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POVZETEK 

V diplomski nalogi je prou�evana vloga in pomen cen v mednarodnem poslovanju, na študiji 

primera zdravila A. Ugotovljeno je, da se cene zdravil v ve�ini evropskih držav izra�unavajo 

po sistemu ERP in enako velja tudi za preu�evane države regije Alpe Adria. Na podlagi 

izra�unanih cen zdravil je bila opravljena analiza. Ugotovljeno je, da ima ERP lahko posreden 

ali neposreden vpliv na ceno zdravil in da je višina cen povezana predvsem s kupno mo�jo 

prebivalstva v posamezni državi, kar javne institucije dosežejo z restriktivnimi pravilniki za 

oblikovanje cen v humani medicini. Kljub regulaciji cen lahko podjetje X v dolo�enem 

segmentu vpliva na ceno zdravil, to pa predvsem s pravilnim na�rtovanjem vstopa novega 

zdravila na trg in z usmerjenim razvojem novih zdravil, še posebej na onkološkem podro�ju 

ter podro�ju redkih bolezni. 

Klju�ne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, farmacevtska industrija, sistem 
referen�nih cen zdravil. 

SUMMARY 

This paper includes a study of the role and importance of prices in international business, 

based on the example of medicinal products. It was determined that prices in most European 

countries are calculated according to the ERP system, which also applies for the Adriatic 

countries that were included in the study. We performed an analysis based on price 

calculations for medicinal products. We found out that ERP can have a direct or an indirect 

impact on prices of medicinal products and that prices are connected with the purchasing 

power of individual countries, which is achieved by public institutions using restrictive 

pricing rules for medicinal products for humans. Despite these regulations, a company can 

influence pricing of medicinal products in certain segments, mostly with appropriate planning 

of placing a new product on the market and a market-oriented development of new products, 

especially in the fields of oncology and rare diseases. 

Keywords: globalisation, international business, pharmaceutical industry, reference pricing 
system for medicinal products. 
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1 UVOD 

Prvi del diplomske naloge je namenjen predstavitvi globalizacije in z njo povezane 

globalizacijske problematike današnjega sveta ter neenakomernega razvoja držav po vsem 

svetu.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoreti�nih izhodiš�  

Globalizacijska problematika današnjega sveta ter neenakomeren razvoj držav po vsem svetu 

sta postavljena v izhodiš�e za nadaljnjo predstavitev obravnavanega problema. Globalizacija 

je, kot pojem definira Svetli�i� (2004, 22):  

[…] poglabljanje in širjenje dejavnosti po celem svetu, kar oblikuje veliko sopovezanost, 

integriranost proizvodnje in potrošnje.  

Z drugimi besedami, Svetli�i� (2004, 22) ugotavlja, da je:  

[…] globalizacija […] ve�dimenzionalen proces, vklju�ujo� ekonomske, politi�ne in kulturne 

prvine, ki skupaj tvorijo novo kakovost […].  

Gledano z vidika politi�nih prvin tudi naš del sveta ni ni� manj dovzeten za svetovne 

spremembe. Že po osnovni definiciji globalizacija ni opredeljena samo kot politi�na prvina, 

ampak tudi in predvsem kot ekonomska prvina. To ugotavlja tudi Svetli�i� (2004, 21), ki 

pravi, da je »[p]oliti�na globalizacija mnogo šibkeje raziskana kot njena ekonomska 

razsežnost«, vse to pa utemeljuje z dejstvom, » […] da je mnogo težje uvideti njene 

akumulirane politi�ne u�inke«. 

Najbolj obsežen del diplomske naloge smo namenili raziskovanju in prou�evanju poslovanja 

velikih multinacionalnih podjetij v farmacevtski industriji ter sprememb in izzivov v tej 

panogi. Kot je že zelo dobro prou�il in zapisal Kesi� (2007, 153):  

Svetovna farmacevtska industrija spet doživlja novi val svojega konsolidacijskega procesa. 

Glavni vzroki za taka gibanja so intenzivni procesi internacionalizacije in globalizacije, 

regulatorni vplivi (registracijski postopki, zaš�ita intelektualne lastnine, sodni spori), 

racionalizacija stroškov zdravstva, naraš�ajo�a konkuren�nost poslovanja, spremenjena struktura 

in velikost konkurentov na globalnem farmacevtskem trgu.  

V istem �lanku Kesi� (2007, 153) navaja dva procesa: regulatorne vplive in racionalizacijo 

stroškov zdravstva, ki sta bila podrobno raziskana v empiri�nem delu diplomske naloge. Pri 

racionalizaciji stroškov v zdravstvu je velik del racionalizacije usmerjen v zmanjševanje 

stroškov porabe zdravil na recept, saj se ta zdravila financirajo iz javnih sredstev. Kesi�

(2011, 533) deli proizvajalce v farmacevtski industriji na tri tipe:  
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� originatorji: farmacevtska podjetja, ki vlagajo v raziskovanje, razvoj, marketing in 

prodajo novih inovativnih originalnih zdravil;1

� generiki: farmacevtska podjetja, ki vlagajo v razvoj, marketing in prodajo generi�nih 

zdravil;2  

� specialisti: farmacevtska podjetja, ki vlagajo v raziskovanje in razvoj v podro�je 

biotehnologije – biološka zdravila (Gorenjske lekarne 2013). 

Razvojno naravnana podjetja vlagajo veliko denarja v raziskave in razvoj ter potrebujejo ve�

desetletij, da razvijejo nova zdravila, ki bolnikom olajšajo življenje z boleznijo ali pomagajo 

do njihove popolne ozdravitve. Na drugi strani pa državne institucije in zavarovalnice vedno 

bolj stremijo k ve�jemu var�evanju in racionalizaciji stroškov v zdravstvu. Zato farmacevtska 

industrija po vsem svetu, skupaj z državnimi institucijami, iš�e možne na�ine, kako izdelati 

uporabnikom dostopno zdravilo po ceni, za katero je podjetje še pripravljeno prodajati 

zdravila na trgu posamezne države. Zaradi velikih pritiskov nekaterih državnih institucij in 

zdravstvenih zavarovalnic na inovativno farmacevtsko industrijo so posamezna podjetja 

prisiljena postopno umikati nekatera zdravila z razli�nih trgov. 

Namen diplomske naloge je raziskati in preu�iti referen�ni sistem izra�unavanja cen zdravil v 

humani medicini v posameznih državah nekdanje Jugoslavije (in Albaniji) ali, kot jih zelo 

pogosto imenujemo, v regiji Alpe Adria. S prou�evanjem in predstavitvijo referen�nega 

sistema je podrobneje obravnavana problematika neposrednega in posrednega vplivanja na 

zniževanje cen zdravil. V študiji primera je prou�evano zdravilo, ki je po kemi�ni sestavi 

povsem enako v vseh referen�nih državah. Izziv raziskovanja in preu�evanja referen�nega 

sistema je dejstvo, da ima vsaka država v svojih pravilnikih razli�ne referen�ne države, ki jih 

mora upoštevati. Hkrati pa ministrstva za zdravje in zdravstvene zavarovalnice, glede na 

kupno mo� države, prilagajajo tudi kon�ni izra�un cene zdravil v posameznih referen�nih 

državah. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je raziskati in prou�iti vpliv sistema referen�nih držav ter cen na 

izra�un cen zdravil v regiji Alpe Adria.  

Cilji naloge so: 

                                                
1 Originator ali originalno ali inovativno zdravilo je zdravilo, ki vsebuje novo u�inkovino, za katero je 
pridobljeno dovoljenje za promet praviloma na podlagi lastnih študij proizvajalca, ki dokazujejo 
njegovo varnost, kakovost in u�inkovitost.
2 Generik ali generi�no zdravilo je podobno originalnemu zdravilu, ki mu je potekla patentna zaš�ita. 
Vsebuje enake zdravilne u�inkovine kot originalno zdravilo – podobnost mora biti dokazana v 
bioekvivalen�nih klini�nih študijah. Od njega se pri�akuje enaka u�inkovitost in varnost kot velja za 
originalno zdravilo.
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� prou�iti globalizacijske trende in njihov vpliv na poslovanje svetovne farmacevtske 

industrije ter inovativnega farmacevtskega podjetja; 

� raziskati in prou�iti vpliv sistema referen�nih držav in cen na izra�un cen zdravil v regiji 

Alpe Adria ter v skladu s tem prikazati soodvisnost cen za izdelek A od držav/trgov 

Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Albanije ter Bosne in Hercegovine, �rne Gore in 

Kosova; 

� prou�iti vpliv sistema referen�nih cen za zdravila v humani medicini v regiji Alpe Adria 

na strategijo poslovanja podjetja X. Glede na to je pripravljen predlog za možne poslovne 

izboljšave in prikaz soodvisnosti vpliva referen�nih cen za farmacevtski izdelek – 

zdravilo A, podjetja X v državah regije Alpe Adria.

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Za doseganje ciljev so uporabljene naslednje raziskovalne metode: 

� opisovanje ali deskripcija danih dejstev; 

� kompilacija ali povzemanje znanih ugotovitev razli�nih avtorjev; 

� analiza sistema referen�nih cen; 

� metoda komparacije ali primerjave sistemov referen�nih cen; 

� metoda študije primera; 

� metoda sinteze s ciljem ugotavljanja kon�nih sklepov in raziskovalnih ugotovitev. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V študiji primera za pravilno predstavitev in dolo�itev strategije izhajamo iz naslednjih 

predpostavk: 

� prou�evano podjetje X vlaga v razvoj novih zdravil; 

� prou�evano podjetje X je inventivno farmacevtsko podjetje in je prisotno na trgih regije 

Alpe Adria; 

� prou�evani farmacevtski izdelek – zdravilo A je inovativno zdravilo (originalno, ne 

generi�no); 

� prou�evani farmacevtski izdelek – zdravilo A je registrirano v državi, za uporabo v 

humani medicini; 

� regija Alpe Adria je skupek držav (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, 

Makedonija, Albanija, �rna Gora te Kosovo); 

� prou�evani farmacevtski izdelek – zdravilo A je prisotno na vseh trgih regije Alpe Adria;  

� države imajo v regiji vzpostavljen sistem referen�nih cen. 

Omejitve pri raziskovanju problematike: 

� prou�evanje problema je omejeno samo na dolo�eno obmo�je (regija Alpe Adria); 

� prou�evana so samo tista zdravila, ki se izdajajo na zdravniški recept; 
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� prou�evana so samo zdravila, ki so enaka po strukturi/sestavi v vseh preu�evanih državah 

(enaka ATC-klasifikacija); 

� prou�evana zdravila imajo objavljeno ceno v vsaj eni od referen�nih držav. 
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2 GLOBALIZACIJA 

Ruizzer in Kesi� (2011, 19) opredeljujeta globalizacijo kot svetovni razvojni trend, ki v veliki 

meri spreminja strukturo in podobo svetovnega gospodarstva. Pri tem pojasnjujeta, da gre za 

kompleksen pojav, ki traja že desetletja. 

Pojem globalizacija ima tako v slovenski kot tuji literaturi veliko razlag, ki so dokaj razli�ne. 

Eno od njenih definicij podrobno raz�lenjuje tudi slovenski avtor Svetli�i� (2004, 22):  

Globalizacija je, skratka: 

� ve�dimenzionalen proces, vklju�ujo� ekonomske, politi�ne in kulturne prvine, ki tvorijo novo 

kakovost;  

� globalna internacionalizacija ali vsaj internacionalizacija dejavnosti, kot so trgovina, TNI, 

pogodbene oblike mednarodnega ekonomskega sodelovanja na vseh pomembnih trgih;  

� globalna sopovezanost, ki terja globalno usklajevanje, in povezanost dejavnosti na povsem 

nov na�in; 

� proizvodnja enakih izdelkov za doma�o porabo in tujino;  

� naraš�anje deleža tujih sestavin v proizvodih za doma�o uporabo in izvoz. 

Pri raz�lenjevanju globalizacije Svetli�i� (2004, 21) opozarja, da ni problem v pomanjkanju 

definicij, ampak v njihovem pomenu. Ene se osredoto�ajo zgolj na ekonomsko globalizacijo, 

druge obsegajo tudi njene neekonomske razsežnosti. Pojem globalizacija je treba lo�iti od 

pojma globalizem, ki po svetovno politi�nem pristopu obravnava svet kot idealno celoto, ki 

naj se ji deli celote podrejajo. Globalizem je teoreti�ni koncept in odgovor na neprimernost 

zgolj državnega pristopa k nekaterim izzivom, npr. onesnaževanju, populacijski politiki in 

konzervaciji. Gre za skupek zakonov, ki urejajo svetovnopoliti�no, ekonomsko, kulturno in 

institucionalno soodvisnost. 

2.1 Globalni trendi, u�inki in prihodnost globalizacije 

Svetli�i� (2004, 27) opozarja, da zgodovinsko gledano proces globalizacije ni nov. Prav tako 

ni nastal v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v �asu, ko se je pravzaprav razmahnil. 

Svetovno gospodarstvo je bilo internacionalizirano že leta 1913, saj so bili, �e izvzamemo 

nekdanje semitske trgovce, deleži mednarodne trgovine in tujih investicij v bruto doma�em 

proizvodu (BDP) že takrat precej visoki. V mednarodno gospodarstvo so bile vklju�ene le 

nekatere države in posamezna podjetja, medtem ko so danes, z izjemo Severne Koreje in 

Kube (tudi slednji se že nekaj �asa odpirata svetu), skoraj vse države in skoraj vsa podjetja ter 

celo posamezniki vklju�eni v globalizacijo. 

Dubrovski (2005, 25) navaja, da so na razvoj globalizacije vplivali naslednji dejavniki: 

� pove�anje števila držav, ki iz zaprtih, družbeno-politi�nih in gospodarskih sistemov 

prehajajo na mednarodne tržne sisteme, za katere je zna�ilno zmanjšanje ali ukinjanje 

carinskih ovir (liberalizacija in deregulacija); 
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� gospodarska intenzivnost (ekspanzija) se preusmerja od razvitih držav v dežele v razvoju 

(npr. Vzhodna Azija); 

� informacijska tehnologija, logistika in telekomunikacije omogo�ajo stalen ter pospešen 

tehnološki razvoj na podro�ju komunikacij; 

� odpiranje (carinskih) meja za pretok izdelkov, storitev, kapitala, tehnologije in know-

howa, ki ne prinaša zgolj priložnosti za podjetja na novih trgih, ampak hkrati omogo�a 

konkurentom, da vstopajo na omenjene trge; 

� pri�akovanja industrijskih in individualnih odjemalcev se spreminjajo (predvsem 

pove�ujejo) glede na kakovost izdelkov, spremljajo�ih storitev in cen (homogenizacija 

potreb); 

� mednarodna izmenjava in nastanek prilagojenih oblik sodelovanja (npr. strateška 

zavezništva in partnerstva) pospešujeta regionalne razlike glede razpoložljivosti 

materialov in izdelkov, strukture stroškov, stopnje rasti, pridobljenih veš�in ipd. 

Ruizzer in Kesi� (2011, 22) ugotavljata:  
Globalizacijski razvojni trendi vodijo v integracijo vseh klju�nih in odlo�ilnih dejavnikov 

konkuriranja. Globalizacijski proces tako zahteva od podjetij in držav prizadevanje za doseganje 

globalne konkuren�nosti delovanja in poslovanja na strani pove�anja prihodkov (prodaje), 

pove�anja tržnih deležev, razvoj novih tehnologij in izdelkov ter storitev ter racionalizacijo 

stroškovnega vidika poslovanja. 

Za globalizacijske u�inke na podro�ju mednarodnega poslovanja so po Ruizzerju in Kesi�u 

(2011, 23) zna�ilni: 

� rast števila držav in podjetij, ki so aktivno vklju�eni v procese pospešene globalizacije ter 

internacionalizacije; 

� postopna liberalizacija svetovnega gospodarskega tržnega prostora; 

� stalna usmerjenost k inovacijam in tehnološkemu razvoju; 

� skokovit napredek telekomunikacij, informacijske tehnologije in logistike, pove�anje 

obsega mednarodnega poslovanja in tujih neposrednih naložb; 

� ve�anje mo�i multinacionalnih in transnacionalnih podjetij tako v razvitih državah kot v 

državah v tranziciji ter razvoju; 

� zvišani deleži mednarodne izmenjave multinacionalnih in transnacionalnih podjetij prek 

h�erinskih podjetij; 

� selitev na druge trge, ne le s selitvijo proizvodnje, ampak tudi drugih poslovnih aktivnosti 

(raziskovalno-razvojne, na�rtovalsko-kreativne in druge poslovne aktivnosti), zaradi 

zagotavljanja optimalnega delovanja in poslovanja podjetja; 

� prepletenost in medsebojna soodvisnost svetovnih ter finan�nih trgov; 

� spremembe razmerij mo�i med svetovnimi velesilami ter hiter razvoj njihovih 

gospodarstev (Kitajska, Brazilija, Indija, Južna Koreja, JAR, RF); 
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� vedno ve�ja pojavnost globalnih marketinških strategij multinacionalk in prizadevanja za 

globalno konkuriranje ter ustvarjanje vodilne pozicije na svetovnem trgu (svetovne 

blagovne znamke in njihova promocija); 

� spreminjanje miselnosti svetovnih potrošnikov (fizi�nih in pravnih oseb): s pove�anjem 

števila izdelkov in storitev na trgu so se pove�ala tudi pri�akovanja ter potrebe 

potrošnikov, ki ne zagotavljajo ve� svoje dolgoro�ne zvestobe posameznim znamkam; 

� zmanjševanje števila prebivalstva v gospodarsko najbolj razvitih državah, pozitivni 

prirastek prebivalstva v manj razvitih predelih sveta, neenakomerno porazdeljeno staranje 

prebivalstva v razvitih in nerazvitih delih sveta, selitveni tokovi ljudi z gospodarsko manj 

razvitih podro�ij na gospodarsko bolj privla�na obmo�ja, pove�anje števila prebivalcev v 

urbanih obmo�jih; 

� prepletanje razli�nih kultur, veroizpovedi, obi�ajev, tradicij, vrednot, pri�akovanj, 

na�inov razmišljanja in delovanja ter s tem povezana krepitev globalne miselnosti v 

tovrstnih okoljih; 

� stalna težnja po zniževanju cen izdelkov, storitev, surovin in sestavin; 

� hiter razvoj integriranih svetovnih nabavnih trgov, ki zelo spreminjajo pogajalsko in 

poslovno mo� posameznih podjetij; 

� stalno in precejšnje gibanje razmerij vrednosti najpomembnejših valut; 

� rast regionalnih in gospodarskih povezovanj in skupin, ki bodo v prihodnosti vedno bolj 

neposredno tekmovale med seboj (EU, NAFTA, ASEAN, MERCOSUR). 

Svetli�i� (2004, 165) navaja, da je nujno, ne glede na trende in u�inke, ki jih prinaša 

globalizacija, da se podjetja s trenutnim stanjem soo�ijo ter svoje strateške usmeritve temu 

primerno prilagodijo. Avtor ugotavlja, da je v procesu globalizacije bistveno, da se �im prej 

zavemo, da smo vsi na istem �olnu. Žal se v praksi zavest o tem okrepi šele takrat, ko stare 

metode odpovejo ali ko pride do takšne ali druga�ne katastrofe. 

2.2 Izzivi globalizacije v farmacevtski industriji 

Kesi� (2007, 153) meni, da svetovna farmacevtska industrija v zadnjih letih ponovno doživlja 

novi val konsolidacijskega procesa. Glavni vzroki za takšna gibanja so pospešeni procesi 

internacionalizacije in globalizacije, vplivi na registracijske postopke, vse bolj podrobna 

zaš�ita intelektualne lastnine, sodni spori, racionalizacija stroškov zdravstva, naraš�ajo�a 

konkuren�nost poslovanja, spremenjena struktura in velikost konkurentov na globalnem 

farmacevtskem trgu, zmanjševanje števila inovativnih zdravil kljub pove�anim vlaganjem v 

razvojno-raziskovalne dejavnosti, ki edine zagotavljajo vra�anje vloženih sredstev, in 

nadaljevanje razvojnega kroga.  

Pavlin (2013) navaja, da najve�ja farmacevtska podjetja v zadnjih letih dajejo ve�ji poudarek 

prestrukturiranju prodaje in širitvi na trge v razvoju, ki rastejo ter imajo še veliko potenciala. 

Razen nekaterih izjem, ki so kljub krizi rasle, je ve�ina najve�jih farmacevtskih družb v 
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obravnavanem devetmese�nem obdobju (2013) ustvarila manj prihodka in dobi�ka kot leto 

pred tem. Za takšne razmere je ve� vzrokov. Poleg var�evalnih ukrepov, ki so jih dodatno 

uvedli v ve�ini držav, še posebej v Evropi in ZDA, je na manjšo prodajo zdravil vplival potek 

patentne zaš�ite oziroma ekskluzivnih pravic za prodajo nekaterih najbolj prodajanih zdravil, 

tako imenovanih blockbustrov, tj. zdravil, ki izdelovalcu prinesejo ve� kot milijardo dolarjev 

prihodka na leto. Dobi�ek farmacevtskih družb so dodatno zmanjševala tudi cenovna gibanja 

in medvalutne razlike.  

Cenovna gibanja so povezana tudi z uveljavitvijo sistema ERP, ki ga je ve�ina evropskih in 

sosednjih držav EU že uvedla v svoje programe za reguliranje javnega zdravstva. Po podatkih 

internega vira podjetja X so na nekaterih evropskih trgih cene padle tudi do 27 odstotkov 

(Gr�ija 20–27, Italija 1,83 in Španija 25 odstotkov). Zaradi padca cen se je v EU posledi�no 

zelo razširil paralelni izvoz iz trgov, kjer so cene nižje, na trge, kjer so cene višje. Tako lahko 

zaradi uveljavljenega prostega gibanja blaga in ljudi v EU ter Direktive 89/105/EEC, ki ureja 

paralelni uvoz in izvoz, veletrgovec z zdravili s posebnim dovoljenjem enako zdravilo, ki je v 

Sloveniji po nižji ceni, proda na Švedskem po višji ceni. 

Slika 1: Vpliv gospodarske krize na porabo za zdravstveno varstvo v OECD 
Vir: MFZFD 2012, 16. 

Pavlin (2013) v Delu ugotavlja: »Rezultate slabša potek patentne zaš�ite.« Pfizer je namre� od 

januarja do konca septembra 2012 ustvaril za 43,9 milijarde dolarjev prihodka, kar je 11 

odstotkov manj kot v enakem obdobju pred tem. �istega dobi�ka je imel za 8,3 milijarde 

dolarjev oziroma 4 odstotke manj kot v devetih mesecih leta 2011. Slabši devetmese�ni 

rezultati so bili po mnenju Pfizerjevega vodstva rezultat izgube ekskluzivne pravice za 

zdravilo lipitor. Slednja je potekla 30. novembra 2011. 

Po podatkih Pavlina (2013) je imel manjšo prodajo in manj prihodka tudi Novartis. Prihodka 

od prodaje je bilo za 41,8 milijarde dolarjev (4 odstotke manj), �istega dobi�ka pa dobrih 7,5 

milijarde dolarjev (6 odstotkov manj). Nižjo prodajo so pripisali predvsem izteku patentne 

zaš�ite zdravila za znižanje krvnega pritiska, navedli pa so tudi slabše prodajne rezultate 

generi�ne enote Sandoz in nižjo prodajo zdravil brez recepta. Po drugi strani je Sandoz imel 
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sorazmerno dobro prodajo originalnih zdravil, ki se je izboljšala za 8 odstotkov. Generi�ne 

enote Novartisa so v devetih mesecih ustvarile 6,3 milijarde dolarjev prihodka (12 odstotkov 

manj kot v enakem obdobju pred tem) in 807 milijonov dolarjev dobi�ka (21 odstotkov manj 

kot v devetih mesecih leta 2011). Sandoz je najve� izgubil zaradi cenovne konkurence v 

ZDA, predvsem pri zdravilu proti strjevanju krvi enoxaparin. Pavlin (2013) zaklju�uje: 

»Prodaja v ZDA je nazadovala za 22 odstotkov, medtem ko se je precej pove�ala na drugih 

najpomembnejših trgih, tudi v zahodni Evropi, z izjemo Nem�ije. Za 22 odstotkov se je 

zmanjšala tudi prodaja zdravil brez recepta.« 

Strateški izziv sodobne farmacevtske industrije je predvsem v kakovostnem upravljanju 

svetovnega farmacevtskega trga. Razvoj in raziskovanje popolnoma novih zdravil zahteva 

vedno ve�ja finan�na vlaganja.  

Slika 2: Stopnje razvoja novega zdravila 
Vir: MFZFD 2012, 2.  

Kesi� (2007, 156) ocenjuje, da so za razvoj in raziskovanje novega zdravila potrebna vse 

ve�ja sredstva, pri �emer navaja: »1,2 milijarde dolarjev in ve� kot 12 let intenzivnega dela 

velikega števila raziskovalcev, kar lahko omogo�ijo le najve�je svetovne farmacevtske 

družbe«. 

Slika 3: Ocenjena vrednost vseh stroškov uvedbe novega zdravila na trg 
Vir: MFZFD 2012, 2.  
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Zaradi omenjenih razlogov Kesi� (2007, 152) meni, da so se v farmacevtski industriji vse bolj 

krepila korporacijska povezovanja, ki imajo predvsem dolgoro�no, strateško vlogo. V letu 

2007 se je tako po mnenju Kesi�a (2007, 156) zgodilo nekaj najve�jih nakupov farmacevtskih 

družb: 

� v segmentu originatorjev: GlaxoWellcome je kupil podjetje Smith KlineBeecham, v 

vrednosti 110 milijard funtov (novonastala družba se imenuje GlaxoSmithKline); Pfizer 

je kupil podjetje Warner Lambert, v vrednosti 90 milijard dolarjev; 

� v segmentu generikov: farmacevtsko podjetje Teva je kupilo podjetje Ivaxa, v vrednosti 

7,4 milijarde dolarjev, in Sandoz-Novartisova divizija Hexala in Eon Labs, v skupni 

vrednosti 8,4 milijarde dolarjev. 

Procesi AM & A3 so se na podro�ju vseh treh segmentov farmacevtske industrije z 

nezmanjšano intenzivnostjo nadaljevali tudi v zadnjih nekaj letih (Kesi� 2007, 152). 

Pavlin (2013) tako med drugim navaja:  

GSK si je 2012 za 3,6 milijarde dolarjev zagotovil prevzem ameriške biotehnološke družbe 

Human Genome Sciences (HGS), za katero se je zanimal kar nekaj �asa, saj je z njo tudi poslovno 

sodeloval in v njej imel manjši lastniški delež. Bitka za prevzem je bila trda. Uprava HGS se je 

prevzemu najprej upirala, nato se je GSK obrnil neposredno na delni�arje in jim najprej ponudil 

13 dolarjev za delnico, nato pa 14,25 dolarja za delnico. 

                                                
3 Kratica za angleški izraz Alliances, Mergers and Acquistions, ki predstavljajo procese zavezništva, 
združitve in prevzeme v korporativnem upravljanju.
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3 MEDNARODNO POSLOVANJE  

Dubrovski (2005, 1) v svoji knjigi opredeljuje:  
Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino je najširši pojem mednarodnih poslovnih 

aktivnosti, saj vklju�uje vse poslovne transakcije (opravila), ki na trgovski (premiki izdelkov, 

storitev, znanja, kapitala in tehnologije) ali netrgovinski na�in (npr. proizvodnja v tujini, 

kapitalska udeležba v tujem podjetju) zajemajo dve ali ve� držav.  

Nadalje Dubrovski (2005, 1) navaja, da se v poslovni praksi zelo redko zgodi, da netrgovinski 

na�in ne bi bil hkrati nelo�ljivo povezan tudi z medsebojnim trgovanjem. Zato je pojem 

mednarodno poslovanje širši od pojma mednarodne izmenjave (tudi zunanje trgovine, 

mednarodne trgovine), saj vklju�uje tudi izvozne in uvozne posle v najširšem smislu.  

�e pogledamo mednarodno in notranjo menjavo Dubrovski (2005, 1) ugotavlja, da imata 

naslednje skupne zna�ilnosti:  

� izvajanje številnih menjalnih poslov izdelkov in storitev, ki jih posreduje doma�e ali tuje 

podjetje; 

� podobna tehnika pridobivanja, sklepanja in izvajanja poslov; 

� podobna tehnika obra�unavanja in pla�evanja; 

� podobnost drugih dopolnilnih dejavnosti, vezanih na izvedbo poslov.  

Vseeno pa se mednarodna menjava, ki poteka prek doma�e države, razlikuje od notranje 

menjave, zlasti zaradi (Dubrovski 2005, 1): 

[…] ve�je zapletenosti okolja (oz. tujih okolij), ve�je zapletenosti poslov, števila in razli�nosti 

trgov ter odjemalcev, intenzivnejših konkuren�nih odnosov, ve�jega tveganja poslovanja in tudi 

po avtonomnih zunanje-trgovinskih režimih posameznih držav, ki zahtevajo razli�ne marketinške 

in administrativne pristope. 

3.1 Vrste podjetij v mednarodnem poslovanju 

Ruizzer in Kesi� (2011, 38) pojasnjujeta: »Podjetja, ki delujejo v mednarodnem poslovanju, 

so razli�nih vrst in velikosti, imajo razli�en obseg poslovanja ter razli�ne aktivnosti, strategije 

in vizije svojega nadaljnjega razvoja.« Njihove zna�ilnosti se nanašajo zlasti na njihove 

strategije internacionalizacije, aktivnosti in obseg mednarodnega poslovanja. Najve�krat jih 

razdelimo na velika in mala podjetja. 

Po mnenju Maje Makovec Bren�i� in drugih (2009, 17) so ravno multinacionalke podjetja, ki 

danes najbolj spodbujajo globalizacijo in so njen vzrok ter posledica. Gre za podjetja, ki svoje 

aktivnosti mednarodnega poslovanja izvajajo v ve� državah, medtem ko je njihov sedež v eni 

državi. Imajo izjemen vpliv na transakcije in procese mednarodnega poslovanja, zlasti na 

selitev proizvodnje na razli�ne trge oz. na neposredne tuje investicije. Po številu 
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multinacionalk prednja�ijo predvsem ZDA, EU in Japonska, v zadnjem �asu pa se vse bolj 

krepijo kitajske, korejske in indijske multinacionalke.  

Slika 4: Najve�ja transnacionalna podjetja v letu 2012 
Vir: Economist 2012.  

Makovec Bren�i�eva in drugi (2009, 17) poudarjajo, da vsa multinacionalna podjetja niso niti 

enako velika niti enako vplivna na globalnih trgih, zato z omenjenim pojmom najve�krat 

opredelimo vse ve�je mednarodno delujo�e korporacije. Glede na obseg in na�in poslovanja, 

predvsem pa glede na razvejanost mednarodnega poslovanja, jih delimo na:  

� mednarodno podjetje – izvaja le nekaj preprostih na�inov in oblik mednarodnega 

poslovanja na sorazmerno majhnem številu trgov. Svoje enote v tujini ustanavlja 

predvsem zaradi podpore pri zunanjetrgovinskem poslovanju; 

� multinacionalno podjetje s svojimi podružnicami, h�erkami oz. povezanimi podjetji 

izvaja razli�ne na�ine in oblike poslovanja na številnih trgih. V tujini ustanavlja lastne 

enote, z ve�jo stopnjo samostojnosti in proizvodno funkcijo, zato na tuje trge pogosto 

prenaša tudi lastno znanje ter razvoj; 
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� globalno podjetje je v primerjavi z multinacionalnim podjetjem bolj globalno razpršeno 

in razvejano, tako z vidika na�inov, oblik kot lastniških in funkcijskih prenosov (R & R, 

tehnologija itd.). Enote so obi�ajno vodene iz enega centra in svoje izdelke za svetovni 

trg proizvajajo na ve� u�inkovitih proizvodnih in razvojnih lokacijah po svetu; 

� transnacionalno podjetje se ob vzdrževanju globalne u�inkovitosti prilagodi lokalnim 

potrebam. Tako klju�ne dejavnosti v mati�nem podjetju niso v celoti centralizirane in 

lahko obstaja ve� central podjetja (pogosto regionalnih), iz katerih se usmerjajo poslovne 

odlo�itve. 

3.2 Zna�ilnosti poslovanja multinacionalnih podjetij v mednarodnem poslovanju 

Po mnenju Ruizzerja in Kesi�a (2011, 43) vsaka država stremi k razvoju �im ve�jega števila 

velikih ter mednarodnih podjetij. Ve�je število tovrstnih podjetij vpliva na njeno uspešno 

promocijo in ve�jo prepoznavnost v svetovnem tržnem prostoru. Glavni gospodarski segmenti 

velikih multinacionalnih podjetij so energetika in elektrika, predelava ter trgovina z nafto, 

surovine, avtomobilska in farmacevtska industrija, prehrana ter informacijsko-komunikacijska 

tehnologija.  

Poleg velikih podjetij v mednarodnem poslovanju delujejo tudi majhna in srednje velika 

podjetja, vendar Ruizzer in Kesi� (2011, 44) navajata, da imajo velike mednarodne 

korporacije v primerjavi z njimi ve� prednosti: 

� ve�jo pogajalsko mo�, mo� lobiranja in možnost vplivanja na politi�no, zakonodajno ter 

gospodarsko okolje; 

� ve�ji vpliv in pogajalsko mo� v nabavnem segmentu; 

� ve�jo pogajalsko mo� pri ponudbah in sklepanju poslov pri potencialnih poslovnih 

partnerjih ter finan�nih institucijah; 

� ve�jo finan�no mo� in zmožnost financiranja poslovnih aktivnosti z lastnimi sredstvi; 

� strukturiranost – aktivnosti organizirajo v dolo�enih poslovnih segmentih (raziskave in 

razvoj, nabava, proizvodnja, kontrola, marketing, prodaja, kadrovske funkcije, finan�no-

ra�unovodske funkcije …); 

� zaradi ustrezne strateške usmeritve imajo lo�eno operativno in strateško na�rtovanje ter 

delovanje; 

� zaradi ve�jega obsega prodaje in ve�jih tržnih deležev so v mednarodnem poslovanju bolj 

konkuren�na; 

� lažje obvladujejo podro�je intelektualne in industrijske lastnine; 

� imajo možnost za ve�ja vlaganja v raziskovanje in razvoj, na�rtovanje novih izdelkov, 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter njeno posodobitev in marketinško-

prodajne aktivnosti; 

� zaradi ve�jega kadrovskega kapitala, ve�jega deleža lastnih sredstev in obi�ajno tudi 

lažjega dostopa do kakovostnejših in zanesljivejših poslovnih informacij (poslovne 
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bonitete tujih podjetij, stopnje tveganja, razli�ne druge poslovne ocene ter tehnološki in 

tržni podatki) lažje izvajajo razli�ne na�ine (izvozne, pogodbene, naložbene) vstopa na 

tuje trge. 

Po drugi strani pa imajo velika podjetja v primerjavi z malimi in srednje velikimi, kot 

opozarjata Ruizzer in Kesi� (2011, 45), tudi nekaj slabosti: 

� zaradi centralnega delovanja so lahko njihove poslovne odlo�itve in izvedba po�asne; 

� so manj prilagodljiva; 

� težje spreminjajo svoje poslovne strategije in usmeritve. 

Ruizzer in Kesi� navajata (2011, 45), da vsako podjetje stremi k stalni rasti in razvoju, 

pove�anju konkuren�nosti ter doseganju uspešnosti poslovanja. Velika podjetja v 

mednarodnem poslovanju imajo ve�ji vpliv ter poslovno, denarno, kadrovsko, razvojno-

raziskovalno, tehnološko in pogajalsko mo�. Poleg tega so bolj strukturirana in lažje razvijajo 

poslovne aktivnosti v svojih organizacijskih segmentih, kar pozitivno vpliva na njihove 

aktivnosti mednarodnega poslovanja. Finan�na mo� jim omogo�a boljše rezultate na podro�ju 

pridobivanja in sklepanja poslov v tujini, kar se pozitivno odraža tudi na podro�ju naro�il 

(odpremljanje naro�il kupcem v dogovorjenih rokih, financiranje vseh potrebnih faz priprave 

izdelkov za izvoz) ter kvalitetnemu upravljanju terjatev. Velika podjetja lahko namre� v 

razli�nih poslovnih aktivnostih mednarodnega poslovanja lažje zavarujejo svoje terjatve, jih 

uspešneje nadzorujejo in upravljajo.  

Ruizzer in Kesi� (2011, 47) navajata oceno poznavalcev, da se najve�je pomanjkljivosti malih 

in srednje velikih mednarodnih podjetij ve�inoma pojavijo zaradi težav, povezanih z 

razpoložljivostjo njihovih virov za delovanje. Njihove omejitve se kažejo predvsem v: 

� omejitvah pla�ila visoko kompetentnih posameznikov in možnostih kariernih 

napredovanj; 

� usmeritvah vodstva v dnevne aktivnosti in manj v strateško usmerjena na�rtovanja; 

� omejenih možnostih za zbiranje informacij.  

Kljub temu pa imajo mala in srednje velika podjetja pri poslovanju na doma�em ter na tujih 

trgih v primerjavi z ve�jimi tudi dolo�ene prednosti, kot npr. odli�ne možnosti delovanja na 

nišnih trgih in njihove specifi�ne prednosti. Ruizzer in Kesi� (2011, 47) navajata še nekatere 

druge prednosti pred velikimi podjetji: 

� visoki standardi in individualizirani produkti/storitve ob ohranjanju fleksibilne strukturne 

cene; 

� fleksibilnost odlo�anja, hiter odzivni �as in pretok informacij; 

� hitra prilagoditev spremembam na trgu in potrebam kupcev; 

� manj birokracije zaradi osebne komunikacije. 
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4 VLOGA CEN V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Ruizzer in Kesi� (2011, 107) navajata, da mora imeti vsak izdelek ali storitev svojo ceno. Ta 

je v primerjavi z vrednostjo izdelka ali storitve odvisna tudi od marketinškega spleta, ki jo 

pravzaprav opredeli in ovrednoti. Cena je v povezavi s kakovostjo še vedno klju�en in 

bistveni element marketinško-prodajnih aktivnosti, saj ima omenjena kategorija najve�ji vpliv 

na odlo�itve kupcev pri izbiri ter nakupu izdelka ali storitve. Vsebinsko in strateško odraža 

vrednost (ocenjeno, uporabno, funkcionalno, dejansko, konkuren�no) izdelka oz. storitve, 

izražene v denarni enoti.  

4.1 Osnove za oblikovanje cen in kalkulacije v mednarodnem poslovanju 

Oblikovanje cene po mnenju Ekarja (Makovec Bren�i� idr. 2009, 183) mo�no vpliva na 

uspešnost in razvoj poslovanja posameznega podjetja. Gre za instrument, s katerim 

uresni�ujemo in nadziramo na�rtovano politiko prodaje v doma�em ter mednarodnem 

poslovanju. Spada med pomembne elemente kratkoro�nega, srednjero�nega in dolgoro�nega 

na�rtovanja poslovanja podjetja ter slednjemu zagotavlja dolgoro�no uspešno poslovanje in 

posredno vpliva na maksimiranje njegove vrednosti. Nekateri menijo, da oblikovanje cene 

najbolj in najhitreje vpliva na obseg ter donosnost poslovanja. V�asih se mora podjetje hitro 

odzvati na razli�ne pojave v poslovnem okolju (pojav novega konkurenta, pojav substitutov, 

sezonska nihanja ipd.) in uporabiti strategijo hitrega oblikovanja cene, medtem ko pri 

razvijanju novih izdelkov ali vlaganju v proizvodnjo prevladuje dolgoro�no oblikovanje cene.  

Podjetja v mednarodnem poslovanju oblikujejo cene za svoje izdelke ali storitve na osnovi 

naslednjih klju�nih elementov, ki jih Ruizzer in Kesi� (2011, 110) razdelita na: 

� stroškovno oblikovanje cene – klju�ni element pri izra�unu cene je seštevek vseh stroškov 

(fiksnih in variabilnih), ki so posredno ali neposredno vezani na izdelek ali storitev: 

� FC - fakturna cena, 

� OC - osnova za carino, 

� m - marža: VPC (veleprodajna cena) = NNC (neto nabavna cena) + m (marža). 

Oblikovanje marže – pomembno sektorsko poznavanje politike cen, dejavnosti 

konkurentov, obsega poslovanja itd. 

� RVC - razlika v ceni, 

� VPC - veleprodajna cena, 

� NNC - neto nabavna cena, 

� p - pribitek; 

p

p
RVC

VPC

NNCVPC
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+

=
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=
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� podjetja lahko ceno oblikujejo na osnovi nabavnih cen (trgovinska dejavnost); 

� klju�no je oblikovanje pribitka (zaslužka, marže), ki je odvisno od sektorja, v katerem 

podjetje deluje. Podjetja v razli�nih sektorjih dosegajo namre� zelo razli�ne pribitke. 

Obstaja nekakšno pravilo, da sektorji, ki ve� vlagajo v raziskovalno-razvojne aktivnosti, 

nove tehnologije in marketinško-prodajne aktivnosti, praviloma dosegajo ve�je pribitke 

(inventivni del farmacevtske industrije dosega mnogo ve�je pribitke kot avtomobilska 

industrija, vendar je tudi vlaganje farmacevtske industrije v R &˛R in marketing bistveno 

ve�je); 

� oblikovanje cene na podlagi nalog – pri izra�unu se upoštevajo razli�ni proizvodni 

dejavniki (zmogljivosti, skladiš�a, prodajne površine, stroški kapitala, obseg); 

� oblikovanje cene na osnovi povpraševanja – ceno oblikujejo razli�na tržna nihanja, v 

odvisnosti od povpraševanja in ponudbe izdelkov na svetovnih trgih; 

� konkuren�no oblikovanje cene – podjetje sledi reakcijam konkurence in skuša prilagajati 

svojo stroškovno raven, gre za necenovno konkuriranje (redna dobava, strokovno 

svetovanje, servis); 

� cene je možno oblikovati tudi na osnovi tržne uveljavljenosti izdelka v mednarodnem 

tržnem prostoru (izdelki znanih, uveljavljenih ali izdelki neznanih blagovnih znamk); 

� zaprte ponudbe – (nate�aji, ve�je investicijske naložbe in gradnje); 

� odprti razpisi – (javni mediji, razpisna dokumentacija); 

� zaprti razpisi – neposredno povpraševanje pri podjetjih, omejevanje števila ponudb za 

blago, kjer je nabor ponudnikov omejen, za specifi�ne izdelke in storitve (gradnja 

zahtevnih objektov, ladjedelništvo, ve�je investicije), izpolnjevanje razpisne 

dokumentacije in potrebna dokazila; 

� trenutno oblikovanje cene – akcijske prodaje izdelkov, ki imajo elasti�nost povpraševanja 

ve�je od 1; 

� oblikovanje cene za skupino izdelkov – povezava dveh ali ve� izdelkov, sprememba cene 

enega izdelka vpliva na povpraševanje drugega izdelka (navzkrižna elasti�nost); 

� dogovorno oblikovane cene – dolgoro�ni partnerski odnos dveh podjetij, s �imer izlo�ijo 

valutna tveganja; vezani posli; 

� regulirano, referen�no oblikovanje cene – oblikovanje cen za farmacevtske izdelke, 

zdravila in tudi druge izdelke, kadar administrativni organi (ministrstva, agencije) 

dolo�ijo najvišje priznane in referen�ne (primerljive) cene izdelkov, ki so dolo�ene na 

podlagi širših družbeno-gospodarskih interesov in pogojev poslovanja v posameznih 

gospodarskih panogah in državi; 

� ostali pristopi pri oblikovanju cene – vsako podjetje oblikuje lasten pristop pri 

oblikovanju cene; pri tem pa upošteva vse zna�ilne dejavnike, ki vplivajo na njegovo 

delovanje in poslovanje. 

Ekar (Makovec Bren�i� idr. 2009, 209) navaja, da se pri oblikovanju cen uporabljajo 

kalkulacije, s katerimi podjetje dolo�a ceno izdelkov glede na razli�ne vhodne parametre. Pri 
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tem je treba pravilno upoštevati znane dejavnike in posamezne povezane sestavine. 

Kalkulacije so zaradi vse bolj zapletenih in hitro spreminjajo�ih se razmer iz leta v leto 

zahtevnejše. Za izvedbo kalkulacij je potrebna tudi analiza poslovnih priložnosti in ra�unanje 

nabavne, prodajne, kompenzacijske ali izvozne cene. Mednarodna podjetja uporabljajo 

kalkulacije tudi pri svojih h�erinskih podjetjih, kjer si prizadevajo za alokacijo dobi�kov. To 

podro�je je vedno bolj urejeno in relativno omejeno s transfernimi cenami, zato je tudi 

možnost alokacije dobi�ka omejena. Kalkulacije so kljub temu pomemben instrument 

cenovne politike v mednarodnem poslovanju, saj z njimi usmerjajo poslovno politiko 

podjetja.  

4.2 Osnove za oblikovanje cen in kalkulacije v farmacevtski industriji 

Oblikovanje cen zdravil se deli na dva ve�ja sklopa, ki sta: oblikovanje cen zdravil brez 

recepta (OTC) in oblikovanje cen zdravil na recept (Rx).  

Cene zdravil brez recepta ali OTC navadno niso regulirane od državnih institucij. Pri 

oblikovanju cene je treba upoštevati interne smernice, prilagojene potrebam tržiš�a, 

proizvodnim stroškom, kupni mo�i v državi ipd. Multinacionalno farmacevtsko podjetje 

navadno svojim podružnicam ali h�erinskim podjetjem dolo�i t. i. koridor cen, s �imer razpon 

cene seže od najnižje dovoljene do najvišje priporo�ene cene. Te naj bi sledile priporo�enemu 

koridorju in hkrati prilagodile cene lokalnemu trgu (Podjetje X 2015a).

Cene zdravil na recept ali Rx so v ve�ini držav regulirane, sploh v �lanicah Evropske unije in 

državah, ki si šele prizadevajo za vstop vanjo. Vsako leto se na seznamu pojavijo nove 

države, ki uvajajo referen�ni sistem; vsak sistem prinaša nekaj novega in specifi�nega za 

posamezno državo (Leopold idr. 2012, 50−60).  

Pri oblikovanju cen za zdravila ve�ina farmacevtskih podjetij uporablja naslednjo 

terminologijo, kot je navedena na sliki 5. 
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Slika 5: Terminologija cen v farmacevtski industriji 
Vir: Podjetje X 2010.

Razlaga kratic s slike 5 (Podjetje X 2010):  

� NSP (Net Realized ali Net Selling price) – neto cena; cena z že odštetimi rabati, maržami 

in drugimi popusti, ki jih podjetje nudi pri javnih naro�ilih ali veledrogerijam. 

� MSP (Manufacturer Selling Price) – proizvajal�eva cena; cena izdelka, po kateri 

proizvajalec prodaja zdravilo veledrogerijam – brez veledrogerijske marže. 

� PPP (Pharmacy Purchasing Price) – veledrogerijska cena ali cena na debelo; cena, po 

kateri veledrogerija prodaja zdravilo lekarni. V ceno je všteta tudi veledrogerijska marža. 

� PSP (Pharmacy Selling Price) – lekarniška cena, nabavna cena lekarne, skupaj z 

lekarniško maržo. 

� CP (Consumer Price) – cena na drobno; proizvajal�eva cena z veledrogerijsko in 

lekarniško maržo ter davek na dodano vrednost.  

� Reimbursed price – cena, ki jo pla�a zdravstvena zavarovalnica ali javna ustanova 

veledrogeriji. 

4.3 Osnove za oblikovanje cen zdravil v humani medicini – zdravila na recept 

Za ve�ino držav EU, vklju�no s Slovenijo, je zna�ilno staranje prebivalstva. Zato se v teh 

državah po mnenju Bojneca in Kajdiža (2010, 53) pove�ujejo potrebe prebivalstva po 

zdravstvenih storitvah, posledi�no pa se pove�uje tudi pritisk države na izvajalce javnih 

zdravstvenih storitev in oskrbe. Trend var�evanja in zniževanja stroškov poslovanja se pri 

delu v javnem zdravstvu pove�uje, del ukrepov pa se nanaša tudi na manjšo in racionalnejšo 

porabo zdravil ter njihov nakup po nižjih cenah. Naraš�ajo�i stroški zdravil so v zadnjih letih 
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pogosto osrednji del razprave o ekonomski u�inkovitosti javnega zdravstva. Poraba javnih 

sredstev v zdravstvu je vse bolj pod drobnogledom, kar vklju�uje tudi cene zdravil. Z 

namenom racionalizacije porabe zdravil in nabave se je posledi�no zelo spremenila tudi 

regulacija cen zdravil.  

Slika 6: Izdatki za zdravstvo na prebivalca, v evropskih in neevropskih državah, leta 

2012 ali najbližje leto 
Vir: OECD 2014, 121. 

Eno najpogostejših in u�inkovitih orodij za zniževanje cen zdravil originatorjev in generikov 

v EU je sistem referen�nih cen ali External Reference Pricing (ERP), imenovan tudi External 

price referencing, International price referencing, International reference pricing, International 

price comparison, International price benchmark, External price benchmark, External price 

linkage ali International price linkage. Sistem ERP uporabljajo tudi v državah zunaj Evropske 

unije (npr. v Braziliji, Jordaniji, Južnoafriški republiki, Japonski, Tur�iji, Kanadi in 

Avstraliji). Omenjene države kot referen�ne države zelo pogosto upoštevajo prav �lanice EU 

(Toumi idr. 2014).  

Toumi s soavtorji navaja, da Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) za sodelovanje na 

podro�ju oblikovanja cen in politike povra�il opredeljuje ERP kot prakso uporabe cen(e) 

zdravila v eni ali ve� držav za oblikovanje meril ali referen�nih cen zaradi dolo�anja cene 

oziroma pogajanj o ceni zdravila v tej državi. Posledi�no spremembe cen zdravil v eni državi 

vplivajo na cene v drugih državah. �eprav je sistem splošno sprejeto in pogosto uporabljeno 

stroškovno orodje, ima na drugi strani tudi številne kritike. Glavni o�itki sistemu iz 

omenjenega poro�ila se nanašajo na neposreden vpliv na dostopnost zdravil za bolnike, 

njihovo cenovno dostopnost v posameznih državah ter prihodke farmacevtske industrije in 

trajnostni razvoj (Toumi idr. 2014).  

Države �lanice Evropske unije lahko svoje nacionalne in regionalne cene farmacevtskih 

izdelkov prosto oblikujejo. Posledi�no so v vseh državah �lanicah EU nastali razli�ni 
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pravilniki za dolo�anje cen zdravil, ki se med seboj razlikujejo predvsem zaradi razlik v 

zgodovinskem, politi�nem, pravnem in gospodarskem razvoju ter razlik med zdravstvenimi 

sistemi in njihovim financiranjem. Omenjene razlike pri dolo�anju cen v državah �lanicah EU 

tako vplivajo na razlike v cenah vseh zdravil – tistih s patentno zaš�ito kot tistih brez nje 

(Toumi idr. 2014). 

Tako po mnenju Toumija in soavtorjev v ve�ini evropskih držav, ki uporabljajo sistem ERP 

za dolo�anje cen farmacevtskih izdelkov, sistemi temeljijo na zakonsko urejenih pravilih 

oblikovanja cen. V nekaterih primerih je sistem ERP vgrajen v pogodbo: v Franciji okvirni 

sporazum skleneta Odbor za dolo�anje cen zdravil in medicinskih pripomo�kov in posamezna 

farmacevtska družba, na Irskem je sporazum sklenjen med družbo Irish Pharmaceutical 

Healthcare Association Ltd. in ministrstvom za zdravje ter Izvršnim odborom za zdravstvo 

(Toumi idr. 2014).  

Slika 7: Pregled ERP v Evropi, za leto 2013 
Vir: Toumi idr. 2014, 18. 

V Španiji je bila uporaba sistema ERP v�asih urejena s kraljevim zakonodajnim Odlokom 

4/2010, od leta 2012 pa je v veljavi Odlok 16/2012, saj sistem ERP ni ve� omenjen v 

zakonodaji. Kljub temu je ERP še vedno usklajen z internimi kriteriji medresorskega odbora 

za oblikovanje cen (Toumi idr. 2014).  
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Na splošno so metodologije za uporabo sistema ERP vklju�ene v nacionalne zakonodajne 

okvire dolo�anja cen. V posameznih državah se razlikujejo po razli�nih stopnjah natan�nosti 

njegove uporabe (glavni ali podporni kriterij). Na Portugalskem in v Avstriji so postopki, 

povezani s sistemom ERP, natan�no dolo�eni v predpisih o oblikovanju cen. Bistveno manj 

podrobna so pravila glede sistema ERP v Nem�iji ali Estoniji (Toumi idr. 2014).  

Sistem ERP se uporablja bodisi za vsa zdravila, ki so na trgu (Luksemburg), ali zgolj za 

nekatere kategorije zdravil (zdravila, ki so financirana iz javnih sredstev, zdravila na recept ali 

inovativna zdravila). V ve�ini primerov se uporablja za zdravila s kritjem iz javnega 

zdravstvenega sistema (Avstrija, Hrvaška, �eška, Estonija, Finska, Francija, Nem�ija, Irska, 

Italija, Latvija Litva, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija in Švica), medtem ko se v Estoniji, 

Franciji in Nem�iji pojavljajo dolo�ena odstopanja (Toumi idr. 2014).  

Nacionalni zakonodajni okvir, ki opredeljuje pravila za dolo�anje cen s sistemom ERP, ni 

vedno natan�en pri navedbi obsega zdravil, na katerega se nanaša. Medtem ko je na Danskem 

to�no dolo�eno, da se ERP uporablja za bolnišni�na zdravila, v drugih državah to ni vedno 

izrecno dolo�eno. Lahko se uporablja tako v bolnišnicah ter v ambulantni praksi kot v zunaj 

bolnišni�ni dejavnosti (Toumi idr. 2014).  

Uporaba sistema ERP za zdravila z ali brez patentne zaš�ite ni vedno natan�no dolo�ena. Šest 

držav uporablja sistem ERP tako za zdravila s patentno zaš�ito kot za tista brez nje (Avstrija, 

Hrvaška, Islandija, Italija, Slovenija in Nizozemska), deset držav pa ga uporablja samo za 

zdravila s patentno zaš�ito ali za inovativna zdravila (Belgija, Ciper, Estonija, Finska, 

Francija, Nem�ija, Gr�ija, Madžarska, Norveška in Portugalska). Združenje European Generic 

Medicine Association (EGA) ugotavlja, da se sistem ERP za zdravila brez patentne zaš�ite 

uporablja manj pogosto kot za patentirana zdravila. V te namene ga trenutno uporabljajo v 

Bolgariji, �eški, na Slovaškem, v Sloveniji, Latviji, Litvi, na Poljskem, v Romuniji in na 

Hrvaškem (Toumi idr. 2014).  

V preteklosti so bile košarice držav opredeljene na podlagi dveh glavnih kriterijev: 

gospodarske primerljivosti in/ali geografske bližine. Z leti so postajale košarice držav vedno 

ve�je, pri izbiri referen�nih držav pa ni bila vedno prisotna eksplicitna utemeljitev. Število 

referen�nih držav, vklju�enih v košarico, se v posameznih državah zelo razlikuje (1 v 

Luksemburgu, 3 na Hrvaškem, v Estoniji, na Portugalskem in v Sloveniji ter 31 na 

Madžarskem in Poljskem). Medtem ko se je ve�ina držav �lanic EU odlo�ila, da bodo v 

košarico zajete zgolj države �lanice EU, so na Madžarskem, Danskem, Poljskem in Finskem 

(ter na Malti v zasebnem sektorju) vklju�ene tudi države Evropskega gospodarskega prostora 

(tako je na Madžarskem in Poljskem tudi Švica referen�na država) (Toumi idr. 2014).  

Toumi (idr. 2014) s soavtorji nadalje navajajo, da država porekla velja kot referen�na država 

v Luksemburgu in Estoniji. V Belgiji, kjer je ERP podporni kriterij, za dolo�anje cen ERP 

najpogosteje uporabljajo povpre�ne cene v referen�nih državah (26 držav �lanic EU) ali cene 
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v državah porekla. Na Cipru, v Litvi in Romuniji cene zdravil dolo�ajo na podlagi cene v 

državi porekla, �e ni na voljo cena v referen�nih državah. 

Najpogosteje je kot referen�na država uporabljena Francija (v 19 državah), sledijo ji Velika 

Britanija in Nem�ija (17), Avstrija, Španija in Slovaška (16), Belgija, Danska, Finska, 

Nizozemska ter Italija (15). Najredkeje izbrane referen�ne države so Hrvaška, ki se je EU 

pridružila julija 2013 (5), ter države, ki niso �lanice EU: Švica (2), Islandija (3) in Norveška 

(6) (Toumi idr. 2014).

Slika 8: Preglednica referen�nih držav v Evropi, leta 2013 
Vir: Toumi idr. 2014, 20.  

Predpisi glede uporabe sistema ERP so obi�ajno vgrajeni v zakonske okvire posameznih 

držav, vendar se stopnja natan�nosti razlikuje od države do države. Pravila, ki veljajo za 

izbiro referen�nih zdravil, niso vedno natan�no dolo�ena (npr. za zdravila, ki niso financirana 

iz javnih sredstev, generi�na zdravila, zdravila za zunaj bolnišni�no/bolnišni�no uporabo, 

razli�ne velikosti pakiranj, razli�ni odmerki in razli�ne farmacevtske oblike). Tako med 

državami pri izra�unih referen�ne cene obstajajo precejšnje razlike. Pravila za izbiro 

referen�nih cen se lahko razlikujejo tudi znotraj ene države (Nem�ija in Estonija) ali med 

razli�nimi vrstami zdravil (patentirana in generi�na zdravila na Hrvaškem in Islandiji) (Toumi 

idr. 2014).  

Najpogosteje uporabljena metoda je izra�un povpre�ne cene v referen�nih državah (Avstrija, 

Belgija, Ciper, Danska, Islandija, Irska, Portugalska, Švica in Nizozemska). Uporablja se tudi 

metoda najnižjih cen v referen�nih državah (Bolgarija, Madžarska, Italija, Romunija, 

Slovenija –za originalna in biološko podobna zdravila – in Španija). V nekaterih državah 

uporabljajo povpre�je treh ali štirih najnižjih cen v vseh državah v košarici (Gr�ija, Norveška, 

Slovaška in �eška – samo za izra�un najvišje cene). V Franciji, kjer uporabljajo zgolj štiri 
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referen�ne države, veljajo cene, ki so podobne cenam v teh referen�nih državah. Malta 

uporablja dva sistema ERP, enega za zasebni trg in drugega za javni sektor. Za oba so 

zna�ilna razli�na pravila; pri izra�unu cen v javnem sektorju upoštevajo povpre�no 

veleprodajno ceno v košarici, v zasebnem sektorju pa algoritem (Toumi idr. 2014).  

�e v eni ali ve� referen�nih državah cena ni dolo�ena oziroma ni odobrena, nekatere države 

�lanice (Bolgarija, Hrvaška in Ciper) dolo�ajo cene tako, da uporabijo enako metodo pri 

alternativnih referen�nih državah. V drugih državah, kot so Belgija, Danska in Latvija, 

izra�unajo ceno na podlagi odobrenih cen v referen�nih državah, ki jo ob morebitni 

uveljavitvi v dodatni državi nato prilagodijo. Na Nizozemskem ceno dolo�ijo le v primeru, �e 

je primerljivo zdravilo prisotno na trgu najmanj dveh od štirih referen�nih držav. V Romuniji 

v primeru, �e v dvanajstih državah v košarici cena ni dolo�ena, upoštevajo ceno v državi 

porekla (Toumi idr. 2014).

Za�etna cena se po dolo�itvi lahko kasneje tudi ve�krat spremeni in prilagodi. Tudi procesi 

prilagajanja cen in njihova pogostnost se po posameznih državah razlikujejo. Tako so leta 

2012 na Irskem po valutnem prilagajanju v referen�nih državah cene v primerjavi s povpre�no 

proizvajal�evo ceno zdravila znižali. Postopek je potekal v skladu z okvirnim sporazumom, 

sklenjenim med družbo Irish Pharmaceutical Healthcare Association Ltd. in ministrstvom za 

zdravje ter izvršnim odborom za zdravstvo o dobavnih pogojih in cenah zdravil. Norveška 

agencija za zdravila vsako leto prevrednoti najvišje cene 250 u�inkovin z najvišjim 

prometom, s �imer želijo zagotoviti, da najvišje cene odražajo spremembe evropskih cen. V 

Sloveniji se cene v primeru, ko pride do sprememb cen v referen�nih državah, prilagajajo 

dvakrat letno (Toumi idr. 2014).

V ve�ini držav primerjajo proizvajal�eve cene zdravil in uporabljajo javne baze podatkov o 

uradnih cenah. Druge cene, ki se upoštevajo pri dolo�anju cen ERP, so cene na debelo in 

maloprodajne cene. 

V primeru, da so v referen�nih državah odobrene razli�ne cene za razli�ne odmerke in 

velikosti pakiranj, se obi�ajno kot referenca uporablja enak oziroma najbližji odmerek ali 

velikost pakiranja. Ta pravila zaradi razli�nih cen po posameznih državah lahko povzro�ajo 

neustrezne izra�une, zato upravi�eno vzbujajo pomisleke glede reprezentativnosti. V 

nekaterih državah obstajajo precejšnje razlike v velikostih povpre�nega pakiranja, primerjanje 

cen pa lahko poteka zgolj na osnovi enakih velikosti pakiranja. To povzro�i izklju�itev 

nekaterih referen�nih držav in zanemarjanje reprezentativnosti enake velikosti pakiranja za 

raven cen v referen�nih državah. �e se farmacevtska formulacija zdravila v referen�ni državi 

razlikuje od odobrene formulacije dolo�ene države, je za izra�un ERP ni mo� upoštevati 

(Latvija, Portugalska in Slovaška). Medtem ko v nekaterih državah (Belgija, Madžarska in 

Islandija) upoštevajo razli�no farmacevtsko formulacijo samo, �e je podobna odobreni. Za 

medsebojno primerljive veljajo trdne farmacevtske oblike za peroralno uporabo (kapsule ali 

tablete), ki pa niso primerljive npr. z injekcijami (Toumi idr. 2014).
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Toumi (2013, 21) s soavtorji navajajo, da je v Avstriji, Belgiji in na Portugalskem lahko 

zdravilo, ki ni financirano iz javnih sredstev v referen�ni državi, še vedno referen�no zdravilo. 

Na splošno se kot referen�no zdravilo upošteva zaš�itena blagovna znamka, �etudi je v 

referen�ni državi na voljo generi�no zdravilo. 

V nekaterih državah �lanicah OECD zunaj Evrope, kot so Avstralija, Kanada, Japonska, 

Južna Koreja, Mehika, Nova Zelandija in Tur�ija, prav tako uporabljajo sistem ERP ter 

referen�ne cene v EU. Vendar je treba poudariti, da predstavljajo skupni izdatki za 

farmacevtske izdelke v teh državah okoli 80 odstotkov skupnih izdatkov za farmacevtske 

izdelke v EU, kar kaže na precejšen posreden vpliv sistema ERP zunaj držav �lanic EU. V 

ZDA cene zdravil niso nadzorovane, zato ne uporabljajo sistema ERP. Kljub temu ZDA, 

Kanado, Japonsko in Južno Korejo uporabljajo kot referen�ne države. Skupni izdatki za 

farmacevtske izdelke v vseh navedenih državah so približno dvakrat višji kot v evropskih 

državah (ob upoštevanju EU-25, Švice, Norveške, Islandije) (Toumi idr. 2014).  
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5 EMPIRI�NI DEL – PROU�EVANJE SISTEMA REFEREN�NIH CEN V REGIJI 

ALPE ADRIA  

V tem poglavju je izra�unana cena zdravila A v državah regije Alpe Adria, v skladu z 

lokalnimi pravilniki o oblikovanju cen v humani medicini. Glede na izra�unane cene so nato 

predstavljene ugotovitve, kako sistem ERP vpliva na posamezno državo in posledi�no na 

celotno regijo, ki je obravnavana v diplomski nalogi.   

5.1 Predstavitev in pozicioniranje farmacevtskega izdelka – zdravila A v državah 

regije Alpe Adria 

Za prou�evanje in analizo je uporabljeno zdravilo A, ki je namenjeno zdravljenju bolnikov z 

multiplo sklerozo. Po internem viru podjetja X smo ugotovili, da gre pri tej bolezni za 

obolenje živcev oziroma poškodbo zaš�itne ovojnice okrog njih. Zdravilo A se tako uporablja 

pri bolnikih, ki (Podjetje X 2006):

� so prvi� doživeli znake multiple skleroze in so ti dovolj resni, da je zdravljenje z 

injiciranjem kortikosteroidov (protivnetnih zdravil) upravi�eno. Uporablja se pri bolnikih, 

pri katerih obstaja precejšnje tveganje za razvoj multiple skleroze. Pred njegovo uporabo 

morajo zdravniki izklju�iti vse možne vzroke razli�nih simptomov; 

� imajo vrsto multiple skleroze, imenovano recidivno-remitentna multipla skleroza, pri 

kateri bolnik doživlja napade (recidive) v obdobjih brez simptomov (remisije), in sicer 

vsaj dva recidiva v zadnjih dveh letih; 

� imajo sekundarno progresivno multiplo sklerozo (vrsto multiple skleroze, ki nastopi po 

recidivno-remitentni multipli sklerozi), pri katerih je bolezen aktivna. 

Zdravljenje z zdravilom A mora uvesti zdravnik, ki ima izkušnje z zdravljenjem multiple 

skleroze. Zdravilo A se injicira pod kožo. Bolniki si zdravilo A lahko injicirajo tudi sami, pod 

pogojem, da so za to ustrezno usposobljeni. Pri bolnikih, ki se ne odzivajo na zdravljenje z 

zdravilom A, je treba zdravljenje prekiniti (Podjetje X 2006). 

Zdravilo A so dve leti prou�evali pri 338 bolnikih z recidivno-remitentno multiplo sklerozo in 

sposobnih hoje brez pomo�i, pri �emer so u�inkovitost zdravila primerjali z u�inkovitostjo 

placeba.4 Glavno merilo u�inkovitosti je bilo zmanjšanje števila recidivov. Zdravilo so 

prou�evali tudi v okviru dveh študij pri 1.657 bolnikih s sekundarno progresivno multiplo 

sklerozo in sposobnih hoje, pri �emer so ga primerjali s placebom. Glavno merilo 

u�inkovitosti je bil odlog do napredovanja invalidnosti. Prou�evano je bilo tudi pri 487 

bolnikih z enkratnim demielinizacijskim dogodkom, ki so dve leti prejemali bodisi zdravilo 

A, bodisi placebo. S študijo so ugotavljali, v kolikem �asu se je pri bolniku razvila klini�no 

dokon�na multipla skleroza (Podjetje X 2006).

                                                
4 Zdravilo brez zdravilne u�inkovine.
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Po internem viru podjetja X je bilo pri bolnikih z recidivno-remitentno multiplo sklerozo 

zdravilo A pri zmanjševanju števila letnih recidivov u�inkovitejše od placeba: bolniki, ki so 

prejemali zdravilo, so v povpre�ju doživeli 0,84 recidiva letno, bolniki, zdravljeni s placebom, 

pa 1,27. Ena od dveh študij pri bolnikih s sekundarno progresivno multiplo sklerozo je 

pokazala pomemben odlog do napredovanja invalidnosti (31-odstotno zmanjšanje tveganja 

zaradi zdravila A) in do priklenjenosti na vozi�ek (39-odstotno). V drugi študiji niso opazili 

odloga do napredovanja invalidnosti. V obeh študijah so ugotovili zmanjšanje števila (30 

odstotkov) klini�nih recidivov pri uporabi zdravila A. V študiji pri bolnikih z enkratnim 

demielinizacijskim dogodkom so ugotovili, da je zdravilo A zmanjšalo tveganje za razvoj 

klini�no potrjene multiple skleroze: ta se je razvila pri 28 odstotkih bolnikov, ki so prejemali 

zdravilo A, v primerjavi s 45 odstotki tistih, ki so prejemali placebo (Podjetje X 2006).

Najpogostejši neželeni u�inki zdravila A so gripi podobni simptomi (vklju�no s povišano 

telesno temperaturo, mrzlico, artralgijo,5 slabim po�utjem, potenjem, glavobolom in mialgijo6

ter reakcije na mestu injiciranja). Zdravljenja z zdravilom A ni dovoljeno uvesti med 

nose�nostjo. Prav tako ga ne smejo uporabljati bolniki, ki trpijo za težko depresijo in/ali imajo 

samomorilne misli. Ne smejo ga uporabljati bolniki z dekompenzirano boleznijo jeter (ko 

jetra ne delujejo normalno) (Podjetje X 2006).

Zdravilo A se lahko izdaja zgolj na recept in ima status originalnega zdravila v vseh državah 

regije Alpe Adria (Podjetje X 2006).  

Na trgu je ve� konkurentov, v nekaterih državah ve� kot osem. V ve� kot polovici držav se 

uporablja kot zdravilo prve linije ali prvega reda. Zdravilo prvega reda v zdravstveni 

terminologiji pomeni njegovo primarno uporabo pri zdravljenju pacientov. Zdravnik mora 

tako ob potrjeni diagnozi za zdravljenje najprej uporabiti zdravilo prvega reda in šele ob 

neodzivanju ali neustreznosti zdravila za pacienta uporabiti za zdravljenje zdravilo drugega ali 

kasneje zdravilo tretjega reda. Po internih podatkih podjetja X se tržni delež zdravila A po 

posameznih državah giblje med 17 in 75 odstotki, v celotni regiji v povpre�ju pod 50 odstotki 

in je v zrelostni fazi življenjskega cikla (Podjetje X 2015b).

                                                
5 Bole�ine v sklepih, katerih izvor je vnetje.
6 Bole�ine v mišicah.
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Slika 9: Življenjski cikel zdravila 
Vir: Pharmaceutical Executive 2013. 

V življenjskem ciklu zdravila lo�imo tri faze (Evropska komisija 2008, 16): 

� prva faza poteka od raziskav in razvoja (R & R) do uvedbe zdravila na trg; 

� druga faza je obdobje med prihodom zdravila na trg in iztekom veljavnosti patenta; 

� tretja faza je obdobje po izteku veljavnosti izklju�nih pravic – patenta, ko lahko na trg s 

svojimi izdelki vstopijo tudi generi�na podjetja. 

Podjetja originatorji v prvi fazi dolo�ijo potencialna nova zdravila in izvedejo intenzivna 

predklini�na preizkušanja. V drugi fazi jih ustrezno tržijo, da bi si povrnila predhodne naložbe 

in ustvarila dobi�ek. Pri tem ima klju�no vlogo zaš�itni patent, ki omenjena zdravila š�iti pred 

generi�nimi zdravili in podjetju zagotavlja ustrezne spodbude za nadaljnje inovacije. Po 

izteku patenta zdravilo preide v tretjo fazo, ko na trg poleg obstoje�ih konkurentov pridejo 

tudi generi�na zdravila. 

Interni vir podjetja X navaja, da je zdravilo A v vseh državah financirano iz javnih sredstev, 

kar pomeni, da strošek za zdravilo povrne zdravstvena zavarovalnica ali druge javne 

zdravstvene ustanove. Za pacienta je to pomemben podatek, saj stroškov zdravila ne krije 

sam, ampak ga pla�a zdravstvena zavarovalnica ali druga javna institucija. 

V letu 2009 se je na trgih Slovenije in Hrvaške pojavilo tudi zdravilo B, ki je po sestavi enako 

zdravilu A, vendar je nosilec dovoljenja za promet drugo podjetje in ne podjetje X, ki je 

predmet našega preu�evanja. Po letu 2009 so se pravice za trženje zdravila B prenesle tudi na 

podjetje Y, ki je to zdravilo uvedlo na trg takoj po poteku patentnih pravic podjetja X.  
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5.2 Izra�un cene farmacevtskega izdelka – zdravila A po pravilnikih za izra�un cen za 

zdravila v humani medicini v regiji Alpe Adria  

V poglavju je predstavljen izra�un cene za zdravilo A po posameznih državah, v skladu s 

trenutno veljavnimi pravilniki. Pri obravnavi izra�unov smo morali upoštevati �asovni zamik 

veljavnih cen in menjalni te�aj, ki je lahko vezan na centralne banke držav ali pa državno 

reguliran. To pomeni, da v virih, ki jih uporablja posamezna država, pravilnik zahteva, da se 

za izra�un upošteva cena na to�no dolo�eno obdobje, npr. februar v teko�em letu. Posledi�no 

v izra�unu ne bomo našli neposredne povezave cene z nekaterimi referen�nimi državami. V 

vseh državah Alpe Adria najdemo objavljene cene na debelo na spletnih straneh ministrstev 

ali javnih agencij, v Makedoniji in Albaniji pa tudi cene na drobno.  

5.2.1 Izra�un cene farmacevtskega izdelka – zdravila A - po pravilniku za izra�un zdravila 

v humani medicini v Sloveniji 

V Sloveniji poznamo sistem ERP od leta 1998, ko je bil sprejet prvi Pravilnik o merilih za 

oblikovanje cen zdravil in o na�inu obveš�anja o cenah zdravil (Ur. l. RS, št. 27/98). Pravilnik 

so do leta 2014 ve�krat dopolnjevali in spreminjali. V prvih letih so bile referen�ne države 

Nem�ija, Avstrija in Italija, kasneje pa je Italijo zamenjala Francija.

Po Pravilniku o dolo�anju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS, št. 102/10, 

6/12, 16/13 in 71/13) se cene zdravil na recept v humani medicini v Sloveniji usklajujejo 

dvakrat letno: aprila in oktobra. Cene referen�nih držav so objavljene na spletu, strani/viri pa 

so natan�no dolo�eni v pravilniku. Referen�ne države, ki jih je treba upoštevati v kalkulaciji, 

so: Avstrija – cena na drobno, Nem�ija – cena na debelo in Francija – cena na drobno. Glede 

na zapleten sistem marž v Franciji in Avstriji slovenski pravilnik vsebuje obrazec za izra�un 

cene, v katerem se dejavniki marž prera�unajo v slovensko proizvajal�evo ceno ali kot je to 

poimenovano v pravilniku – v proizvajal�ev element cene. Osnova za izra�un slovenske cene 

originalnega zdravila je prera�unana najnižja cena v referen�nih državah na ravni 100 

odstotkov.  

Za zdravilo A je znano, da je objavljena cena v Avstriji 934,65 EUR, Franciji 920,97 EUR in 

v Nem�iji 1.272,35 EUR ter da je originalno zdravilo, zato ostaja cena na 100 odstotkih 

najnižje cene v referen�nih državah. 
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Slika 10: Izra�un cene zdravila A – Slovenija 
Vir: Podjetje X 2014a. 

Iz prera�una referen�nih cen je razvidno, da je osnova za izra�un slovenske cene Francija, saj 

je primerjalna prera�unana cena na osnovno enoto za zdravilo A najnižja (54,20 EUR). V 

Sloveniji so veledrogerijske marže fiksne in prav tako regulirane s pravilnikom. Za ceno 

zdravila od 0,01 do 2.454,00 EUR je marža 0,5 EUR + 1,1 odstotka, za zdravila nad 2.455,00 

EUR pa je veledrogerijska marža fiksna in znaša 27 EUR. Tako je izra�unana cena na debelo 

za zdravilo A v Sloveniji 822,41 EUR. 

Pravilnik o dolo�anju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS, št. 102/10, 6/12, 

16/13 in 71/13) nadalje opredeljuje, da je, �e bi delali izra�un za generi�no zdravilo, treba 

upoštevati naslednja dolo�ila:  

� �e je generi�no zdravilo prisotno na trgu v vseh treh primerjalnih državah, je primerjalna 

cena zdravila povpre�je srednjih vrednosti prera�unanih cen v teh državah. Srednja 

vrednost prera�unanih cen v posamezni primerjalni državi je aritmeti�na sredina 

vrednosti najnižje in najvišje prera�unane cene. �e je v posamezni državi prisotno le eno 

generi�no zdravilo, se upošteva prera�unana cena tega. Vrednost PEC generi�nega 

zdravila lahko dosega najve� 72 odstotkov primerjalne cene; 

� �e je generi�no zdravilo prisotno na trgu v dveh primerjalnih državah, je primerjalna cena 

zdravila povpre�je srednjih vrednosti prera�unanih cen v teh primerjalnih državah. 

Srednja vrednost prera�unanih cen v posamezni državi je aritmeti�na sredina vrednosti 

najnižje in najvišje prera�unane cene. �e je v posamezni državi prisotno le eno generi�no 
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zdravilo, se upošteva cena tega. Vrednost PEC generi�nega zdravila lahko dosega najve�

72 odstotkov primerjalne cene; 

� �e je generi�no zdravilo prisotno na trgu le v eni državi ali �e v primerjalnih državah na 

trgu ni generi�nega zdravila, lahko vrednost PEC generi�nega zdravila dosega najve� 68 

odstotkov primerjalne cene originalnega zdravila; 

� �e je generi�no zdravilo prisotno na trgu le v eni primerjalni državi, v kateri ni 

originalnega zdravila, je primerjalna cena zdravila povpre�je najvišje in najnižje 

vrednosti prera�unane cene v tej državi. �e je v tej državi prisotno le eno generi�no 

zdravilo, se upošteva cena tega. Vrednost PEC generi�nega zdravila lahko dosega najve�

72 odstotkov primerjalne cene.

5.2.2 Izra�un cene farmacevtskega izdelka – zdravila A - po pravilniku za izra�un zdravila 

v humani medicini na Hrvaškem 

Na Hrvaškem je trenutno veljaven pravilnik za ERP iz leta 2013 in velja za zdravila, ki so 

financirana iz javnih sredstev. Tudi na Hrvaškem je bil pravilnik ve�krat spreminjan in 

dopolnjevan, prav tako nabor referen�nih držav (Pravilnik o mjerilima i na�inu za odre�ivanja 

cijena lijekova na veliko i o na�inu izvješ�ivanja o cijenama na veliko, Uradni list HR, št. 

76/13). 

Hrvaški Pravilnik o merilih in na�inu za oblikovanje cen zdravil na debelo in o na�inu 

obveš�anja o cenah zdravil na debelo (Pravilnik o mjerilima i na�inu za odre�ivanja cijena 

lijekova na veliko i o na�inu izvješ�ivanja o cijenama na veliko) dolo�a, da se cene zdravil na 

recept v humani medicini usklajujejo enkrat letno, in sicer prvi ponedeljek v februarju. Cene 

referen�nih držav so objavljene na spletu, viri pa so natan�no dolo�eni v pravilniku. 

Referen�ne države, ki jih je treba upoštevati pri izra�unu, so: �eška – cena na drobno, Italija – 

cena na drobno in Slovenija – cena na debelo. �e v navedenih referen�nih državah cena 

zdravila ni objavljena, je treba za referen�no državo vzeti Španijo – cena na drobno ali 

Francijo – cena na drobno. Podobno kot v Sloveniji imajo tudi na Hrvaškem zapleten sistem 

marž, zato imajo ustrezen pravilnik, ki vsebuje obrazec za izra�un cene. V obrazcu se 

dejavniki marž prera�unajo, pri francoskih cenah pa je treba primerjalno ceno povzeti iz 

Priloge 1, ki je del hrvaškega Pravilnika (Pravilnik o mjerilima i na�inu za odre�ivanja cijena 

lijekova na veliko i o na�inu izvješ�ivanja o cijenama na veliko).  

Osnova za izra�un hrvaške cene originatorja – zdravila s patentom je 100-odstotna vrednost 

povpre�ne cene v referen�nih državah. Osnova za izra�un hrvaške cene generi�nega zdravila 

– zdravila brez patenta, pa je 70-odstotna vrednost povpre�ne cene v referen�nih državah.  
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Slika 11: Izra�un cene zdravila A – Hrvaška 
Vir: Podjetje X 2014b.  

Na Hrvaškem smo morali pri izra�unu upoštevati tudi zdravilo B, ki je povsem enako kot naše 

preu�evano zdravilo A. Za zdravili A in B vemo, da je referen�na cena v Italiji 873,40 EUR, v 

Sloveniji za zdravilo A 822,41 EUR, za zdravilo B 674,47 EUR in na �eškem za zdravilo A 

18.266,42 CZK ter za zdravilo B 17.412,55 CZK. Zdravilo A je originalno zdravilo, zato se 

cena ovrednoti na 100-odstotno vrednost povpre�ne cene v referen�nih državah. Tako sledi, 

da je hrvaška cena na debelo 5.804,65 HRK. Veledrogerijska marža na Hrvaškem je dolo�ena, 

vendar ne fiksna – do višine 8,5 odstotka, ki se odšteje od cene na debelo. 

5.2.3 Izra�un cene farmacevtskega izdelka – zdravila A - po pravilniku za izra�un zdravila 

v humani medicini v Bosni in Hercegovini 

V Bosni in Hercegovini ERP trenutno ni aktiven, vendar je Pravilnik o na�inu nadzora cen, 

na�inu oblikovanja cen zdravil in na�inu poro�anja o cenah zdravil v BiH (Pravilnik o na�inu 

kontrole cijena, na�inu oblikovanja cijena lijekova i na�inu izveštavanja o cijenama lijekova v 

BiH, Uradni list BiH, št. 82/11) v veljavi že od konca leta 2011. Pravilnik je na voljo na 

spletni strani Agencije za zdravila in medicinske pripomo�ke Bosne in Hercegovine.

Glede na dejstvo, da ERP trenutno ni aktiven, smo izra�un naredili po veljavnem pravilniku iz 

leta 2011. Bosanski pravilnik o oblikovanju cen navaja, da se cene zdravil na recept 

usklajujejo enkrat letno, in sicer prvi ponedeljek v februarju. Referen�ne države, ki jih je treba 

upoštevati pri izra�unu, so: Slovenija, Hrvaška in Srbija; pri vseh se upošteva cena na debelo. 

�e v navedenih referen�nih državah cena zdravila ni objavljena, je treba za referen�no državo 

vzeti Avstrijo ali Italijo. V pravilniku so natan�no dolo�eni dejavniki za prera�unavanje iz 
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veleprodajnih cen ali cen na drobno, odvisno tudi od tega, katera cena je objavljena v viru, ki 

ga mora država uporabiti (Pravilnik o na�inu kontrole cijena, na�inu oblikovanja cijena 

lijekova i na�inu izveštavanja o cijenama lijekova v BiH).  

Osnova za izra�un cene originalnega zdravila v Bosni in Hercegovini je 95 odstotkov 

vrednosti prera�unane povpre�ne cene v referen�nih državah. �e bi delali izra�un za 

generi�no zdravilo, bi bilo treba upoštevati njeno 90-odstotno vrednost. V primeru, ko prihaja 

na trg zdravilo s popolnoma novo substanco, lahko zdravilo za tri leta obdrži svojo 100-

odstotno vrednost (Pravilnik o na�inu kontrole cijena, na�inu oblikovanja cijena lijekova i 

na�inu izveštavanja o cijenama lijekova v BiH). 

Slika 12: Izra�un cene zdravila A – Bosna in Hercegovina 
Vir: Podjetje X 2014c.  

Za zdravilo A vemo, da je objavljena referen�na cena v Srbiji 86.756 RSD, na Hrvaškem 

6.272,24 HRK in v Sloveniji 822,41 EUR. Zdravilo A je originalno zdravilo, zato se cena 

prilagodi na 95 odstotkov vrednosti povpre�ne cene v referen�nih državah. Tako sledi, da je 

cena v Bosni in Hercegovini na debelo 1488,94 BAM. Veledrogerijska marža v Bosni in 

Hercegovini je regulirana, vendar ne fiksna – do 8,0 odstotkov in se odšteje od cene na 

debelo. 
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5.2.4 Izra�un cene farmacevtskega izdelka – zdravila A - po pravilniku za izra�un zdravila 

v humani medicini v Srbiji 

V Srbiji uporabljajo sistem ERP po Uredbi o merilih za dolo�anje cen zdravil za uporabo 

v humani medicini, ki se izdajajo na recept (Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova 

za upotrebu u humanoj medicini �iji je režim izdavanja na recept). Pravilnik je bil ve�krat 

dopolnjevan, spreminjale pa so se tudi referen�ne države, ki veljajo za osnovo izra�una cene v 

Srbiji. Izra�une že vnaprej pripravi ministrstvo za zdravje, kar pomeni, da imetnik dovoljenja 

za promet z zdravili prejme že vnaprej izra�unane cene in lahko vloži ugovor, �e izra�un ni 

pravilen (Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova 

za upotrebu u humanoj medicini ciji je rezim izdavanja na recept, Uradni list Republike 

Srbije, št. 132/14).  

V Srbiji cene zdravil na recept v humani medicini usklajujejo enkrat letno. Referen�ne države, 

ki jih je treba upoštevati pri izra�unu, so: Slovenija – cena na debelo, Italija – cena na drobno 

in Hrvaška – cena na debelo. Dejavnik za prera�un italijanske maloprodajne cene na debelo je 

0,633. �e v navedenih referen�nih državah cena zdravila ni objavljena, je treba za referen�no 

državo uporabiti državo proizvajalca zdravila. Tudi srbski pravilnik vsebuje obrazec za 

izra�un cene, kjer se z vnosom cen referen�nih držav izra�una srbska cena na debelo (Uredba 

o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u 

humanoj medicini ciji je rezim izdavanja na recept).  

Osnova za izra�un srbske cene originalnega zdravila je 93 odstotkov vrednosti prera�unane 

povpre�ne cene v referen�nih državah. �e bi delali izra�un za generi�no zdravilo, bi bilo treba 

upoštevati 88 odstotkov vrednosti povpre�ne cene generikov, �e pa cena generi�nega zdravila 

ni objavljena, se upošteva 70 odstotkov vrednosti povpre�ne cene originalnega zdravila. V 

primeru, ko prihaja na trg zdravilo s popolnoma novo substanco, lahko zdravilo obdrži 100-

odstotno vrednost do prihoda podobnega zdravila na trg (Uredba o izmenama i dopunama 

Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini ciji je 

rezim izdavanja na recept).

Slika 13: Izra�un cene zdravila A – Srbija 
Vir: Podjetje X 2014d.  

Za zdravilo A vemo, da je objavljena referen�na cena v Sloveniji 822,41 EUR, na Hrvaškem 

5.792,31 HRK in v Italiji 1.275,40 EUR. Zdravilo A je originalno zdravilo, zato je njegova 

cena 93 odstotkov vrednosti povpre�ne cene v referen�nih državah. Iz tega sledi, da je srbska 

cena na debelo 88.331,40 RSD. Veledrogerijska marža v Srbiji je dolo�ena, vendar ne fiksna 

– do 6,0 odstotkov, ki se odšteje od cene na debelo. 



� 34

5.2.5 Izra�un cene farmacevtskega izdelka – zdravila A - po pravilniku za izra�un zdravila 

v humani medicini v Makedoniji 

V Makedoniji poznajo ERP od leta 2011, ko je bil sprejet prvi pravilnik o reguliranju cen v 

humani medicini po sistemu ERP. Pravilnik o na�inu oblikovanja cen za zdravila 

(Metodologija za na�inot na formiranje na cenite na lekovite) je bil do leta 2014 ve�krat 

dopolnjevan in spreminjan in prav tako tudi referen�ne države, ki veljajo za osnovo pri 

izra�unu makedonske cene (Ministrstvo za zdravstvo 2011).  

V Makedoniji se cene v humani medicini za zdravila na recept usklajujejo dvakrat letno, v 

marcu in oktobru. Osnova za izra�un makedonske cene so cene dvanajst referen�nih držav 

(Slovenija, Bolgarija, Nizozemska, Poljska, Velika Britanija, Francija, Hrvaška, Srbija, 

Gr�ija, Nem�ija, Tur�ija in Rusija). Podobno kot v Srbiji tudi v Makedoniji izra�une pripravi 

agencija za zdravila in ne podjetje (Ministrstvo za zdravstvo 2011).  

Osnova za izra�un makedonske cene originalnega zdravila je prera�unano povpre�je dveh 

najnižjih cen na debelo v referen�nih državah. �e bi izra�un delali za generi�no zdravilo, bi 

bilo treba izra�unati povpre�je vseh prisotnih generikov v referen�nih državah in nato 

prera�unati povpre�je dveh najnižjih cen v referen�nih državah (Ministrstvo za zdravstvo 

2011). 

Slika 14: Izra�un cene zdravila A – Makedonija 
Vir: Podjetje X 2014e.

Za zdravilo A vemo, da sta najnižji objavljeni referen�ni ceni v Gr�iji 714,00 EUR (43.913,71 

MKD) in na Poljskem, 712,45 EUR (43.818, 38 MKD), kar pomeni, da je makedonska cena 

na debelo 713,23 EUR (43.866,05 MKD). Veledrogerijska marža v Makedoniji ni regulirana, 

zato imetnik dovoljenja zdravila za promet v državi dolo�i priporo�eno veledrogerijsko 

maržo. 

5.2.6 Izra�un cene farmacevtskega izdelka – zdravila A - po pravilniku za izra�un zdravila 

v humani medicini v Albaniji 

V Albaniji je v veljavi sistem ERP od leta 2011, ko je bil sprejet tudi prvi pravilnik o 

reguliranju cen v humani medicini po sistemu ERP. Pravilnik o oblikovanju cen (Për 

Metodologjinë e përcaktimit të cmimeve tëtyre në Republikën e Shqipërisë, në mbështetje të 

Vendimit të Ministrave nr. 645, dateë 1. 10. 2014) je bil do leta 2014 ve�krat dopolnjen in 

spremenjen, prav tako tudi referen�ne države, ki veljajo za osnovo za izra�un albanske cene. 

Pri Albaniji je treba poudariti njihovo posebnost. Njihov pravilnik namre� ureja tudi cene 
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OTC zdravilom, kar pomeni, da imajo regulirane cene tudi zdravila brez recepta (Ministria e 

shëndetësisë 2014).  

V Albaniji se cene v humani medicini za zdravila na recept in brez recepta usklajujejo enkrat 

letno, v zadnji polovici leta. Referen�ne države, ki jih je treba upoštevati pri izra�unu, so 

Gr�ija, Makedonija, Srbija, Hrvaška – cene na debelo in Italija – cena na drobno. Dejavnik za 

prera�un italijanske maloprodajne cene na debelo je 0,685. �e v navedenih referen�nih 

državah cena zdravila ni objavljena, je treba za referen�no državo izbrati državo proizvajalca 

zdravila ali ceno podobnega zdravila, ki je bilo v Albanijo uvoženo v zadnjih dvanajstih 

mesecih (Ministria e shëndetësisë 2014).  

Osnova za izra�un albanske cene originalnega zdravila je najnižja cena v referen�nih državah. 

�e bi delali izra�un za generi�no zdravilo, bi bilo treba upoštevati raven cene na 80 odstotkih 

originalnega zdravila (Ministria e shëndetësisë 2014).  

Slika 15: Izra�un cene zdravila A – Albanija 
Vir: Podjetje X 2015c.  

Za zdravilo A vemo, da je prera�unana referen�na cena v Srbiji 731,37 EUR, na Hrvaškem 

759,74 EUR, v Makedoniji 713,23 EUR in v Italiji 894,58 EUR. Po pravilniku mora biti cena 

v Albaniji enaka najnižji ceni v referen�nih državah, zato se v tem primeru upošteva cena v 

Gr�iji, ki je 642,61 EUR. Veledrogerijska marža v Albaniji je dolo�ena, vendar ne fiksna – do 

11 odstotkov, ki se odšteje od cene na debelo. Za zdravila, ki se financirajo iz javnih sredstev, 

je veledrogerijska marža nižja, od 5 do 8 odstotkov. 

5.2.7 Izra�un cene farmacevtskega izdelka – zdravila A - po pravilniku za izra�un zdravila 

v humani medicini v �rni Gori in na Kosovem 

Trenutno v �rni Gori in na Kosovem sistem ERP ni vzpostavljen. Po zadnjih podatkih v �rni 

Gori že pripravljajo pravilnik, ki naj bi za�el veljati v drugi polovici leta 2015. S precejšnjo 

gotovostjo lahko trdimo, da lahko tudi na Kosovu v prihodnjih letih pri�akujemo uvedbo 

sistema ERP. V obeh državah so cene trenutno oblikovane prosto, v praksi pa se izkaže, da se 

cene najve�krat približajo cenam sosednjih držav, najve�krat srbski ceni. Zaradi navedenega 

�rna Gora in Kosovo nista bili predmet našega preu�evanja. 
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5.3 Vpliv referen�nih cen na trge Alpe Adria (kaskadni sistem) in ostale tuje trge  

Glede na prikazane izra�une lahko v skladu s trenutno veljavnimi pravilniki trdimo, da 

referen�ne cene zdravil iz razli�nih držav, predvsem evropskih, vplivajo na referen�ne cene 

zdravil v državah regije Alpe Adria. Države regulirajo cene zdravil predvsem z namenom, da 

bi na državni ravni postopno zniževale stroške, ki so povezani z uporabo zdravil. Zaradi tega 

naj bi bila zdravila vsem uporabnikom lažje dostopna, predvsem revnejšim prebivalcem pa bi 

omogo�ala primerno in nediskriminatorno zdravljenje. To velja predvsem za države, kjer 

nimajo primerno urejenih socialnih transferjev, kot je to praksa v razvitih državah. Temu 

primerno so prilagojeni tudi pravilniki o cenah. Po pregledu konkretnih izra�unov smo 

ugotovili, da država lahko doseže nižjo ceno s prera�unavanjem povpre�ij najnižjih cen v 

predpisanem naboru referen�nih držav, dodatno pa še z dejavnikom za zniževanje izhodiš�ne 

cene.  

Preglednica 1: Primerjava izra�unov cen za zdravilo A v regiji Alpe Adria 

  
Slovenija Hrvaška Srbija 

Bosna in 

Hercegovina 
Makedonija Albanija �rna Gora Kosovo 

BDP na prebivalca, v $ 23.289 13.607 6.353 4.661 4.838 4.659 7.106 3.877

Neto mese�na pla�a, v € 1.003,00 735,00 363,00 423,00 354,00 385,00 486,00 441,00 

Referen�ne države 

AT, FR, DE 

- najnižja 

cena 

IT, SI, CZ - 

povpre�je 

IT, SI, HR – 

povpre�je 

SI, HR, RS - 

povpre�je 

RS, HK, SI, BG, 

EL, TK, RU, PL, 

NL, FR, UK, DE - 

povpre�je dveh 

najnižjih cen 

IT, EL, MK, 

HR, RS 
- - 

Cena na debelo za 

zdravilo A, v €  
822,41 766,39 736,27 761,28 713,97 642,61 - - 

Predpisana veleprodajna 

marža 

0,5 € + 1,1 

% (27 € za 

zdravila, 

dražja od 

2.455 €) 

do 8,5 %  do 6,0 %  do 8,0 %  ni predpisana 

do 11 %  

(5–8 % 

financirano iz 

javnih 

sredstev) 

- - 

Prilagoditveni dejavnik   0,93 0,95 - - - - 

Vir: Povzeto po Banka Slovenije 2015a; 2015b. 

S precejšnjo gotovostjo lahko zatrdimo, da se višine reguliranih cen gibljejo v skladu z višino 

BDP ali povpre�ne mese�ne neto pla�e in so tako nižje kot v zahodnih evropskih državah. 

Trend padanja cen je viden v preglednici 1 (cena na debelo za zdravilo A). 
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Slika 16: Cene zdravila A v primerjavi z BDP in povpre�no mese�no neto pla�o v 
posamezni državi 

Kljub temu, da je v državah regije Alpe Adria vzpostavljen ERP, ta nima neposrednega vpliva 

na kon�no ceno zdravila, ki se financira iz javnih sredstev. V Sloveniji, Albaniji, Bosni in 

Hercegovini ter na Hrvaškem so sicer cene zdravil, financiranih iz javnih sredstev, izra�unane 

po ERP, a veljajo le kot izhodiš�e za ceno, ki jo bo prejemniku zdravila povrnila zdravstvena 

zavarovalnica ali pa javna ustanova. V praksi se namre� farmacevtska podjetja individualno 

pogajajo za kon�no ceno, ki jo prizna zdravstvena zavarovalnica ali javna ustanova. 

Makedonija in Srbija sta v tem primeru izjemi, saj na kon�no ceno vpliva drugi pravilnik, ki 

še dodatno ureja cene zdravil, financiranih iz javnih sredstev. 

ERP ima v Albaniji, Makedoniji, Srbiji ter Bosni in Hercegovini neposreden vpliv na kon�no 

ceno zdravil takrat, ko niso financirana iz javnih sredstev. V Sloveniji in na Hrvaškem pa se 

cene za zdravila, ki niso financirana iz javnih sredstev, oblikujejo prosto in niso predmet ERP. 

Iz izra�unov preu�evanega zdravila A, ki je v vseh državah Alpe Adria financirano iz javnih 

sredstev, lahko sklepamo, da ima ERP posreden vpliv na kon�no ceno le v Sloveniji, Albaniji, 

Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem. V Srbiji in Makedoniji pa ERP nima vpliva na kon�no 

ceno, saj so cene zdravil urejene z drugim pravilnikom. 

Zunaj regije Alpe Adria sta Slovenija in Hrvaška tisti, ki s svojimi cenami vplivata tudi na 

cene na ostalih trgih EU. Slovenijo morajo v svojem izra�unu upoštevati naslednje države: 

Slovaška, Poljska, Malta, Italija, Madžarska, Finska, Španija, Gr�ija, �eška, Bolgarija, 
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Belgija in Avstrija. Hrvaške cene pa vplivajo na cene na �eškem, Madžarskem, v Italiji, na 

Poljskem in na Slovaškem (Toumi idr. 2014).

Uvedba sistema ERP ima lahko tudi vpliv na paralelni uvoz/izvoz. V državah z nizkimi 

cenami zdravil se lahko pojavi paralelni izvoz v države z visokimi cenami. To še posebej 

velja na obmo�ju Evropske unije. V Sloveniji je paralelni uvoz in izvoz zdravil urejen v 

Zakonu o zdravilih in v EU v skladu z Direktivo 89/105 EEC (Evropska komisija 2012).  
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6 VPLIV SISTEMA REFEREN�NIH CEN NA STRATEGIJO PODJETJA X 

Sistem ERP je eden od dejavnikov, ki nedvomno vpliva na strategijo oblikovanja cen v 

farmacevtskih družbah z lastnim razvojem zdravil. Strategijo za�nejo oblikovati že v klini�ni 

fazi, torej nekaj let pred prihodom zdravila na trg, preden je na voljo širokemu krogu 

bolnikov. Ker vpliv ERP-ja in paralelnega uvoza/izvoza naraš�a, se posledi�no pove�ujejo 

tudi razlike med cenami na razli�nih trgih. Optimizacija cenovne strategije farmacevtskega 

podjetja zato ne more biti ve� omejena zgolj na eno državo, ampak mora vklju�evati celoten 

regijski trg. Zgolj pravilno razumevanje delovanja globalnega trga se lahko odraža v pripravi 

optimalne strategije, ki bo optimizirala stroške in maksimirala dobi�konosnost podjetja, kot 

pogoj za nadaljnji razvoj podjetja in njegovih produktov.  

6.1 Vpliv na tržno pozicijo podjetja X 

Sistem ERP ob prihodu novega zdravila na trg vpliva na tržno pozicijo podjetja predvsem s 

stališ�a neposrednih konkurentov. Zato mora podjetje X najkasneje že v klini�ni fazi II,7 tako 

navaja tudi Seget (2003, 170), dolo�iti svojega konkurenta ali konkurente, s katerimi se bo 

primerjalo v kasnejših fazah razvoja. 

ERP v najve�ji meri vpliva na tržno pozicijo podjetja po preteku patenta originalnega 

zdravila. �e je bila strategija podjetja uspešna, naj bi mu bila po preteku patenta (20 let) s 

prisotnostjo na trgu povrnjena sredstva za naložbe, ki so bila namenjena za razvoj zdravila, in 

njegovim prvim korakom ob vstopanju na trg. 

Po preteku patenta si podjetje X in tudi druge farmacevtske družbe želijo z zdravilom 

vsekakor ohraniti svojo tržno pozicijo, zato morajo ceno svojega izdelka znižati na raven 

generi�nih produktov ali ohraniti višjo ceno in s tem uvesti dopla�ilo za svoje izdelke. 

Pacienti, ki si dopla�ilo lahko privoš�ijo, v ve�ini ostanejo zvesti originalnemu izdelku, ki so 

ga prejemali do tedaj, medtem ko ga tisti, ki si ga ne morejo privoš�iti, najve�krat zamenjajo z 

generi�nim zdravilom. 

V primeru regije Alpe Adria ima ERP veliko ve�ji vpliv na tržni delež v državah, kjer obstaja 

ve�ji del zdravil, ki niso financirana iz javnih sredstev, in mora tako pacient v celoti ali delno 

pokriti strošek zdravila. Pri zdravilih, ki so financirana iz javnih sredstev, pa ima ERP manjši 

vpliv na tržni delež, saj ne vpliva na kon�no ceno zdravila, ki se dolo�i s posebnimi dogovori 

z zdravstvenimi zavarovalnicami ali drugimi javnimi ustanovami.  

Za zdravilo A je znano, da je v vseh državah financirano iz javnih sredstev, torej posledi�no 

izra�un cene po sistemu ERP nima velikega vpliva na kon�no ceno zdravila. Kon�na cena se 

                                                
7 Klini�na faza II je korak, med katerim raziskovano u�inkovino praviloma prvi� dobijo bolniki. 
Skupina po navadi obsega od 100 do 300 preiskovancev, ki se za vklju�itev odlo�ijo prostovoljno. 
Poudarek je namenjen u�inkovitosti in poteku spremljanja varnosti (Wikipedia 2015).
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najve�krat dolo�a s posebnimi dogovori z zdravstvenimi zavarovalnicami ali drugimi javnimi 

ustanovami. Kon�ne dogovorjene cene se razlikujejo od države do države in so strogo zaupne 

narave. 

6.2 Vpliv na stroškovno strategijo podjetja X 

Podjetje X mora v skladu z zniževanjem cen po ERP-ju zniževati stroške tudi na ostalih 

podro�jih, da lahko �im dlje ohranja dobi�konosnost posameznega zdravila. Glede na 

standardni življenjski cikel zdravila nastanejo najve�ji stroški v njegovi prvi fazi, v �asu 

razvoja in raziskav. V kasnejši, zrelostni fazi, podjetje X stremi k stalnemu zniževanju 

stroškov, predvsem pri zdravilih, ki nimajo neposrednih konkurentov. Najve�ji pritisk na 

zniževanje stroške pa se pojavi v njegovi tretji, zadnji fazi, saj se po preteku patenta na trgu 

pojavijo tudi generi�na zdravila. �e podjetje X ni pripravljeno zniževati svoje cene do višine 

cene generi�nega zdravila, lahko uvede dopla�ilo za pacienta ali pa zdravilo umakne s trga. S 

tem se stroški omejijo zgolj na stroške, povezane z ukinitvijo registracije zdravila. 

6.3 Vpliv na marketinško strategijo podjetja X 

V okoljih, kjer je v veljavi ERP, mora imeti podjetje pripravljenih ve� marketinških 

scenarijev, predvsem za zdravila, ki šele prihajajo na trg, saj je od njih odvisna prihodnost 

podjetja. Del marketinške strategije je tudi dolo�itev prihoda zdravila na posamezni trg. 

Podjetje mora dobro preu�iti, kdaj je pravi �as za vstop na dolo�ene trge in na katerih trgih bo 

zdravilo najprej na voljo. Odlo�itev mora biti strateška, saj po navedbah Segeta (2003, 181) 

državi, kot sta Velika Britanija in Nem�ija, omogo�ata prihod novega zdravila na trg po 

precej visoki ceni, ker nimata toliko cenovnih restrikcij kot Španija, Italija in Francija. 

Podjetje si s takšno odlo�itvijo zagotovi višje izhodiš�ne cene na ostalih trgih, vendar pa mora 

pri tem upoštevati, da hkrati s to odlo�itvijo povzro�i izgubo prihodkov na trgih, kjer zdravilo 

uvedejo kasneje. 

V regiji Alpe Adria je glede na izra�une zagotovo izhodiš�na država Slovenija in za njo takoj 

Hrvaška. Zato je za podjetje X in njegovo zdravilo A najbolje, da pride na trg najprej v 

Sloveniji, sledi ji Bosna in Hercegovina in nato še Hrvaška, Srbija, Albanija ter nazadnje 

Makedonija. 

Podjetje X ima možnost, da se na trgih, kjer se ERP za zdravila, ki niso financirana iz javnih 

sredstev, ne upošteva, pojavi z visoko ceno, z namenom, da bi maksimiralo dobi�ek. S tem 

tvega, da potencialni pacienti ne bodo pripravljeni pla�ati visoke cene zdravila in se bodo 

preusmerili na cenejša zdravila. Podobno velja tudi za regijo Alpe Adria, saj je skoraj v vseh 

državah kupna mo� zelo šibka, zato je (pre)drago zdravilo, ki ni financirano iz javnih 

sredstev, za ve�ino prebivalstva nedosegljivo. 
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Naslednji skrajni primer je nizka cena. �e bi bila izra�unana cena po ERP tako nizka, da bi 

sprožila paralelni izvoz v druge države, bi se podjetje X lahko odlo�ilo, da zdravila A sploh 

ne bi uvedlo na trg dolo�ene države. Zaradi nastalih tržnih razmer se podjetje X vedno 

pogosteje odlo�a za takšen scenarij. Morebitni paralelni izvoz bi namre� uni�il optimiziranje 

dobi�ka v ostalih državah.  

Podjetje X v državah s slabšo kupno mo�jo in posledi�no nizkimi cenami zdravil namre�

nima ve� interesa vlagati sredstev, še posebej, �e ima portfelj z relativno dragimi nišnimi 

zdravili.8 Pri tovrstnih stvareh podjetje uporablja druga�ne poti, kjer si s pomo�jo posebnih 

programov zagotovi neposreden dostop do pacientov. Z njimi se povezuje tudi prek razli�nih 

mobilnih aplikacij farmacevtskih podjetij, s katerimi opozarjajo paciente, kdaj ali kateri 

odmerek zdravila naj vzamejo. S tem si podjetje X lahko izboljša in zagotovi dolgoro�no 

konkordantnost.9

Pri postavljanju marketinških strategij je treba poudariti, da so klasi�ni trženjski prijemi pri 

zdravilih na recept zelo omejeni ali prakti�no neizvedljivi. Tako v Evropi, kot tudi v vseh 

državah Alpe Adria, je oglaševanje zdravil na recept z zakonom prepovedano. Zato bi morala 

imeti klju�no vlogo terapevtska korist zdravila in odlo�itev zdravnika zgolj ter izklju�no v 

skladu z medicinsko potrebo in u�inkovitostjo zdravila. 

6.4 Vpliv na celovito poslovno strategijo podjetja X 

Posledica uvedbe ERP-ja je stalen trend padanja cen v zadnjih letih, zato mora podjetje X 

skrbno na�rtovati prihod novih zdravil na trg in imeti obstoje�i portfelj nenehno pod 

nadzorom. Zadnja leta imajo najboljšo izhodiš�no ceno zdravila s podro�ja onkologije, 

centralno-živ�nega sistema, zdravila za kardiovaskularne bolezni in zdravila za redke bolezni 

(nišna zdravila). Zaradi omenjenega se podjetje X vedno bolj usmerja v podro�je onkologije 

in zdravila za redke bolezni, saj bo le ob takšni strateški usmeritvi uspelo ohraniti visok 

dobi�ek z uvajanjem novih zdravil in s tem posledi�no možnost vlaganja v nova.  

Poleg padanja cen na strateške usmeritve podjetja X vplivajo tudi �edalje zahtevnejša 

pogajanja z zdravstvenimi zavarovalnicami in javnimi institucijami, kar še posebej velja za 

nova zdravila. Kot rezultat pogajanj se, ugotavljajo Neumann s soavtorji, postopoma kot novo 

pogajalsko orodje uveljavljajo tako imenovane pogodbe risk-share. Trenutno veljajo bolj kot 

izjeme, vendar omogo�ajo farmacevtskim družbam, da njihovo zdravilo dobi takojšen dostop 

do bolnikov in je hkrati tudi financirano iz javnih sredstev, vendar le v primeru, da se pri 

zdravljenju pacienta z dolo�enim zdravilom izkažeta njegova u�inkovitost in varnost. �e 

zdravilo v �asu zdravljenja tega ne bi izkazalo, zdravstveni zavarovalnici ali javni instituciji ni 

treba povrniti sredstev farmacevtski družbi.  

                                                
8 Zdravila, namenjena manjši skupini uporabnikov.
9 Skladnost ali ujemanje.
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V primeru obstoje�ih zdravil bo podjetje X skušalo �im dlje obdržati tržne deleže ali vsaj do 

vstopa generikov na dolo�eni trg. Izstop iz trga naj bi bil postopen, a dokon�en, ko prodajna 

cena ne bi ve� pokrivala proizvodnih stroškov zdravila, kar velja tudi za v nalogi obravnavano 

zdravilo A.  

6.5 Kon�ne ugotovitve 

Sistem ERP ima neposreden ali posreden vpliv na skoraj vse države EU, posledi�no tudi na 

države regije Alpe Adria. V odvisnosti od urejenosti sistema za oblikovanje cen zdravil 

posamezne države je lahko ta vpliv ve�ji ali manjši. Ve�ina držav stremi k vse bolj restriktivni 

politiki cen zdravil, zato cene slednjih padajo skladno s kupno mo�jo države, kar dokazujejo 

tudi izra�unani primeri. 

Sistem ERP dokazuje svoje prednosti, saj z nadzorom nad cenami, še zlasti na trgih, kjer so 

zdravstveni prora�uni zelo omejeni, poenostavi ter olajša dolo�itev ravni cen, kjer so sredstva 

za kompleksna pogajanja z razli�nimi deležniki omejena.  

Slabosti sistema ERP se kažejo zlasti v zapleteni kompleksnosti prera�unavanja cen. Gr�ija, 

Slovaška, Makedonija in Poljska imajo v svoji košarici ERP ve� kot dvanajst referen�nih 

držav, kar pri izra�unih lahko povzro�i napake, predvsem pa ve�a obseg vloženega dela 

farmacevtskih družb v izra�un cene, še posebej, �e ima podjetje velik nabor razli�nih zdravil. 

To je slabo tudi za paciente, saj pridejo zdravila na posamezne trge z zakasnitvijo ali pa se na 

njih sploh ne pojavijo. 

Cena, dobljena z izra�unom s pomo�jo sistema ERP, ni vedno kon�na cena zdravila. 

Naknadno dogovorjene cene z zdravstvenimi zavarovalnicami ali drugimi javnimi ustanovami 

so pogost pojav in so lahko tudi za ve� odstotkov nižje. 

Podjetje X, kot tudi vse inovativne farmacevtske družbe, morajo cenovno strategijo za 

zdravila razviti že v zgodnji fazi razvoja, najkasneje v klini�ni fazi II. Pri postavljanju 

strategije morajo biti vklju�eni razli�ni timi, ki prispevajo svoja znanja z razli�nih podro�ij. S 

strategijo lahko podjetje dolo�i, kdaj je najprimernejši trenutek za prihod zdravila na trg in 

katere države bodo prve, ki bodo zdravilo uvedle – v praksi naj bi bile to države, ki lahko 

oblikujejo visoke cene. Podjetje lahko gradi strategijo tudi na postopnem uvajanju razli�nih 

indikacij. Najprej na trg uvede nišno indikacijo, s �imer si lahko pri zdravstveni zavarovalnici 

ali drugi javni ustanovi zagotovi višjo kon�no ceno, in nato postopoma uvaja še ostale 

indikacije, ki zajemajo ve� bolnikov, posledi�no po nižji ceni (Health Affairs 2011). 

Pri originalnih zdravilih, kot je preu�evano zdravilo A, ki je že v fazi zrelosti in so generi�na 

zdravila že prisotna na trgu, je strategija podjetja X, da poskuša �im dlje ohranjati visoko ceno 

zdravila ob nizkih stroških, torej maksimiranje dobi�ka. Stroški so povezani s podpornimi 

programi za paciente in novimi medicinskimi pripomo�ki, ki olajšajo iniciranje zdravila. 
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Podjetje X si s tem zagotovi, da bo uporaba zdravila upadala postopoma, in bo lahko sredstva 

od prodaje zdravila A, ki je v fazi zrelosti, uporabilo za razvoj novih zdravil. 

Za nadaljnji razvoj novih zdravil je treba dose�i tako kratkoro�ne kot dolgoro�ne kompromise 

med inovativnimi farmacevtskimi družbami in javnimi institucijami, ki urejajo cenovno 

politiko. Zgolj z omenjenim pristopom lahko dosežemo, da se bodo na trgu pojavljala nova 

zdravila, z boljšo u�inkovitostjo in dostopnostjo po cenah, ki si jih lahko privoš�i �im ve�je 

število bolnikov. Na takšen na�in je možno spodbujati inovacije na podro�ju še neizpolnjenih 

medicinskih potreb in zagotavljati boljše javno zdravstvo na podro�ju preskrbe z zdravili. 

6.6 Predlogi za razvoj 

Obdobje, ko so zavarovalnice in druge javne ustanove pla�evale visoke cene za zdravila, ki 

niso predstavljala dodane vrednosti za zdravstveni sistem, je vsekakor mimo. Zdravstveni 

sistemi ne bodo ve� podpirali novih zdravil, �etudi z visokimi popusti, �e zdravila ne bodo 

dokazala svoje dodane vrednosti in u�inkovitosti. 

Glede na trend, ki je trenutno opazen pri delovanju in poslovanju inovativnih farmacevtskih 

družb, je tudi usmeritev za podjetje X zelo jasna. Za ve�ino danes poznanih bolezni na trgih 

zdravila že obstajajo, zato je prihodnost inovativne farmacije predvsem v nišnih proizvodih na 

podro�ju onkologije in zdravilih, ki zdravijo redke bolezni. 

Zdravila, ki spadajo v omenjeni skupini, že zdaj dosegajo na trgu relativno visoke cene, ki jih 

bodo zagotovo ohranjala tudi v prihodnosti. Pri tem bodo morala dokazati svojo superiorno 

u�inkovitost, visoko varnost uporabe in zniževanje stroškov bolnišni�ne nege. 

Za to, da bi zadovoljili interes obeh strani, je potrebno vlaganje farmacevtskih družb v razvoj 

inovativnih zdravil in hkrati uveljaviti smotrno porabo javnih sredstev (dostopnost zdravil �im 

ve�jemu številu bolnikov), zato so pogodbe risk-share eno od novih orodij za ohranitev 

razvojnega kroga. Pozitivne spremembe bi prinesla tudi bolj sofisticirana pravila na podro�ju 

ERP. Pravila bi morala biti stimulativnejša za nova, inovativna zdravila, ki bi morala to 

opravi�evati z ve�jo u�inkovitostjo ter novimi metodami zdravljenja. Na drugi strani pa bi 

morala biti še restriktivnejša za generi�na zdravila. Poleg tega bi bilo smiselno poenotenje 

pravil ERP vsaj na obmo�ju EU, z dolo�enimi prilagoditvami, glede na ekonomsko stanje 

posamezne države. Morebitne pozitivne spremembe bi prinesle uporabo enotnega vira 

objavljenih cen za celotno EU, izra�un in objavo cene na eni ravni ter objavo v enotni valuti. 

Posledi�no bi tudi paralelni uvoz/izvoz postopoma postal vse bolj nezanimiv. 
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7 SKLEP 

Danes so tako države kot podjetja del velikega svetovnega procesa, globalizacije. Zaradi 

hitrega razvoja kompleksnega globalnega trga morajo podjetja svoje aktivnosti prilagajati 

�edalje ve�jemu številu deležnikov. To velja tudi za farmacevtsko panogo, kjer so �asi, ko je 

podjetje lahko prodajalo zdravilo po visoki ceni in bilo pri tem financirano iz javnih sredstev, 

le še preteklost. Z uveljavljanjem sistema ERP se farmacevtska industrija vedno bolj soo�a s 

padanjem cen zdravil, kar posledi�no znižuje njihov dobi�ek in vlaganja v R & R za nova 

zdravila.  

V diplomski nalogi smo prou�evali vlogo in pomen cen v mednarodnem poslovanju na študiji 

primera zdravila A v regiji Alpe Adria in ugotovili, da glede na prikazane izra�une lahko 

zatrdimo, da ima ERP vpliv na vse države v regiji in s tem posledi�no na ceno preu�evanega 

zdravila A. Trend padanja cen sovpada s kupno mo�jo posamezne države, kar javne institucije 

dosežejo z restriktivnimi pravilniki o oblikovanju cen. Po preu�evanju pravilnikov in 

izra�unov lahko ugotovimo, da v regiji Alpe Adria na kon�no ceno zdravila v nekaterih 

državah ERP vpliva neposredno, na druge zgolj posredno. 

Podjetje X lahko, kljub regulaciji cen na dolo�enem segmentu, vpliva na ceno novih zdravil. 

To lahko doseže z usmerjenim razvojem novih zdravil na onkološkem podro�ju in podro�ju 

redkih bolezni, kjer tovrstna zdravila že v izhodiš�u dosegajo visoko ceno. Podjetje X lahko 

ohranja visoko ceno tudi s pravilnim vstopom novega zdravila na dolo�ene trge. �e se 

zdravilo najprej pojavi na trgih Nem�ije in Velike Britanije, ima ve�jo možnost, da bo cena, 

izra�unana po ERP, visoka tudi na drugih trgih EU.  

Nekoliko druga�en pristop je treba uporabiti pri zdravilih v poznejših fazah, v katerih se 

nahaja tudi preu�evano zdravilo A. Klju�ni trenutek pri strateški odlo�itvi podjetja je potek 

patenta – vstop generi�nih zdravil na trg. Takrat se mora podjetje X odlo�iti, ali bo žrtvovalo 

svoj tržni delež generi�nim zdravilom, ali pa bo poskušalo svoj tržni delež �im dlje ohraniti. 

�e se podjetje X odlo�i, da želi tržni delež svojega zdravila �im dlje ohraniti, bo moralo 

njegovo ceno prilagoditi višini cene generi�nega zdravila. A zgolj do višine, ki podjetju 

omogo�a kritje proizvodnih stroškov zdravila. �e bi se cena generi�nega zdravila znižala pod 

omenjeno raven, bi podjetje X v najkrajšem možnem �asu iz trga umaknilo svoje zdravilo. 

Takšna odlo�itev gre v škodo pacientov, saj zdravilo v tem primeru na dolo�enem trgu ni ve�

na voljo. 

Za to, da bi se v prihodnosti izognili tovrstnim primerom in bi �im ve�je število bolnikov 

imelo dostop do novih, varnih zdravil, z boljšo u�inkovitostjo, bi morale farmacevtska 

industrija in javne zdravstvene institucije poiskati instrumente (npr. pogodbe risk-share), s 

katerimi bi uresni�evali interes obeh strani. Le s takšno miselnostjo lahko kot družba zagotovi 

vra�anje vloženih sredstev v R & R in nadaljevanje razvojnega kroga. 
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Zdravje je naše najve�je bogastvo, vendar se tega zavedamo šele, ko ga izgubimo. 
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