazložimo tudi s pomembnostjo tega podjetja za Slovenijo, saj je 

še vedno slovensko podjetje, slovenski ponos in model slovenske uspešnosti. Zaradi tega je 

nehote večja pozornost medijev in posledično celotnega prebivalstva kakor tudi lekarnarjev 

bolj usmerjena h Krki kot k Leku. Prav tako se je od leta 2005 pa vse do leta 2011 

dobičkonosnost Krke precej povečala v primerjavi z Lekom. Lek je sicer dolga leta bil v 

slovenskem lastništvu, a ga je leta 2003 prevzelo švicarsko podjetje Novartis. Pomembnost 

Krke za Slovenijo kaže tudi dejstvo, da je glede na največje poslovne skupine in podjetja v 

Sloveniji v letu 2011 bila na prvem mestu po čistem dobičku in po vrednosti EBITDA z 8.789 

zaposlenimi. Medtem ko je Skupina Lek po čistem dobičku takoj na drugem mestu za 

Skupino Krka, po EBITDA pa na sedmem mestu s 3.020 zaposlenimi. Skupina Krka je imela 

v letu 2011 dvakrat večji čisti dobiček kot Skupina Lek in več kot trikrat večji EBITDA kot 

Skupina Lek. Medtem ko sta v letu 2005 Krka in Lek bila primerljiva po čistem dobičku, 
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Krka z 90,14 mio EUR čistega dobička in Lek z 81,37 mio čistega dobička (Redakcija Financ 

2011, Bojnec 2007, 59). 

 

Slika 7: Mnenje lekarnarjev, katero farmacevtsko podjetje na slovenskem trgu je v letu 

2012 imelo drugi največji prihodek od prodaje zdravil, v odstotkih 

Mnenje lekarnarjev, katero podjetje na slovenskem trgu je imelo drugi največji prihodek, je 

prikazano na sliki 7. Lek je bilo drugo največje podjetje glede na prihodek na slovenskem 

trgu. Kot je razvidno iz slike 7, je 69 % lekarnarjev pravilno ocenilo Lek kot drugo največje 

podjetje. Ocena kaže dobro poznavanje pozicije Leka na slovenskem trgu. V 7 % so 

anketiranci za drugo največje podjetje ocenili Novartis. Nato pa so v 5 % ocenili, da je to 

podjetje Bayer. Prav tako so v 5 % ocenili, da je to KRKA. Po podatkih IMS Health (b. l.a) pa 

je podjetje Novartis na slovenskem trgu v letu 2012 po prihodku na 5. mestu, medtem ko je 

podjetje Bayer na 6. mestu. V zelo malih odstotkih pa so lekarnarji na drugo mesto postavili 

podjetja: Pfizer (3 %), Roche (3 %), Teva (2 %) Abbot (2 %), Medis (2 %) GlaxoSmihtKlein 

(1 %) in SanofiAventis (1 %).  

Sledilo je mnenje lekarnarjev, katero podjetje na slovenskem trgu je imelo tretji največji 

prihodek, ki je prikazano na sliki 8. Glede na dobre ocene lekarnarjev o velikosti KRKE in 

Leka pa smo pri tretjem vprašanju ugotovili, da je zelo malo lekarnarjev, le 7 %, pravilno 

ocenilo Merck kot tretje največje podjetje na slovenskem trgu. Največ anketirancev (22 %) je 

menilo, da je na tretjem mestu Bayer. V 17 % jih je menilo, da je na tem mestu Novartis. Prav 
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tako jih je 17 % menilo, da je to podjetje Teva in v 12 %, da je to podjetje Lek. Že v začetnih 

anketnih vprašanjih smo ugotovili, da Bayer in Novartis vodita v prepoznavnosti kakor tudi 

po kakovosti. Zato lahko sklepamo, da posledično lekarnarji ocenjujejo ti dve podjetji po 

prihodku višje, kot so dejanski prihodki.  

 

Slika 8: Mnenje lekarnarjev, katero farmacevtsko podjetje na slovenskem trgu je v letu 

2012 imelo tretji največji prihodek od prodaje zdravil, v odstotkih 

Drugi razlog za visoko oceno Bayerja pa lahko utemeljimo tudi z večjo ponudbo zdravil v 

prosti prodaji, ki so na razpolago v lekarnah v primerjavi z drugimi podjetji. Tako v namen 

trženja teh izdelkov lekarne njihovi predstavniki za zdravil pogosteje obiščejo.  

V manjših odstotkih pa so lekarnarji na tretje mesto postavili podjetja: Roche (6 %), Novo 

Nordisk (5 %), Medis (4 %), Abbott (2 %), Krka (2 %), Servier (2 %), Sanofi (2 %) Pfizer 

(1 %), AstraZeneca (1 %) in GlaxoSmithKlein (1 %).  

Prepoznavanje specifičnih karakteristik globalnih farmacevtskih podjetij med lekarnarji smo 

pod petim anketnim vprašanjem raziskovali s pomočjo sedmih trditev o farmacevtskih 

podjetjih in izračunali povprečno oceno lekarnarjev za posamezne trditve, ki smo jih podali na 

sliki 9. 
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Slika 9: Povprečna vrednost strinjanja lekarnarjev s trditvami o farmacevtskih 
podjetjih 

Pozicija farmacevtskih podjetij na trgu je precej nestabilna in lahko podjetje tekom enega leta 

zaradi poteka patenta spremeni pozicijo na trgu glede na dohodek tudi za več mest. Povprečna 

ocena lekarnarjev za prvo trditev pa je, da se z njo večinoma strinjajo (3,6). Torej se večinoma 

strinjajo, da je pozicija podjetij na trgu stabilna in se čez leto ohranja. Tukaj opažamo, da 

mnenje odstopa od realnega stanja. To lahko razložimo z dejstvom, da lekarnarji največkrat 

ne pridejo v stik s tovrstnimi informacijami, saj to za njih ni pomembna informacija. Hkrati je 

tudi bolj ekonomske in poslovne narave ter jo je zato zaslediti v člankih o zdravilih in 

njihovem delovanju, ki jih lekarnarji uporabljajo pri svojem delu.  

Kakor vsaka druga podjetja v tržnem gospodarstu tudi farmacevtska podjetja delujejo v 

namen povečanja dobička in rasti podjetja. Povprečna ocena lekarnarjev za to drugo trditev je, 

da se večinoma strinjajo z njo (3,8). Lahko bi pričakovali višjo povprečno oceno, vendar je ta 

verjetno nižja zaradi pomembne vloge, ki jo ljudje pripisujemo proizvodom farmacevtskih 

podjetij v izboljšanju kakovosti življenja in tako neprecenljive vrednosti zdravil glede na 

druge raznovrstne produkte.  
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Slika 10: Povprečna vrednost ocene lekarnarjev, v kolikšni meri so iz posameznih virov 
pridobili informacije o farmacevtskih podjetjih 

Se pa lekarnarji zavedajo pomembnosti razvoja novih zdravil. Povprečna ocena tretje trditve 

je namreč, da se popolnoma strinjajo z njo (4,7). Samo z intenzivnim razvojem zdravil 

izboljšujemo zdravje in kakovost življenja bolnikov ter preprečujemo tudi smrtne bolezni, kot 

sta Aids in hepatitis C.  

Posledično se lekarnarji tudi večinoma ne strinjajo s četrto trditvijo s povprečno oceno 1,8. Ta 

trdi, da farmacevtska podjetja preveč svojega prihodka vlagajo v RinR. Kar nakazuje 

zavedanje lekarnarjev, da bi zmanjšanje tega stroška zmanjšalo tudi hitrost odkrivanja novih 

zdravil.  

S povprečno oceno 3, 6 se po večini strinjajo, da preveč svojega prihodka podjetja vlagajo v 

marketing. Razlog najdemo v dejstvu, da so stroški za marketing resnično ogromni in se na 

prvi pogled zdi, da bi jih podjetja lahko zmanjšala. Kljub temu pa je uspešen marketing nujno 

potreben tudi v farmacevtski industriji, ne glede na naravo produkta, katerega specifika vpliva 

na to oceno. Podjetja tudi izračunavajo svojo uspešnost v prodaji pri določenem obsegu 

marketinga in ga zaradi tega razloga tudi ne zmanjšujejo. Srednje koncentrirane industrije, 
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kamor v splošnem spada tudi farmacevtska industrija imajo višje stroške marketinga kot nizko 

in visoko koncentrirane industrije. 

Precej neopredeljeni so lekarnarji pri šesti trditvi, da so podeljeni patenti za zdravila predolgi, 

saj povprečna ocena kaže, da se s trditvijo deloma strinjajo in deloma ne (2,8). Zlata doba 

farmacevtske industrije je pripomogla k mnenju, da je farmacevtska industrija na račun 

dolžine patentov in s tem podeljenega delnega monopola na določenem terapevtskem 

področju poslovanje farmacevtskih podjetij lagodno in da so zaslužki veliki. Hkrati pa 

lekarnarji še niso čisto ozaveščeni o velikih spremembah v farmacevtski industriji. Če 

pogledamo sam podatek, da je povprečen čas zdravila, ki je edino na razpolago v njegovem 

terapevtskem razredu dramatično padlo od deset let v 70' letih na manj kot 2 leti v 90' letih 

(KPMG 2011, 21).  

Zaradi številnih pritiskov regulatorjev z novimi pravili za doseganje visoko kakovostnih 

produktov in višanju števila potrebnih kliničnih raziskav ter na drugi strani ponavljajočih se 

zahtev za znižanje cen zdravil bi hkratno skrajšanje dolžine podeljenih patentov zaradi 

zmanjšanih dobičkov zmanjšalo tudi RinR novih zdravil. Posledično bi prišlo na trge manj 

novih zdravil.  

Sedma trditev, da se podjetja za dosego svojih ciljev poslužujejo etično spornih postopkov s 

povprečno oceno 3,3 prikazuje delno strinjanje in delno nestrinjanje lekarnarjev s to trditvijo. 

V okviru šestega vprašanja smo raziskovali, iz katerih virov prejmejo lekarnarji največ 

informacij o farmacevtskih podjetjih. Na sliki 10 smo podali povprečne ocene lekarnarjev, v 

kolikšni meri in iz katerega vira so pridobili te informacije. Legenda pod sliko 10 prikazuje, s 

kakšnimi ocenami in kaj te pomenijo, so lekarnarji ocenjevali, koliko informacij so od 

posameznega vira prejeli.  

Rezultati nam pokažejo, da lekarnarji veliko informacij pridobijo od farmacevtskih 

predstavnikov ter na raznih prireditvah in predstavitvah farmacevtskih podjetij. Ta vir so 

namreč ocenili z najvišjo povprečno oceno 4,0. Sledijo časopisi, revije in strokovne 

publikacije, od katerih lekarnarji prav tako pridobijo veliko informacij. Ta vir so ocenili z 

drugo največjo povprečno oceno 3,5. Nato sledi internet s povprečno oceno 3,3. Preko 

interneta lekarnarji ne pridobijo niti malo niti veliko informacij. Malo informacij pridobijo 

lekarnarji na fakulteti in po televiziji. Fakulteto so kot vir informacij lekarnarji ocenili s 

povprečno oceno 1,9 in televizija kot vir informacij s povprečno oceno 1,7.  
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Interpretacija rezultatov drugega dela ankete o zadovoljstvu lekarnarjev s poslovnim 

odnosom predstavnikov farmacevtskih podjetij 

Nato smo v okviru sedmega vprašanja raziskovali zadovoljstvo lekarnarjev z farmacevtskimi 

predstavniki s pomočjo štirih trditev. Na sliki 11 smo podali povprečne ocene o zadovoljstvu 

lekarnarjev s posameznimi trditvami o farmacevtski industriji.  

 

Slika 11: Povprečna vrednost strinjanja lekarnarjev s trditvami o zadovoljstvu s 
poslovnim odnosom farmacevtskih podjetij do lekarnarjev  

Lekarnarji so v povprečju v večji meri zadovoljni s profesionalnim odnosom farmacevtskih 

predstavnikov v odnosu do lekarniške dejavnosti in lekarniških uslužbencev. Povprečna ocena 

za to trditev je 3,6.  

V manjši meri se anketiranci strinjajo z ostalimi tremi trditvami pod sedmim vprašanjem in so 

z njimi v povprečju delno zadovoljni in delno z njimi niso zadovoljni. Lekarnarji so v 

povprečju delno zadovoljni in delno niso zadovoljni s strokovnimi informacijami, ki jih 

farmacevtski predstavniki prinašajo. Povprečna ocena te trditve je 3,4.  
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Slika 12: Povprečna vrednost ocen strinjanja lekarnarjev s posameznimi trditvami 

Povprečna ocena naslednje trditve, da so lekarnarji zadovoljni s količino dodatnega 

izobraževanja, ki jim jih farmacevtska podjetja nudijo je 3,2. Najnižjo povprečno oceno 3,1 pa 

ima trditev, da so lekarnarji zadovoljni z načinom sodelovanja farmacevtskih predstavnikov v 

odnosu do lekarniške dejavnosti in lekarniških uslužbencev. V povprečju v teh trditvah niso 

opredeljeni, kar pomeni, da niso ne zadovoljni niti nezadovoljni glede na način sodelovanja 

predstavnikov v odnosu do lekarniške dejavnosti in lekarniških uslužbencev ter s količino 

dodatnega izobraževanja v obliki predavanj in delavnic, ki jih farmacevtska podjetja ponudijo 

lekarnarjem.  

Pri osmem vprašanju smo prav tako raziskovali zadovoljstvo lekarnarjev s poslovnim 

odnosom farmacevtskih predstavnikov s pomočjo šestih trditev. V sliki 12 smo podali 

povprečne ocene o strinjanju lekarnarjev s posameznimi trditvami. Lekarnarji se večinoma 

strinjajo, da so jim farmacevtski predstavniki na razpolago za dodatna pojasnila na morebitna 

vprašanja. Povprečna ocena trditve je 3,6. S trditvijo z najnižjo povprečno oceno 1,8 se 

lekarnarji v povprečju ne strinjajo. Ta trdi, da se lekarnarji nikoli ne srečajo s farmacevtskimi 

predstavniki.  
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Slika 13: Povprečne vrednosti ocen lekarnarjev glede na izkušnje, ki jih imajo s 
posameznimi farmacevtskimi podjetji 

Glede na povprečne ocene preostalih štirih trditev ugotovimo, da so lekarnarji do njih precej 

neopredeljeni, saj se z njimi deloma strinjajo in deloma ne strinjajo. Trditvi s povprečno 

oceno 2,7 sta, da si lekarnarji želijo večje število obiskov farmacetskih predstavnikov za 

zdravila in da želijo, da bi se sestali pri vsakem posameznem lekarnarju. Naslednja trditev s 

povprečno oceno 3,0 je, ob obiskih farmacevtskih predstavnikih lekarnarji izvejo vse potrebno 

o konkretnem zdravilu. Trditev s povprečno oceno 3,2 je, da bi bilo svetovanje bolnikom 

učinkovitejše, če bi jih farmacevtski predstavniki večkrat obiskali.  

Iz rezultatov sedmega in osmega vprašanja ugotovimo, da so lekarnarji precej neopredeljeni 

pri ocenjevanju zadovoljstva s farmacevtskimi predstavniki in njihovim poslovnim odnosom. 

Rezultati pokažejo, da so v večini trditev v povprečju delno zadovoljni in delno nezadovoljni. 

Zato bi bilo smiselno dodatno raziskati zadovoljstvo lekarnarjev s farmacevtskimi 

predstavniki in farmacevtskimi podjetji na način, da bi izvedeli, kako zvišati zadovoljstvo 

lekarnarjev in posledično izboljšati poslovni odnos z njimi. 
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Slika 14: Ocene lekarnarjev, koliko bi se želeli zaposliti v globalnem farmacevtskem 
podjetju v odstotkih 

V devetem vprašanju smo raziskovali, kakšne izkušnje imajo lekarnarji s farmacevtskimi 

podjetji, ki so jim poznana. Povprečne vrednosti teh ocen so podane na sliki 13. Povprečne 

vrednosti ocen glede na izkušnje smo izračunali samo za podjetja z več kot 45 ocenami 

lekarnarjev. Ocene lekarnarjev glede na izkušnje s farmacevtskimi podjetji so precej 

homogene, saj se povprečne vrednosti gibljejo okrog ocene 4, vse od 3,7 pa do 4,3. Tako 

imajo lekarnarji v povprečju z vsemi obravnavanimi podjetji dobre izkušnje.  

Zanimivo je, da je raziskava pokazala, da je prvih pet najbolje ocenjenih podjetij glede na 

izkušnje enakih prvim petim najbolje ocenjenih podjetjem po prepoznavnosti. Le te so Bayer, 

Novartis, Pfizer, Glaxo in Roche. Enakih pet podjetij je tudi med prvimi šestimi najbolje 

ocenjenimi podjetji glede na željo po zaposlitvi v farmacevtskem podjetju. Štiri od teh 

podjetij so prav tako med prvimi štirimi najbolje ocenjenimi po kakovosti. Le ta so po 

vrstnem redu Bayer, Novartis, Roche in Pfizer. Med seboj smo primerjali izračunane 

povprečne ocene za vsako posamezno farmacevtsko podjetje v določeni kategoriji 

(prepoznavnost, kakovost, izkušnje z farmacevtskih podjetjem in želja po zaposlitvi v 

farmacevtskem podjetju). 

Dodatno opazimo, da so celo prva tri najbolje ocenjena podjetja glede na izkušnje tudi po 

vrstnem redu enaka prvim trem najbolje ocenjenim podjetjem po prepoznavnosti. In če 
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pogledamo oceno prvih dveh podjetij, ugotovimo, da je Bayer najbolje ocenjen in Novartis 

drugi najbolje ocenjen tako po prepoznavnosti (glej sliko 1), kakovosti izdelkov, storitev ter 

reševanja reklamacij (glej sliko 2) kakor tudi glede na izkušnje lekarnarjev s tem podjetjem 

(slika 13). Prav tako ti podjetji vodita pri povprečni oceni zanimanja za zaposlitev med 

lekarnarji, le da je tokrat Novartis na prvem in Bayer na drugem mestu. Tako je Novartis 

glede na izračunano povprečno oceno najbolj zaželen za zaposlitev in Bayer drugi po vrsti 

(glej sliko 15).  

 

Slika 15: Povprečna vrednost ocene, v kolikšni meri bi bila zanimiva zaposlitev v 
posameznem podjetju 

Glede na ocene lekarnarjev po želji za zaposlitev v globalnem farmacevtskem podjetju v 

odstotkih vidimo, da se glede na lestvico, prikazano na sliki 14, približno normalno 

porazdeljuje. Največ 29 % jih je ocenilo, da se delno zanimajo in delno ne zanimajo za 

zaposlitev. Zelo veliko željo po zaposlitvi je izrazilo 9 % lekarnarjev, dvakrat več pa se jih ne 

bi želelo zaposliti v globalnem farmacevtskem podjetju.  

Rezultati so pokazali, da je četrtina lekarnarjev izrazila majhno željo po zaposlitvi. Slaba 

petina lekarnarjev pa bi se želela zaposliti v farmacevtskem podjetju. 
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V zadnjem enajstem vprašanju smo raziskovali zanimanje lekarnarjev za zaposlitev v 

farmacevtskih podjetjih, ki jih poznajo. Izračunali smo povprečne ocene zanimanja za 

zaposlitev za vsako podjetje posebej in jih prikazali na sliki 15. 

Povprečne ocene o zanimanju za zaposlitev so za vsa ocenjena podjetja precej homogene saj 

se gibljejo od vrednosti 2,1 do 3,1. Rezultati kažejo, da imajo lekarnarji v povprečju največjo 

željo delati v podjetju Novartis. Drugo najbolj zaželjeno podjetje za zaposlitev je Bayer in 

tretje Roche. Nato po vrsti sledijo: Novo Nordisk, GlaxoSmithKlein, Pfizer, Bristol-Mayers, 

Amgen, Astellas, Sanofi-Aventis, AstraZeneca, Merck, Lilly, Boehringer Ingelheim, Abbott 

in Johnson&Johnson. Med podjetji, ki so najmanj zaželjena za zaposlitev, ne najdemo 

vzporednic s povprečnimi ocenami istih podjetij iz drugih kategorij, kakor smo jih našli pri 

najbolj zaželjenih podjetjih za zaposlitev. 

Preverjanje zastavljenih hipotez 

V nadaljevanju sledi analiza podatkov v namen preverjanja zastavljenih raziskovalnih hipotez. 

Hipoteza 1. Tržni deleži največjih svetovnih proizvajalcev zdravil vplivajo na prepoznavnost 

farmacevtskih podjetij kot blagovnih znamk med slovenskimi farmacevti. 

Hipotezo smo testirali s pomočjo regresijske premice, ki je prikazana v sliki 16.  

Na osnovi koeficienta korelacije v vrednosti 0,635 in koeficienta determinacije v vrednosti 

0,404 ugotovimo, da je korelacija preučevanih spremenljivk srednje močna, linearna in 

pozitivna. Z variiranjem tržnega deleža podjetij farmacevtske industrije je pojasnjene 40 % 

variabilnosti ocene prepoznavnosti farmacevtskih podjetij. Drugi faktorji, ki vplivajo na 

prepoznavnost, pa so tudi, kako dolgo je določeno podjetje prisotno na slovenskem trgu 

oziroma in če sploh je prisotno. Med pomembnimi faktorji je tudi, v kolikšni meri sodelujejo 

z jav nimi lekarniškimi zavodi in kakšen način poslovanja uporabljajo.  
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Slika 16: Linearna regresijska premica tržnih deležev podjetij v odvisnosti od 
prepoznavnosti podjetij 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da bodo imela podjetja, ki imajo tržni delež za 

1 % višji v povprečju imela tudi za 0,67 višjo prepoznavnost med lekarnarji. 

Na podlagi izračunanih podatkov hipoteze H1 ne moremo zavrniti. Tako smo ugotovili, da 

tržni deleži največjih svetovnih proizvajalcev zdravil vplivajo na prepoznavnost 

farmacevtskih podjetij kot blagovnih znamk med slovenskimi farmacevti. 

Hipoteza 2. Prodaja zdravil svetovnih farmacevtskih podjetij na slovenskem trgu je pozitivno 

povezana z njihovo prepoznavnostjo in zaznano vrednostjo med farmacevti. 

Hipotezo smo testirali s pomočjo regresijske analize. Izračunali smo koeficient korelacije, ki 

znaša 0,593 kar kaže, da je korelacija proučevanih spremenljivk srednje močna, linearna in 

pozitivna.  



83 

 

Slika 17: Linearna regresijska premica tržnih prihodkov podjetij na slovenskem trgu v 

odvisnosti od prepoznavnosti podjetja 

Koeficient determinacije znaša 0,352. Regresijska premice, kjer je hkrati prikazan razsevni 

diagram tržnih prihodkov podjetij na slovenskem trgu v odvisnosti od srednjih vrednosti 

prepoznavnosti podjetja je prikazana na sliki 17. Podatke o prodaji zdravil svetovnih 

farmacevtskih podjetij v Sloveniji za leto 2012 smo dobili iz IMS podatkovne baze in so 

podani v preglednici 27. 

Hipotezo smo testirali s pomočjo koeficienta korelacije. Hipoteze H2 ne moremo zavrniti. 

Ugotovili smo, da sta spremenljivki prodaja zdravil svetovnih farmacevtskih podjetij na 

slovenskem trgu in prepoznavnost in zaznavna vrednost med farmacevti pozitivno povezani.  
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Preglednica 27: Dohodek od zdravil globalnih farmacevtskih podjetij na slovenskem 

trgu za leto 2012 

Globalna farmacevtska podjetja na  

slovenskem trgu 

Prihodek od zdravil v Sloveniji v letu 2012 

v EUR 

Merck Sharp & Dohme 35.392.898 

Roche 33.725.876 

Novartis Pharma 27.532.450 

Bayer 27.043.566 

Glaxo Smith Klein 25.188.004 

Pfizer 22.996.874 

Abbott 18.254.404 

AstraZeneca 16.622.296 

Novo Nordisk 14.133.612 

Sanofi Aventis 11.495.385 

Boehringer 11.026.601 

Eli Lilly 9.780.202 

Amgen 7.746.977 

Bristol Myers Squibb 3.574.343 

Astellas Pharma 2.906.802 

Vir: IMS Health b. l.a. 

Hipoteza 3. Večina slovenskih lekarnarjev prepozna največja svetovna farmacevtska podjetja. 

Prepoznavanje 20 največjih farmacevtskih podjetij je bilo izmerjeno v 1. vprašanju anketnega 

vprašalnika. Za vsakega lekarnarja je bila nato izračunana splošna ocena prepoznavanja 

podjetij, katero smo nato uporabili za preskušanje hipoteze 3. Le to smo dobili tako, da smo 

izračunali aritmetično sredino ocen prepoznavanja za vseh 20 farmacevtskih podjetij. Glede 

na to, da ocena 3 glede na vprašalnik pomeni, da podjetje ni niti nepoznano, niti prepoznano, 

določimo, da ocene višje od 3 pomenijo, da je podjetje prepoznano. Izračunali smo 

spremenljivke in jih podali v preglednici 28. 

Preglednica 28: Deskriptivna analiza splošnih ocen lekarnarjev v prepoznavanju 
podjetij 

Spremenljivka Vrednost spremenljivke 

Število splošnih ocen (= številu lekarnarjev) 121 

Najnižja ocena prepoznavnosti 2,2 

Najvišja ocena prepoznavnosti 4,35 

Aritmetična sredina ocen prepoznavnosti 3,71 

Standardi odklon 0, 39196 

Koeficient asimetrije -0,915 

Koeficient sploščenosti 0,973 
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Iz izračunanih spremenljivk lahko predpostavljamo, da je porazdelitev splošnih ocen približno 

normalna. Tako lahko zanjo uporabimo zakonitosti normalne porazdelitve. Koeficienta 

asimetrije in sploščenosti sta znotraj intervala od -2 do +2 in je zato mogoče trditi, da je 

porazdelitev splošnih ocen prepoznavnosti normalna (po Gaussu). To med drugim pomeni, da 

interpretacija aritmetične sredine ni zavajajoča. 

Za potrditev hipoteze 3 uporabimo proceduro One-Sample T Test enostranski preizkus za 

preizkušanje domnev o aritmetični sredini (H0 : μ0 = 3; H1 : μ1 < 3). Dobimo vrednost 

t = 19,946, ki je večja od kritične t-vrednosti, ki je t (P = 0,05, m = 120) = 1,98 pri ustrezni 

vrednosti P = 0,000. Po vzorčnih podatkih sklepamo, da je srednja vrednost prepoznavnosti 

farmacevtskih podjetij večja od vrednosti 3 pri vrednosti P = 0,000. 

Na podlagi zgornjih izračunov hipoteze H3 ne moremo zavrniti. Tako ugotovimo, da večina 

slovenskih lekarnarjev prepozna največja svetovna farmacevtska podjetja. 

Hipoteza 4. Večina slovenskih lekarnarjev je v splošnem nezadovoljna z načinom sodelovanja 

predstavnikov za zdravila. 

Zadovoljstvo z načinom sodelovanja predstavnikov za zdravila smo izmerili s pomočjo 

vprašanja sedem. Pod vprašanjem sedem smo postavili štiri podvprašanja o zadovoljstvu in za 

vsakega lekarnarja izračunali splošno oceno zadovoljstva z načinom sodelovanja 

predstavnikov za zdravila. Splošno oceno smo dobili z izračunom povprečne vrednosti ocen 

zadovoljstva iz vseh štirih podvprašanj za vsakega posameznega lekarnarja. Glede na to, da 

ocena 3 glede na vprašalnik pomeni, da je lekarnar delno zadovoljen in delno ni zadovoljen s 

posamezno trditvijo določimo, da ocene nižje od 3 pomenijo, da lekarnar ni zadovoljen z 

načinom sodelovanja predstavnikov za zdravila. Izračunali smo spremenljivke in jih podali v 

preglednici 29. 

Glede na izračunane spremenljivke lahko predpostavljamo, da je porazdelitev splošnih ocen 

približno normalna. Tako lahko zanjo uporabimo zakonitosti normalne porazdelitve. 

Koeficienta asimetrije in sploščenosti sta znotraj intervala od -2 do +2, zato je mogoče trditi, 

da je porazdelitev splošnih ocen prepoznavnosti normalna (po Gaussu). To med drugim 

pomeni, da interpretacija aritmetične sredine ni zavajajoča. 

Iz izračunanih podatkov dobimo, da je srednja vrednost splošnih ocen lekarnarjev μ1 > 3 in 

μ0 = 3 in zato μ1 > μ0. Na podlagi izračunov hipotezo H4 zavrnemo. Zato ne moremo 

potrditi, da je večina slovenskih lekarnarjev v splošnem nezadovoljna z načinom sodelovanja 

predstavnikov za zdravila. 
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Preglednica 29: Deskriptivna analiza splošnih ocen lekarnarjev o zadovoljstvu z 
načinom sodelovanja predstavnikov za zdravila 

Spremenljivka Vrednost spremenljivke 

Število splošnih ocen (= številu lekarnarjev) 121 

Najnižja ocena prepoznavnosti 1,25 

Najvišja ocena prepoznavnosti 4,75 

Aritmetična sredina ocen prepoznavnosti 3,2831 

Standardi odklon 0, 65107 

Koeficient asimetrije -0,959 

Koeficient sploščenosti 1,871 

 

Glede na rezultate pa lahko preizkusimo hipotezo nasprotno hipotezi H4 torej, da je večina 

slovenskih lekarnarjev v splošnem zadovoljna z načinom sodelovanja predstavnikov za 

zdravila. Za ta preizkus ponovno uporabimo proceduro One-Sample T Test enostranski 

preizkus za preizkušanje domnev o aritmetični sredini (H0 : μ0 = 3; H1 : μ1 > 3). Dobimo 

vrednost t = 4,782, ki je večja od kritične t vrednosti, ki je t (P = 0,05, m = 120) = 1,98 pri 

ustrezni vrednosti P = 0,000.  

Po vzorčnih podatkih lahko sklepamo, da je srednja vrednost prepoznavnosti farmacevtskih 

podjetij večja od vrednosti 3 pri vrednosti P = 0,000. 

Na podlagi zgornjih izračunov hipoteze nasprotno hipotezi H4 ne moremo zavrniti. Torej 

ugotovimo, da je večina slovenskih lekarnarjev v splošnem zadovoljna z načinom sodelovanja 

predstavnikov za zdravila. 
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4 UGOTOVITVE 

V četrtem poglavju smo podali ugotovitve raziskav globalnega trga farmacevtske industrije. 

4.1 Ugotovitve raziskav globalnega trga farmacevtske industrije 

Ugotovili smo, da se je rast svetovnega trga zdravil v zadnjem desetletju precej upočasnila. 

Do leta 2002 je namreč svetovni trg zdravil v povprečju zrasel letno za 11,1 % in nato počasi 

padal ter v letu 2012 zrasel le za 2,4 %. Hkrati se je spremenilo tudi razmerje v porabi zdravil 

glede na svetovne geografske regije. V zadnjih letih se je zmanjšal delež svetovne porabe 

zdravil v Severni Ameriki in Evropi, medtem ko se je zvečal v regiji Azije, Afrike, Avstralije 

in Latinske Amerike (ITEM-HSG / APV 2005; IMS Health b. l.a). 

Po dolgem času centralizacije farmacevtskega sektorja opažamo v zadnjih letih rahlo 

decentralizacijo farmacevtske industrije. Največja podjetja zajemajo manjši delež svetovnega 

trga zdravil kot so ga v preteklosti. Prav tako je indeks koncentracije za prvih deset podjetij v 

letu 2012 za več kot četrtino manjši kot je bil leta 2005 (Rampeltshammer 2008, 135).  

Ugotovili smo, da v zadnjem desetletju število zaposlenih v posameznem farmacevtskem 

podjetju ni preseglo 120.000 in da največja tri farmacevtska podjetja v zadnjih desetih letih 

ohranjajo število zaposlenih okrog 100.000 (Contract Pharma 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010a, 2010b, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013a in 2013b). 

Delež stroškov za RinR na prihodek od zdravil se je od leta 1953, ko je bil 2,4 %, nenehno 

povečeval, saj so stroški in potrebe po večanju obsega RinR nenehno rasli (Craig in Malek 

1995). V zadnjih letih dosega zelo visoke vrednosti in se zato farmacevtski sektor uvršča med 

najbolj intenzivne sektorje glede na RinR. Povprečna vrednost deleža stroškov za RinR za 20 

farmacevtskih podjetij vključenih v raziskavo v letu 2012 je 19,3 %. 

Odvisnost farmacevtskih podjetij od najdenja novih produktov je zelo visoka. To nam pokaže 

delež prihodka od najbolje prodajanega zdravila podjetja na celotni prihodek od zdravil, ki je 

v letu 2012 v povprečju za 20 vključenih podjetij v raziskavi 21,3 %. Najvišji je za zdravilo 

Humira™ podjetja Abbott v vrednosti 40 %. V letu 2006 je predstavljal omenjeni delež 

zdravila Lipitor™ podjetja Pfizer 29 % (Contract pharma 2007). 

Dobičkonosnost 20 podjetij iz naše raziskave za leto 2012 smo izmerili s pomočjo neto 

profitne marže. Le ta je najvišja za biofarmacevtski podjetji Novo Nordisk v vrednosti 27,5 % 

in Amgen v vrednosti 25,2 %. Tretje po neto profitni marži v vrednost 24,8 % je največje 

farmacevtsko podjetje Pfizer. Biofarmacevtska podjetja iz naše raziskave imajo povprečno 

neto profitno maržo v vrednosti 24,7 %, ki je za 10 odstotnih točk višja, kot je povprečna neto 

profitna marža za farmacevtska podjetja v vrednosti 14,2 %. Na drugi strani pa je pet podjetij 
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z najnižjo neto profitno maržo japonskih podjetij in teh pet podjetij ima sedež na Japonskem 

izmed vseh 20 podjetij, zajetih v raziskavo. 

4.2 Ugotovitve iz rezultatov anketnega vprašalnika 

Lekarnarji v povprečju zelo dobro prepoznavajo 12 farmacevtskih podjetij saj rezultati ankete 

kažejo, da so ta podjetja prejela glede na prepoznavnost povprečne ocene nad 4,6. Na drugi 

strani so 4 japonska podjetja s povprečnimi ocenami pod 1,3 in zato v povprečju popolnoma 

nepoznana. 

Štiri najbolje ocenjena podjetja po kakovosti Bayer, Novartis, Roche in Pfizer so tudi štiri 

najbolj prepoznavna podjetja. Na drugi strani pa ob neupoštevanju štirih nepoznanih 

japonskih podjetij so zadnja tri glede na kakovost povprečno najslabše ocenjena podjetja 

Bristol-Myers Squibb, Amgen in Astellas prav tako med zadnjimi štirimi podjetji po 

prepoznavnosti. 

Da je Pfizer največje svetovno podjetje, je ocenilo 40 % lekarnarjev, 21 % jih je ocenilo, da je 

drugo največje svetovno podjetje Novartis in 15 % jih je ocenilo, da je tretje največje 

svetovno podjetje Merck. 

Da je Krka največje farmacevtsko podjetje na slovenskem trgu, je ocenilo 86 % lekarnarjev, 

69 % jih je ocenilo, da je drugo največje podjetje Lek in 7 %, da je tretje največje podjetje 

Merck. Lekarnarji poznavajo pozicijo največjih podjetij na slovenskem trgu bolje kakor 

pozicijo podjetij na svetovnem trgu. 

Ugotavljamo, da se lekarnarji v povprečju večinoma strinjajo, da je pozicija podjetij na trgu 

stabilna in se čez leto ohranja in ta njihova povprečna ocena odstopa od realnega stanja. 

Lekarnarji se v povprečju tudi večinoma strinjajo, da je poglavitni namen farmacevtskih 

podjetij, da delujejo v namen povečanja dobička. V povprečju se lekarnarji popolnoma 

strinjajo, da je razvoj novih zdravil za družbo zelo pomemben. V povprečju se večinoma ne 

strinjajo, da farmacevtska podjetja preveč svojega prihodka vlagajo v RinR. Po večini se tudi 

v povprečju strinjajo, da farmacevtska podjetja preveč svojega prihodka vlagajo v marketing. 

V povprečju se deloma strinjajo in deloma ne strinjajo, da so podeljeni patenti za zdravila 

predolgi. Prav tako se v povprečju deloma strinjajo in deloma ne strinjajo, da se farmacevtska 

podjetja za dosego svojih ciljev poslužujejo etično spornih postopkov. 

Ugotovili smo, da lekarnarji v povprečju veliko informacij pridobijo od farmacevtskih 

predstavnikov ter na raznih prireditvah in predstavitvah farmacevtskih podjetij. Na drugi 

strani pa v povprečju malo informacij prejmejo na fakulteti in preko televizije. 

Lekarnarji so v povprečju v večji meri zadovoljni s profesionalnim odnosom farmacevtskih 

predstavnikov v odnosu do lekarniške dejavnosti in lekarniških uslužbencev. V povprečju pa 
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niso ne zadovoljni niti nezadovoljni glede na način sodelovanja predstavnikov v odnosu do 

lekarniške dejavnosti in lekarniških uslužbencev ter s količino dodatnega izobraževanja v 

obliki predavanj in delavnic, ki jih farmacevtska podjetja ponudijo lekarnarjem. Prav tako so 

lekarnarji v povprečju neopredeljeni pri ocenjevanju zadovoljstva, torej niso ne zadovoljni ne 

nezadovoljni z farmacevtskimi predstavniki in njihovim poslovnim odnosom. 

V povprečju imajo lekarnarji z vsemi ocenjenimi podjetji dobre izkušnje. Ugotovimo, da je 

prvih pet najbolje ocenjenih podjetij glede na izkušnje Bayer, Novartis, Pfizer, Glaxo in Roch 

enakih prvim petim najbolje ocenjenim podjetjem po prepoznavnosti. Štiri od teh podjetij 

Bayer, Novartis, Pfizer in Roche so prav tako med prvimi štirimi najbolje ocenjenimi podjetji 

po kakovosti. 

Glede na ocene lekarnarjev po želji za zaposlitev v globalnem farmacevtskem podjetju v 

odstotkih ugotovimo, da se jih največ 29 % delno zanima in delno ne zanima za zaposlitev. 

Zelo veliko željo po zaposlitvi je izrazilo 9 % lekarnarjev, 18 % pa se jih ne bi želelo zaposliti 

v farmacevtskem podjetju. 

Ugotovili smo, da so povprečne ocene za posamezna farmacevtska podjetja glede na željo po 

zaposlitvi v tem podjetju precej homogene, saj se vse po lestvici od 1 do 5 gibljejo med 2,1 in 

3,1. Najbolj zaželeno podjetje za zaposlitev med lekarnarji je Novartis in takoj za njim na 

drugem mestu podjetje Bayer. Ugotovili smo, da sta podjetji Novartis in Bayer najbolje 

ocenjeni podjetji v vseh štirih kategorijah, ki smo jih ocenjevali. Le da je pri ostalih treh 

kategorijah; po prepoznavnosti, glede na kakovost izdelkov, storitev ter reševanju reklamacij, 

kakor tudi glede na izkušnje s tem podjetjem glede na povprečno oceno Bayer na prvem in 

Novartis na drugem mestu. 

4.3 Ugotovitve glede hipotez 

Za preverjanje H1, da tržni deleži največjih svetovnih proizvajalcev zdravil vplivajo na 

prepoznavnost farmacevtskih podjetij kot blagovnih znamk med slovenskimi farmacevti smo 

uporabili regresijsko analizo tržnih deležev podjetij v odvisnosti od prepoznavnosti podjetij. 

Hipoteze nismo mogli zavrniti. Tako smo v naši raziskavi ugotovili, da tržni deleži največjih 

svetovnih proizvajalcev zdravil vplivajo na prepoznavnost farmacevtskih podjetij kot 

blagovnih znamk med slovenskimi farmacevti. 

Za preverjanje H2, da je prodaja zdravil svetovnih farmacevtskih podjetij na slovenskem trgu 

pozitivno povezana z njihovo prepoznavnostjo in zaznano vrednostjo med farmacevti smo 

uporabili koeficient korelacije. Hipoteze nismo mogli zavrniti. Tako smo ugotovili, da sta 

spremenljivki prodaja zdravil svetovnih farmacevtskih podjetij na slovenskem trgu in 

prepoznavnost in zaznavna vrednost med farmacevti pozitivno povezani. 
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Pri preverjanju H3, da večina slovenskih lekarnarjev prepozna največja svetovna 

farmacevtska podjetja smo uporabili zakonitosti normalne porazdelitve in proceduro One-

Sample T Test enostranski preizkus za preizkušanje domnev. Hipoteze nismo mogli zavrniti. 

V naši raziskavi smo tako ugotovili, da večina lekarnarjev prepozna največja svetovna 

farmacevtska podjetja. 

Pri preverjanju H4, da je večina slovenskih lekarnarjev v splošnem nezadovoljna z načinom 

sodelovanja predstavnikov za zdravila smo uporabili zakonitosti normalne porazdelitve. 

Hipotezo glede na pridobljene izračune zavrnemo. Zato na podlagi naše raziskave ne moremo 

trditi, da je večina slovenskih lekarnarjev v splošnem nezadovoljna z načinom sodelovanja 

predstavnikov za zdravila. 

Temeljna teza magistrske naloge, ki smo jo testirali, se glasi, da imajo večja svetovna 

farmacevtska podjetja večjo prepoznavnost blagovnih znamk med slovenskimi lekarnarji s 

pozitivno povezanostjo na prodajo zdravil. S potrditvijo hipotez smo potrdili temeljno tezo 

magistrske naloge. 

Preglednica 30 prikazuje povzetek ugotovljenih rezultatov na podlagi testiranih hipotez. 

Preglednica 30: Rezultati testiranih hipotez 

Hipoteza Ugotovitev Pojasnilo 

H1: Tržni deleži največjih 
svetovnih proizvajalcev 

zdravil vplivajo na 

prepoznavnost farmacevtskih 

podjetij kot blagovnih znamk 

med slovenskimi farmacevti. 

Hipoteze  

ne moremo zavrniti. 

Potrdili smo, da tržni deleži 
največjih svetovnih proizvajalcev 
zdravil vplivajo na 

prepoznavnost farmacevtskih 

podjetij kot blagovnih znamk 

med slovenskimi farmacevti. 

H2: Prodaja zdravil svetovnih 

farmacevtskih podjetij na 

slovenskem trgu je pozitivno 

povezana z njihovo 

prepoznavnostjo in zaznavno 

vrednostjo med farmacevti. 

Hipoteze  

ne moremo zavrniti. 

Potrdili smo, da je prodaja 

zdravil svetovnih farmacevtskih 

podjetij na slovenskem trgu 

pozitivno povezana z njihovo 

prepoznavnostjo in zaznavno 

vrednostjo med farmacevti. 

H3: Večina slovenskih 
lekarnarjev prepozna največja 
svetovna farmacevtska 

podjetja. 

Hipoteze  

ne moremo zavrniti. 

Potrdili smo, da večina 
slovenskih lekarnarjev prepozna 

največja svetovna farmacevtska 
podjetja. 

H4: Večina slovenskih 
lekarnarjev je v splošnem 
nezadovoljna z načinom 
sodelovanja predstavnikov za 

zdravila 

Hipotezo  

zavrnemo. 

Nismo mogli potrditi, da je 

večina slovenskih lekarnarjev v 
splošnem nezadovoljna z 
načinom sodelovanja 
predstavnikov za zdravila. 
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4.4 Pomen raziskave za znanost in stroko  

Različne raziskave med lekarnarji o farmacevtskih podjetjih izvajajo sama farmacevtska 

podjetja za lastno uporabo. Njihov namen je izboljšanje odnosa do lekarnarjev kot njihovih 

strank in izboljšanje učinkovitosti marketinških strategij. 

Magistrska naloga prispeva k ugotavljanju mnenja lekarnarjev kot zdravstvenih delavcev o 

farmacevtskih podjetjih in celotni farmacevtski industriji. To je za farmacevtska podjetja 

pomembno, saj tovrstne informacije nujno potrebujejo za uvajanje sprememb in snovanje 

novih poslovnih strategij s katerimi poizkušajo izboljšati poslovni odnos z strankami. 

Raziskava prispeva znanje na področju prepoznavanje in zaznavne vrednosti farmacevtskih 

podjetij med lekarnarji in je vezana na slovenski prostor. Dokazali smo, da tržni deleži 

svetovnih proizvajalcev zdravil vplivajo na prepoznavnost farmacevtskih podjetij. Hkrati smo 

ugotovili, da imajo določena podjetja najvišje ocene pri vseh ocenjevanih kategorijah: po 

prepoznavnosti, glede na kakovost izdelkov, glede na izkušnje s podjetjem in glede na željo 

po zaposlitvi v podjetju. 

4.5 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Obravnavane teme v magistrski nalogi dajejo veliko možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

Povprečne ocene pridobljenih rezultatov o zadovoljstvu lekarnarjev s farmacevtskimi 

predstavniki in farmacevtsko industrijo kažejo na precejšnjo neopredeljenost v zadovoljstvu. 

Lekarnarji so z večino trditev delno zadovoljni in hkrati delno nezadovoljni oziroma se s 

trditvami delno strinjajo in delno ne strinjajo. Smiselna bi bila nadaljnja raziskava v smeri, da 

bi raziskali, kako bi povečali zadovoljstvo lekarnarjev s farmacevtskimi predstavniki in 

farmacevtsko industrijo. Z odprtimi vprašanji bi poizkušali določiti, kaj bi jim bilo v veliko 

zadovoljstvo in kaj jim ne ustreza oz. česa ne marajo. Poizkušali bi ugotoviti, kako naj se 

farmacevtska industrija v odnosu do njih prilagodi, da bo bolj ustrezala njihovim potrebam in 

pričakovanjem. 

Prav tako bi lahko glede na rezultate, ki pokažejo, da so najvišje ocenjena podjetja najvišje 

ocenjena v vseh kategorijah, ki smo jih raziskovali lahko raziskave razširili. Recimo Bayer in 

Novartis zasedata prvo in drugo mestu glede na povprečne ocene po vseh štirih kategorijah. 

Tako po prepoznavnosti kakor po kakovosti, po izkušnjah, ki jih imajo s podjetjem in glede 

na željo po zaposlitvi v tem podjetju. Lahko bi izvedli raziskavo z večjim številom različnih 

kategorij in preverili ali se posamezna podjetja najvišje ocenjena tudi v večjem številu 

kategorij. Prav tako bi lahko na področju vedenjske ekonomije ugotavljali, zakaj so določena 

podjetja v vseh naših štirih kategorijah tako dobro ocenjena in zakaj druga ne. Odločitve in 

ocene posameznikov so namreč pogojene s čustvi. Lahko bi raziskali razloge, zakaj sta Bayer 

in Novartis v slovenskem prostoru med lekarnarji tako visoko ocenjena. 
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5 SKLEP 

Globalizacija je prinesla številne novosti in spremembe in povečala tekmovanje na svetovnem 

trgu farmacevtske industrije. Podjetja poizkušajo prekositi svoje tekmece v inovacijah in 

odkritju novih blokbasterjev in tako izboljšati ali vsaj ohraniti svojo pozicijo na izredno 

nestabilnem trgu. Zaradi zmanjšane produktivnosti v RinR zdravil se morajo podjetja 

posluževati različnih strategij v namen nadomeščanja te novonastale izgube. Na eni strani se 

tako širijo na druge trge, prevzemajo podjetja ali se z njimi združujejo ter izvajajo nenehne 

strukturne spremembe, kakor se na drugi strani trudijo za uspešen prihod zdravil na trg, širijo 

linije proizvodov ter se trudijo izboljšati komunikacijske strategije s ključnimi partnerji ter 

vsakim posameznim členom v prodajni verigi. Zaradi teh sprememb farmacevtska podjetja 

namenjajo več pozornosti tudi farmacevtom kot eni skupini strank izmed večih različnih 

skupin strank v prodajni verigi.  

Teoretična spoznanja v drugem poglavju magistrske naloge so nam podala osnovo 

organizacije farmacevtske industrije, specifike farmacevtske industrije ter novosti in 

spremembe, ki so se v tem oziru pojavljale. Te podatke smo nato analizirali z rezultati naše 

raziskave globalnega trga farmacevtske industrije. Raziskali smo, da se je rast svetovnega trga 

zdravil v zadnjem desetletju upočasnila. Prav tako se je spremenilo razmerje v porabi zdravil 

glede na različne svetovne geografske regije. Zvečal se je delež svetovne porabe zdravil v 

regiji Azije, Afrike, Avstralije in Latinske Amerike, medtem ko se je zmanjšal v Severni 

Ameriki in Evropi. Dolgotrajna centralizacija farmacevtske industrije je v zadnjih letih 

spremenila svoj tred. Opaziti je rahlo decentralizacijo farmacevtskega sektorja. V zadnjem 

desetletju največja farmacevtska podjetja kljub rednim procesom združevanja in prevzemov 

ohranjajo konstantno število zaposlenih in hkrati konstanto odpuščajo delovno silo. Delež 

stroškov za RinR na prihodek od zdravil se je od 50' let naprej povečal za 8 krat, kar uvršča 

farmacevtski sektor med najintenzivnejše z RinR podprte sektorje. Odvisnost farmacevtskih 

podjetij od najdenja novih zdravil je visoka, saj je povprečni delež prihodka najbolje 

prodajanega zdravila na celotni prihodek od zdravila za 20 raziskovanih podjetij v letu 2012 

21,3 %. Raziskava nam pokaže, da je povprečna profitna marža biofarmacevtskih podjetij za 

10 odstotnih točk višja kot za farmacevtska podjetja. Najnižje neto profitne marže v raziskavi 

dosegajo vsa vključena japonska podjetja. 

Iz analize anketnega vprašalnika povzamemo, da poznajo lekarnarji pozicijo največjih podjetij 

na slovenskem trgu bolje kakor pozicijo podjetij na svetovnem trgu. Glede na povprečno 

oceno lekarnarjev so farmacevtska podjetja Bayer, Novartis, Pfizer in Roche med prvimi 

šestimi po vseh štirih raziskovanih kategorijah: po prepoznavnosti, glede na kakovost 

izdelkov, glede na izkušnje s podjetjem in glede na željo po zaposlitvi v podjetju Bayer in 

Novartis po vseh kategorijah zasedata prvo in drugo mesto. Lekarnarji po oceni zadovoljstva 

merjeni z različnimi trditvami o zadovoljstvu v odnosu do farmacevtskih predstavnikov in 

farmacevtske industrije so največkrat neopredeljeni. Zato bi morali za natančnejše podatke o 
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njihovem zadovoljstvu napraviti dodatno raziskavo, s katero bi lahko farmacevtska industrija 

izboljšala poslovni odnos z lekarnarji. Ugotavljamo, da se želja po zaposlitvi med lekarnarji 

na petstopenjski ocenjevalni lestvici porazdeljuje od ocene 1 do 5 približno normalno (po 

Gaussovi krivulji). 

Glavni namen magistrske naloge je bil ugotoviti, ali imajo večja svetovna farmacevtska 

podjetja večjo prepoznavnost blagovnih znamk med slovenskimi lekarnarji s pozitivno 

povezanostjo na prodajo zdravil. Potrdili smo, da je velikost farmacevtskih podjetij 

pomembna za njihovo boljše prepoznavanje. Prav tako je prodaja zdravil pozitivno povezana 

s prepoznavno in zaznavno vrednostjo farmacevtskih podjetij med lekarnarji. 
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BLOKBUSTER uspešno prodajano zdravilo na trgu z zelo visokim letnim donosom. 

PIPELINE zdravila v razvoju 
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Priloga 1 

 

ANKETA MED LEKARNARJI 

Sem Lucija Kušar, magistra farmacije in študentka Fakultete za management Univerze na 
Primorskem. Izvajam raziskavo na področju prepoznavnosti farmacevtskih podjetij in 
njihovih proizvodov ter ugotavljanju zadovoljstva med lekarnarji. Prosim vas, da v danem 

vrstnem odgovorite na spodnja vprašanja. Anketa je anonimna in vam bo vzela približno 12 
minut vašega časa. Anketo izvajam popolnoma neodvisno in ni v povezavi ali v sodelovanju z 

nobenim od farmacevtskih podjetij. 

Za odgovore se vam že v naprej najlepše zahvaljujem! 

 

Prvi del: Prepoznavanje 20 največjih farmacevtskih podjetij in njihovega delovanja 

1. Spodaj je navedenih 20 največjih farmacevtskih podjetij na svetovnem trgu. Prosim 

vas, označite v kolikšni meri prepoznate podjetje.  
Ocenjevalna lestvica: 1 – popolnoma nepoznano, 2 – nepoznano,3 – niti nepoznano, niti 

prepoznano, 4 – prepoznano in 5 – zelo prepoznano 

Takeda Chenmical Industries 1 2 3 4 5 

Roche 1 2 3 4 5 

Sanofi-Aventis 1 2 3 4 5 

Abbott Laboratories 1 2 3 4 5 

Johnson & Johnson 1 2 3 4 5 

Daichi Sankyo 1 2 3 4 5 

Merck Sharpe & Dohme 1 2 3 4 5 

Boehringer-Ingelheim 1 2 3 4 5 

Eisai Inc. 1 2 3 4 5 

Astellas Pharma 1 2 3 4 5 

Bayer  1 2 3 4 5 

Astra Zeneca 1 2 3 4 5 

Eli Lilly  1 2 3 4 5 

Bristol-Myers Squibb 1 2 3 4 5 

Pfizer  1 2 3 4 5 

Otsuka Pharmaceuticals 1 2 3 4 5 

Amgen 1 2 3 4 5 

Glaxo-Smith-Klein 1 2 3 4 5 

Novo Nordisk 1 2 3 4 5 

Novartis 1 2 3 4 5 

 



Priloga 1 

 

2. Ocenite le tista farmacevtska podjetja, ki jih poznate. Ocenite jih po kakovosti 

izdelkov in storitev ter kakovosti reševanja reklamacij. Prosim vas, če ob vsakem 
podjetju izberete oceno od 1 do 5 glede na to, s katero trditvijo se najbolj strinjate. 

Tista, ki jih ne poznate, pustite neoznačena.  
Ocenjevalna lestvica: 1 – zelo slaba kakovost; 2 - slaba kakovost; 3 – solidna kakovost; 4 

– dobra kakovost; 5 – zelo dobra kakovost 

Takeda Chenmical Industries 1 2 3 4 5 

Roche 1 2 3 4 5 

Sanofi-Aventis 1 2 3 4 5 

Abbott Laboratories 1 2 3 4 5 

Johnson & Johnson 1 2 3 4 5 

Daichi Sankyo 1 2 3 4 5 

Merck Sharpe & Dohme 1 2 3 4 5 

Boehringer-Ingelheim 1 2 3 4 5 

Eisai Inc. 1 2 3 4 5 

Astellas Pharma 1 2 3 4 5 

Bayer  1 2 3 4 5 

Astra Zeneca 1 2 3 4 5 

Eli Lilly  1 2 3 4 5 

Bristol-Myers Squibb 1 2 3 4 5 

Pfizer  1 2 3 4 5 

Otsuka Pharmaceuticals 1 2 3 4 5 

Amgen 1 2 3 4 5 

Glaxo-Smith-Klein 1 2 3 4 5 

Novo Nordisk 1 2 3 4 5 

Novartis 1 2 3 4 5 

 

3. Napišite imena treh podjetij izmed 20 v razpredelnici pri vprašanju 2 navedenih 
farmacevtskih podjetij, ki so imela po vašem mnenju največjo vrednost prodaje na 
svetovnem trgu v letu 2012. Napišite jih po vrstnem redu na način, da najprej 
napišete podjetje z največjo vrednostjo prodaje. 

1. Podjetje z največjo vrednostjo prodaje _____________________________________ 

2. Podjetje z drugo največjo vrednostjo prodaje ________________________________ 

3. Podjetje s tretjo največjo vrednostjo prodaje _________________________________ 
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4. Napišite imena treh slovenskih farmacevtskih podjetij ali podružnic tujih 
farmacevtskih podjetij v Sloveniji izmed spodaj naštetih podjetij, ki so po vašem 
mnenju dosegla največjo vrednost prodaje na slovenskem trgu v letu 2012? Napišite 
jih po vrstnem redu na način, da pod 1 napišete podjetje z največjo vrednostjo 
prodaje. 

Teva Merck  Sharp & Dohme 

Medis  Abbott 

Boehringer-Ingelheim  Novo Nordisk 

Janssen Cilag  Novartis Pharma 

Roche  Pfizer 

Eli Lilly  Amgen 

Lek  Servier 

Krka  Merck Serono 

Astra-Zeneca  Bayer 

Sanofi Aventis  Glaxo-Smith-Klein 

1. Podjetje z največjo vrednostjo prodaje _________________________ 

2. Podjetje z drugo največjo vrednostjo prodaje _____________________ 

3. Podjetje s tretjo največjo vrednostjo prodaje ______________________ 

 

5. Ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami o farmacevtskih podjetjih. 

Stopnjo strinjanja izrazite z oceno pod vrednostmi od 1 do 5 – koliko se strinjate s 

posamezno trditvijo.  

Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – večinoma se ne strinjam; 3 – deloma 

se strinjam, deloma se ne strinjam; 4 – večinoma se strinjam; 5 – popolnoma se strinjam. 

Pozicija farmacevtskih podjetij na trgu je stabilna in se čez leto 
ohranja. 

1 2 3 4 5 

Poglavitni namen farmacevtskih podjetij je, da delujejo v 

namen povečevanja dobička. 
1 2 3 4 5 

Razvoj novih zdravil je za družbo zelo pomemben. 1 2 3 4 5 

Preveč svojega prihodka vlagajo v razvoj in raziskave (18 %). 1 2 3 4 5 

Preveč svojega prihodka vlagajo v marketing (25 %). 1 2 3 4 5 

Podeljeni patenti na zdravila 15-20 let so predolgi. 1 2 3 4 5 

Za dosego svojih ciljev se poslužujejo etično spornih 
postopkov. 

1 2 3 4 5 

 

6. Ocenite od 1 do 5, v kolikšni meri ste iz naštetih virov pridobili informacije o 
farmacevtskih podjetjih. 

Ocenjevalna lestvica: 1 – zelo malo informacij, 2 – malo informacij, 3 – niti malo, niti 

veliko informacij, 4 – veliko informacij in 5 – zelo veliko informacij. 

Televizija 1 2 3 4 5 

Internet 1 2 3 4 5 

Časopisi, revije, strokovne publikacije 1 2 3 4 5 

Farmacevtski predstavniki, razne prireditve in predstavitve 

farmacevtskih podjetij 

1 2 3 4 5 

Fakulteta 1 2 3 4 5 
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Drugi  del: Zadovoljstvo lekarnarjev s poslovnim odnosom predstavnikov farmacevtskih 

podjetij 

7. Ocenite stopnjo strinjanja s spodnjo trditvijo.  

Ocenjevalna lestvica: 1 – nisem zadovoljen; 2 – v manjši meri sem zadovoljen; 3 – delno 

sem zadovoljen, delno nisem zadovoljen; 4 – v večji meri sem zadovoljen; 5 – zelo sem 

zadovoljen. 

Zadovoljen sem z načinom sodelovanja farmacevtskih 
predstavnikov v odnosu do lekarniške dejavnosti in lekarniških 
uslužbencev. 

1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z strokovnimi informacijami, ki nam jih 

farmacevtski predstavniki prinašajo. 
1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s profesionalnim odnosom farmacevtskih 

predstavnikov. 

1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s količino dodatnega izobraževanja v obliki 
predavanj in delavnic, ki jih farmacevtska podjetja ponudijo 

lekarnarjem. 

1 2 3 4 5 

 

8. Ocenite, kakšno je vaše zadovoljstvo z obiski farmacevtskih predstavnikov.  
Ocenjevalna lestvica: 1 – se ne strinjam; 2 – večinoma se ne strinjam; 3 – deloma se 

strinjam, deloma se ne strinjam; 4 – večinoma se strinjam; 5 – popolnoma se strinjam. 

Želim si večje število obiskov farmacevtskih predstavnikov za 
zdravila. 

1 2 3 4 5 

Želim si , da bi se sestali pri vsakem posameznem lekarnarju. 1 2 3 4 5 

Nikoli se ne srečam s farmacevtskimi predstavniki. 1 2 3 4 5 

Če bi nas farmacevtski predstavniki večkrat obveščali bi bilo 
naše svetovanje bolnikom učinkovitejše. 

1 2 3 4 5 

Ob obiskih farmacevtskih predstavnikov izvem vse potrebno o 

konkretnem zdravilu. 

1 2 3 4 5 

Farmacevtski predstavnik mi je na razpolago za pojasnila na 

moja morebitna vprašanja. 
1 2 3 4 5 
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9. Ocenite le tista podjetja, ki jih poznate. Ocenite jih glede na izkušnje, ki jih imate z 
njimi. Prosim vas, če ob vsakem podjetju izberete ustrezno vrednost od 1 do 5 glede 

na stopnjo vašega soglasja. Tista, ki jih ne poznate, pustite neoznačena.  
Ocenjevalna lestvica: 1 – s podjetjem imam zelo slabe izkušnje; 2 – s podjetjem imam 

slabe izkušnje; 3 – s podjetjem imam delno dobre, delno slabe izkušnje; 4 – s podjetjem 

imam dobre izkušnje; 5 – s podjetjem imam zelo dobre izkušnje. 

Takeda Chenmical Industries 1 2 3 4 5 

Roche 1 2 3 4 5 

Sanofi-Aventis 1 2 3 4 5 

Abbott Laboratories 1 2 3 4 5 

Johnson & Johnson 1 2 3 4 5 

Daichi Sankyo 1 2 3 4 5 

Merck Sharpe & Dohme 1 2 3 4 5 

Boehringer-Ingelheim 1 2 3 4 5 

Eisai Inc. 1 2 3 4 5 

Astellas Pharma 1 2 3 4 5 

Bayer  1 2 3 4 5 

Astra Zeneca 1 2 3 4 5 

Eli Lilly  1 2 3 4 5 

Bristol-Myers Squibb 1 2 3 4 5 

Pfizer  1 2 3 4 5 

Otsuka Pharmaceuticals 1 2 3 4 5 

Amgen 1 2 3 4 5 

Glaxo-Smith-Klein 1 2 3 4 5 

Novo Nordisk 1 2 3 4 5 

Novartis 1 2 3 4 5 

 

10. Ocenite od 1 do 5, v kolikšni meri bi se želeli zaposliti v globalnem farmacevtskem 
podjetju, če bi dobili priložnost. 
Ocenjevalna lestvica: 1 – ne bi se želel zaposliti; 2 – imel bi majhno željo po zaposlitvi;  

3 –  zaposlitev bi me delno zanimala, delno me ne bi zanimala; 4 – želel bi se zaposliti;  

5 – zelo bi se želel zaposliti. 

Želel bi se zaposliti v globalnem farmacevtskem podjetju, če bi 
dobil priložnost za to. 

1 2 3 4 5 
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11. Ocenite, v kolikšni meri bi bila zanimiva morebitna zaposlitev za vas v enem od 
naslednjih podjetij. Tista, ki jih ne poznate, pustite neoznačena. 

Ocene: od 1 – zaposlitev v tem podjetju me sploh ne zanima, do 5 – zelo veliko zanimanje 

za zaposlitev. 

Takeda Chenmical Industries 1 2 3 4 5 

Roche 1 2 3 4 5 

Sanofi-Aventis 1 2 3 4 5 

Abbott Laboratories 1 2 3 4 5 

Johnson & Johnson 1 2 3 4 5 

Daichi Sankyo 1 2 3 4 5 

Merck Sharpe & Dohme 1 2 3 4 5 

Boehringer-Ingelheim 1 2 3 4 5 

Eisai Inc. 1 2 3 4 5 

Astellas Pharma 1 2 3 4 5 

Bayer  1 2 3 4 5 

Astra Zeneca 1 2 3 4 5 

Eli Lilly  1 2 3 4 5 

Bristol-Myers Squibb 1 2 3 4 5 

Pfizer  1 2 3 4 5 

Otsuka Pharmaceuticals 1 2 3 4 5 

Amgen 1 2 3 4 5 

Glaxo-Smith-Klein 1 2 3 4 5 

Novo Nordisk 1 2 3 4 5 

Novartis 1 2 3 4 5 

 

Tretji del: Demografski podatki anketiranca 

· Spol  ¨ Ženka ¨ Moški 

· Število let delovnih izkušenj ? _____  Število let delovnih izkušenj v lekarni? ______ 

Prosim, vpišite, v katero od spodaj naštetih skupin po starosti spadate?  

¨ 20–30 let  ¨ 31–40 let 

¨ 41–50 let  ¨ nad 50 let 

Označite, v kateri izmed 12 spodaj navedenih statističnih regij Slovenije ste zaposleni? 

¨ Pomurska regija ¨ Savinjska regija ¨ Zasavska regija 

¨ Osrednjeslovenska regija ¨ Gorenjska regija ¨ Goriška regija 

¨ Podravska regija ¨ Koroška regija ¨ Spodnjeposavska regija 

¨ Jugovzhodna regija ¨ Notranjsko-kraška regija ¨ Obalno-kraška regija 

Najlepša hvala za vaš čas in odgovore! 
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IZRAČUNI STATISTIČNE ANALIZE SPSS 

HIPOTEZA 1. Regression; Rezultati obdelav 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 MARKETshare . Enter 

b. Odvisna spremenljivka: srednja vrednost prepoznavnosti podjetja 

 

Izračunana koeficient determinacije in korelacije 

Model Summary
b
 

 
Model 1 

R 0,635
a
 

R Square 0,404 

Adjusted R Square 0,371 

Std. Error of the Estimate 1,15357 

Change Statistics R Square Change 0,404 

 F Change 12,188 

 df1 1 

 df2 18 

 Sig. F Change 0,003 

a. Neodvisna spremenljivka: svetovni tržni delež podjetja v letu 2012 

b. Odvisna spremenljivka: srednja vrednost prepoznavnosti podjetja 

 

ANOVA
b
 

 
Model 1 

 
Regression Residual Total 

Sum of Squares 16,219 23,953 40,172 

df 1 18 19 

Mean Square 16,219 1,331 
 

F 12,188 
  

Sig. 0,003
a
 

  
a. Neodvisna spremenljivka: svetovni tržni delež podjetja v letu 2012 

b. Odvisna spremenljivka: srednja vrednost prepoznavnosti podjetja 
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Coefficients
a
 

 
Model 1 

 
(Constant) MARKETshare 

Unstandardized Coefficients B 2,025 0,675 

 Std. Error 0,547 0,193 

Standardized Coefficients Beta 
 

0,635 

t 3,701 3,491 

Sig. 0,002 0,003 

Correlations Zero-order 
 

0,635 

 Partial 
 

0,635 

 Part 
 

0,635 

Collinearity Statistics Tolerance 
 

1,000 

 VIF 
 

1,000 

a. Odvisna spremenljivka: srednja vrednost prepoznavnosti podjetja 
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IZRAČUNI STATISTIČNE ANALIZE SPSS 

HIPOTEZA 2. Regression; rezultati obdelav 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 SLOprodaja
a
 . Enter 

a. Vse zahtevane spremenljivke 

b. Odvisna spremenljivka: srednja vrednost prepoznavnosti podjetja 

Izračunana koeficient determinacije in korelacije 

Model Summary
b
 

 
Model 1 

R 0,593
a
 

R Square 0,352 

Adjusted R Square 0,298 

Std. Error of the Estimate 0,58256 

Change Statistics R Square Change 0,352 

 F Change 6,515 

 df1 1 

 df2 12 

 Sig. F Change 0,025 

Durbin-Watson 1,917 

a. Neodvisna spremenljivka: prihodek podjetja v Sloveniji v letu 2012 

b. Odvisna spremenljivka: srednja vrednost prepoznavnosti podjetja 

 

ANOVA
b
 

 
Model 1 

 
Regression Residual Total 

Sum of Squares 2,211 4,073 6,283 

df 1 12 13 

Mean Square 2,211 0,339 
 

F 6,515 
  

Sig. 0,025
a
 

  
a. Neodvisna spremenljivka: prihodek podjetja v Sloveniji v letu 2012 

b. Odvisna spremenljivka: srednja vrednost prepoznavnosti podjetja 
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Coefficients
a
 

 
Model 1 

 
(Constant) SLOprodaja 

Unstandardized Coefficients B 3,654 4,162E-8 

 Std. Error 0,345 0,000 

Standardized Coefficients Beta 
 

0,593 

t 10,586 2,552 

Sig. 0,000 0,025 

95,0 % Confidence Interval for B Lower Bound 2,902 0,000 

 Upper Bound 4,406 0,000 

Correlations Zero-order 
 

0,593 

 Partial 
 

0,593 

 Part 
 

0,593 

Collinearity Statistics Tolerance 
 

1,000 

 VIF 
 

1,000 

a. Odvisna spremenljivka: srednja vrednost prepoznavnosti podjetja 
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PROCEDURA ONE-SAMPLE T TEST 

HIPOTEZA 3. Rezultati obdelav 

T-TEST 

/TESTVAL=3 

/MISSING=ANALYSIS 

/VARIABLES=MeanCOMPfarmacevt 

/CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 

Spremenljivka=srednja vrednost prepoznavnosti podjetij lekarnarja 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

MeanCOMPfarmacevt 121 3,7107 0,39196 0,03563 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Diff. 
95 %Confidence Interval of Diff. 

Lower Upper 

Mean COMP 19,946 120 0,000 0,71074 0,6402 0,7813 
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PROCEDURA ONE-SAMPLE T TEST 

HIPOTEZA 4. Rezultati obdelav 

T-TEST 

/TESTVAL=3 

/MISSING=ANALYSIS 

/VARIABLES=SPLOSNOzadovoljstvo 

/CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 

Spremenljivka = splošno zadovoljstvo lekarnarja 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SPLOSNOzadovoljstvo 121 3,2831 0,65107 0,05919 

 

Splošno zadovoljstvo je izračunano kot srednja vrednost zadovoljstva lekarnarja s 
posameznimi trditvami pod vprašanjem 7. iz anketnega vprašalnika 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Diff. 
95 %Confidence Interval of Diff. 

Lower Upper 

SplosnoZAD 4,782 120 0,000 0,28306 0,1659 0,4002 

 


