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Povzetek
Geografske značilnosti farmacevtske industrije v Sloveniji
Zaključna seminarska naloga opredeli pojem »farmacevtska industrija« ter predstavi
nekatere njene značilnosti in lokacijske dejavnike, ki so pomembno vplivali na lociranje
proizvodnih obratov v Sloveniji. Farmacevtsko industrijo lahko v grobem razdelimo na
proizvodnjo farmacevtskih surovin in proizvodnjo farmacevtskih preparatov. V Sloveniji
trenutno posluje 33 poslovnih subjektov, ki jih glede na njihovo glavno dejavnost lahko
uvrstimo v farmacevtsko industrijo. Med njimi prevladujejo mikro in majhna podjetja. Čeprav
v panogi deluje malo poslovnih subjektov, je doprinos farmacevtske industrije k BDP
relativno velik. V nalogi so bili s pomočjo študije primera dobljeni tudi podatki, ki jih javno
dostopne podatkovne baze ne beležijo in ne analizirajo. Glede na številne ugodne okoliščine,
kot so tradicija, potrebna infrastruktura, kapital in znanje, ima farmacevtska industrija v
Sloveniji dobre pogoje za nadaljnji razvoj.
Ključne besede: ekonomska geografija, farmacevtska industrija, geografske značilnosti,
Slovenija

Abstract
The geographic characteristics of the pharmaceutical industry in Slovenia
The final seminar paper defines the term "pharmaceutical industry" and exemplifies some of
its characteristics and location factors that have significantly influenced the location of
production facilities in Slovenia. The pharmaceutical industry can be roughly divided into the
production of pharmaceutical products and the production of pharmaceutical preparations.
Subsequently there are 33 business entities currently active in Slovenia that can be, based
on their main activity, classified as part of the pharmaceutical industry. The majority of them
are micro-businesses and small companies. In spite of the small number of business entities
involved in the industry, the contribution of the pharmaceutical industry to the Slovenian
GDP is relatively large. In this seminar paper, data otherwise not accessible and analysed by
the public data systems was compiled and analysed within the case study. Due to the
numerous advantageous circumstances, such as tradition, the necessary infrastructure,
capital and knowledge, the pharmaceutical industry in Slovenia has good conditions for
further development.
Keywords: economic geography, pharmaceutical industry, geographical features, Slovenia

Kazalo
1. Uvod .................................................................................................................................................... 1
1.1. Namen .......................................................................................................................................... 1
1.2. Cilji ................................................................................................................................................ 2
1.3. Metode dela ................................................................................................................................. 2
1.3.1. Študija primera ...................................................................................................................... 2
1.4. Farmacevtska industrija v Standardni klasifikaciji dejavnosti ...................................................... 3
2. Razvoj farmacevtske industrije............................................................................................................ 4
3. Značilnosti farmacevtske industrije..................................................................................................... 5
4. Farmacevtska industrija v Sloveniji ..................................................................................................... 6
4.1. Kemična industrija v Sloveniji ....................................................................................................... 8
5. Geografske značilnosti farmacevtske industrije v Sloveniji................................................................. 9
5.1. Vloga farmacevtske industrije v gospodarski strukturi Slovenije............................................... 13
5.2. Lokacija podjetij.......................................................................................................................... 15
6. Študija primera: Galenski laboratorij Gorenjskih lekarn ................................................................... 16
6.1. Lokacijski dejavniki ..................................................................................................................... 18
6.2. Zaposlitvena struktura................................................................................................................ 19
6.3. Raziskave in razvoj ...................................................................................................................... 20
7. Možnosti za razvoj farmacevtske industrije v Sloveniji ..................................................................... 20
8. Sklep .................................................................................................................................................. 21
9. Summary............................................................................................................................................ 22
10. Viri in literatura ............................................................................................................................... 25

1. Uvod
Na prelomu iz 20. v 21. stoletje se je svet precej spremenil. Razvoj tehnologije in digitalizacija
sta spremenila sleherni vsakdan glavnini prebivalsta razvitega sveta. Svet je zaradi vse
hitrejših sprememb v zadnjem obdobju postal globalna vas. Pretok znanja, informacij,
kapitala, surovin in delovne sile je v sodobnem svetu praktično nezaustavljiv. Vse to uspešno
izkoriščajo številna podjetja, ki se ne omejujejo na ozemlja posameznih držav, temveč
poslujejo in delujejo po vsem svetu. Nekaj povsem običajnega je denimo postala selitev
proizvodnih obratov na povsem drug konec sveta. K temu gotovo pripomore zlasti cena
delovne sile in izjemno ugoden transport, kar omogoča ustvarjanje velikanskih dobičkov.
Razvite države selijo na območja držav v razvoju predvsem industrijske panoge z nižjimi
dodanimi vrednostmi in ekološko oporečno industrijo, obenem pa svoj nadaljnji razvoj vidijo
zeleno in skladno s paradigmo trajnostnega razvoja.
Zaradi sodobnega načina življenja ima farmacevtska industrija v svetu vse večjo vlogo.
Vsekakor je ne moremo prištevati med industrijske panoge, ki ustvarjajo nizko dodano
vrednost, temveč ravno nasprotno. Farmacevtska industrija se uvršča med visokotehnološko
zahtevne panoge. Zahteva intenzivna vlaganja, reinvesticije in veliko visokokvalificirane
delovne sile. Posledica tega je dejstvo, da je farmacevtska industrija ena najbolj tehnološko
dovršenih, naprednih in konkurenčnih industrijskih panog. Svetovno prebivalstvo pa s svojim
vse hitrejšim in nezdravim načinom življenja le še dodatno prispeva k nezaustavljivi rasti
moči farmacevtskih podjetij. Ta podjetja se dobro zavedajo pomena razvoja novih
proizvodov, saj bodo lahko le tako ostala konkurenčna na tržišču. Zato farmacevtska podjetja
nadpovprečno velik delež prihodkov od prodaje usmerjajo ravno na področje
razvojnoraziskovalnih dejavnosti.
V svoji zaključni seminarski nalogi bom opredelil pojem »farmacevtska industrija«. Osrednji
del naloge je namenjen predstavitvi nekaterih geografskih značilnosti in vlogi izbrane
industrije v gospodarski strukturi Republike Slovenije. Pri izdelavi zaključne seminarske
naloge je bil glavni vir podatkov Poslovni register Slovenije. Pri kabinetnem delu so bili
uporabljeni tudi različni knjižni in spletni viri, terensko delo pa je zajemalo predvsem izbiro
primernega podjetja in nato izvedbo obsežnejšega intervjuja, s katerim mi je uspelo pridobiti
dovolj relevantnih in uporabnih podatkov za kakovostno izdelavo študije primera.

1.1. Namen
Namen zaključne seminarske naloge je na podlagi zbranih, ovrednotenih in analiziranih
podatkov opredeliti, proučiti in predstaviti temeljne geografske značilnosti farmacevtske
industrije v Sloveniji. Temeljne geografske značilnosti so predstavljene skozi strukturo in
lokacijo farmacevtskih podjetij ter vlogo farmacevtske industrije v gospodarski strukturi
države. Glavnina temeljnih podatkov, potrebnih za izdelavo zaključne seminarske naloge, je
bila zajeta v javno dostopnih podatkovnih bazah, manjši del pa je bil pridobljen z intervjujem.
Intervju je bil opravljen v Galenskem laboratoriju Kranj, ki kot proizvodnja enota deluje
znotraj javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne.
V zaključni seminarski nalogi z naslovom Geografske značilnosti farmacevtske industrije v
Sloveniji bomo spoznali dosedanji razvoj panoge, njeno vlogo, pomen, trenutno stanje in
nekatere lokacijske značilnosti ter osvetlili možnosti za nadaljnji razvoj farmacevtske
industrije v Republiki Sloveniji.
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1.2. Cilji
Cilji zaključne seminarske naloge so:
–
–
–
–
–

opredeliti in predstaviti pojem farmacevtske industrije,
predstaviti vlogo farmacevtske industrije v gospodarski strukturi Slovenije,
opredeliti strukturo farmacevtskih podjetij v Sloveniji,
prikazati prostorski vzorec ter opredeliti lokacijske dejavnike, ki so vplivali na
lociranje farmacevtske industrije v Sloveniji,
na izbranem primeru podrobneje prestaviti lokacijske dejavnike, pomembne za
lokacijo in razvoj farmacevtske industrije v Sloveniji (študija primera).

1.3. Metode dela
Zaključna seminarska naloga je izdelana s pomočjo prepleta kabinetnega in terenskega dela.
Kabinetne metode dela so bile uporabljene predvsem v prvem delu naloge. Omeniti velja
zbiranje in proučevanje primerne literature na temo farmacevtske industrije ter pregled,
raziskovanje, zbiranje, obdelavo in analizo različnih javno dostopnih statističnih podatkov.
Med kabinetne metode dela lahko uvrstimo tudi izdelavo grafičnih prikazov in pripravo
preglednic. Temeljni vir podatkov pri delu so bile podatkovne baze Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), osrednje nacionalne institucije na
področju registracije poslovnih subjektov ter zbiranja, objavljanja in posredovanja podatkov
in informacij za zagotavljanje preglednega nacionalnega in evropskega poslovnega okolja
(AJPES, 2020). Poslovni register Slovenije je bil predvsem vir podatkov o obravnavanih
poslovnih subjektih. Pri kabinetnem delu je bil uporabljen tudi podatkovni portal
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), imenovan SiStat. Po SURS-u je povzeta
glavnina statističnih kazalcev in tudi trenutno veljavna Standardna klasifikacija dejavnosti.
Delež terenskega dela za izdelavo zaključne seminarske naloge je v primerjavi s kabinetnim
delom nekoliko manjši. Terensko delo je obsegalo obisk poslovnih in proizvodnih prostorov
Galenskega laboratorija Kranj ter nekoliko obsežnejši intervju, ki je bil opravljen po
predhodnem dogovoru. Pri študiji izbranega primera je bila za analizo poslovnega subjekta
načrtno izbrana metoda polstrukturiranega intervjuja in ne anketa. K tovrstni izbiri metode
je prispevalo zlasti dejstvo, da nekoliko daljši in celovit pogovor v obliki intervjuja omogoča
bolj poglobljeno analizo proučevanega poslovnega subjekta. Dialog v primerjavi z relativno
togim anketnim vprašalnikom med drugim omogoča možnost zastavljanja podvprašanj; tudi
takšnih, ki jih spraševalec morda sprva niti ni predvidel ali načrtoval. Intervju se v svojem
bistvu osredotoča predvsem na kvaliteto in ne na kvantiteto, saj je bistveno obsežnejši in
bolj personaliziran. Dobro opravljen intervju zato omogoča kakovostno izvedbo študije
primera.
1.3.1. Študija primera
»Študija primera se v ekonomski geografiji uporablja kot raziskovalna strategija oziroma
pristop, s katero se ob izhajanju iz predhodnih teoretičnih predpostavk ter z uporabo
kvantitativnih in kvalitativnih metod raziskovanja (npr. globinski intervju, terensko
raziskovanje, etnografija) ter različnih virov pridobiva podrobnejše podatke o posameznem
proučevanem pojavu. Gre torej za celovito proučitev izbranega, ponavadi netipičnega
primera na podlagi sistematičnega raziskovanja. Pogosto se uporablja za dopolnitev glavnih
ugotovitev« (Kušar, 2008, str. 208).
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Izvedena študija primera temelji na terenskem delu, vendar je mestoma podprta tudi z
izsledki nekaterih kabinetnih analiz in sintez. Terenski del je zajemal predvsem obisk
izbranega podjetja, ogled laboratorijskih in proizvodnih prostorov ter izvedbo obsežnega
globinskega intervjuja. Pri delu je bila uporabljena metoda intervjuja, saj le-ta omogoča
poglobljeno in kakovostno proučitev izbranega subjekta ali problematike. Intervju je obsegal
več vsebinskih sklopov. Posebna pozornost je bila namenjena zlasti lokacijskim dejavnikom,
zaposlitveni strukturi in področju razvojnoraziskovalne dejavnosti.

1.4. Farmacevtska industrija v Standardni klasifikaciji dejavnosti
S 1. januarjem 2008 je v vseh državah članicah Evropske unije začela veljati nova klasifikacija
dejavnosti poslovnih subjektov. Nova klasifikacija, NACE Rev. 2, je nadomestila do tedaj
veljavno klasifikacijo NACE Rev. 1.1. V Republiki Sloveniji kot članici Evropske unije je tako
začela veljati nacionalna različica standardne klasifikacije, imenovana SKD 2008. Standardna
klasifikacija dejavnosti v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti, hkrati pa jo tudi
dopolnjuje z nacionalnimi podrazredi (GZS, 2020). SKD je obvezen nacionalni standard, ki se
uporablja za določanje dejavnosti ter za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za
potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne
baze ipd.) ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni (SURS, 2020).
Po trenutno veljavni klasifikaciji dejavnosti iz leta 2008 je farmacevtska industrija uvrščena
med predelovalne dejavnosti (C). Skupaj s proizvodnjo opreme s področja informacijskokomunikacijske tehnologije (C26) lahko farmacevtsko industrijo (C21) uvrstimo med
visokotehnološko zahtevne panoge (Močnik, 2019).
Preglednica 1: Dejavnosti, ki se po klasifikaciji SKD 2008 uvrščata v farmacevtsko
industrijo
SKD
Opis dejavnosti
2008
21.100

Proizvodnja farmacevtskih surovin

21.200

Proizvodnja farmacevtskih preparatov

Vir: SPOT, 2020.

Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) posebej poudarja, da so nekatere
dejavnosti, ki bi lahko bile povezane s farmacevtsko industrijo, uvrščene v druge oddelke
klasifikacije SKD. Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov po zdaj veljavni klasifikaciji
ne zajema:
– proizvodnje zeliščnih čajev (klasifikacija SKD 10.830),
– proizvodnje pripravkov za zobne zalivke, zobnega cementa, cementa za rekonstrukcijo

kosti, kirurških kompres (klasifikacija SKD 32.500),
– trgovine na debelo s farmacevtskimi preparati (klasifikacija SKD 46.460),
– trgovine na drobno s farmacevtskimi preparati (klasifikacija SKD 47.730),
– raziskovanja in razvoja na področju biotehnologije in farmacije (klasifikacija SKD 72.110),
3

– storitvenega pakiranja zdravil (klasifikacija SKD 82.920) (SURS, 2020).
V nadaljnjo analizo poslovnih subjektov, ki delujejo v slovenski farmacevtski industriji, so
zajete le družbe, ki imajo proizvodnjo farmacevtskih surovin (21.100) ali preparatov
(C21.200) registrirano kot glavno dejavnost.
SURS kot glavno dejavnost statistične enote beleži tisto dejavnost, ki največ prispeva k
celotni dodani vrednosti posamezne enote. Glavna dejavnost ne prispeva nujno 50 ali več
odstotkov k celotni dodani vrednosti enote, saj le-ta lahko opravlja in ima registrirane še
druge dejavnosti. Stranska dejavnost je lahko katera koli druga dejavnost enote, katere
rezultat so blago ali storitve, primerne za dobavo tretjim osebam. Dodana vrednost
posamezne stranske dejavnosti mora biti nujno manjša od tiste, ki jo prispeva glavna
dejavnost (SURS, 2020).

2. Razvoj farmacevtske industrije
Poglavje je povzeto po Kušar (2009).
Sedanja razmerja v farmacevtski industriji lahko razumemo samo, če poznamo njen razvoj v
preteklosti. Razvoj proizvodov in ekspanzija trga, ki sta se začela pred več kot stoletjem, se
danes kažeta v ogromni rasti in globalnem značaju farmacevtske panoge.
Zametke moderne farmacevtske industrije najdemo sredi 19. stoletja, ko so znanstveniki s
področja sintetične barvne industrije odkrili, da imajo proizvodi iz smole premoga tudi
terapevtsko vrednost. Sprva so uporabljali predvsem preproste metode in zelo malo
pozornosti posvečali raziskovanju. Predstavljeni modelse je začel spreminjati leta 1883, ko je
podjetje Hoechst kot prvo v barvni industriji začelo proizvajati zdravilo na osnovi smole iz
črnega premoga, ki je nižalo povišano telesno temperaturo in lajšalo bolečine. Tej iznajdbi je
kmalu sledil Bayer, ki je leta 1899 izdelal Aspirin. S tem je bil postavljen temelj za globalno
prepoznavnost podjetja.
Do konca prve svetovne vojne so na farmacevtskem trgu prevladovala zlasti nemška in
švicarska podjetja, počasi se je začela masovna proizvodnja zdravil razvijati tudi v ZDA in
Veliki Britaniji. K razvoju raziskovanja so pripomogli tudi veliki dobički v panogi, ki so
podjetjem omogočili investiranje ter osredotočenost v raziskave in razvoj.
Druga doba, ki je nastopila po koncu druge svetovne vojne, se je zaključila v zgodnjih
osemdesetih letih. Zanjo je bil značilen preskok od slepega preiskovanja učinkovin k
racionalnemu načrtovanju zdravil. Raziskovalci na slepo so sprva preiskovali naravne in
kemične učinkovine s potencialno terapevtsko vrednostjo. S tovrstno metodo je moralo biti
pregledanih na tisoče spojin, preden so odkrili eno obetajočo se substanco. Navkljub
neznanskim naporom, potrebnim za odkritje nove učinkovine, ter relativno nizki
učinkovitosti je bilo slepo preiskovanje v uporabi vrsto let. Šele sredi sedemdesetih let
preteklega stoletja, so nova odkritja na področju farmakologije, encimologije in celične
biologije omogočile oblikovanje novih, bolj izpopolnjenih preiskovalnih tehnik. Spremembe
so se kazale tudi na trgu. Glavni igralci na tržišču so postali ameriški Pfizer, Bristol-Myers in
Merck, združba IG Farbenindustrie pa je razpadla v originatorje, kot so Hoechst, Bayer in
BASF. V tem času je farmacevtski sektor postal globalen in sočasno beležil podvojeno rast,
zaradi česar to obdobje imenujemo tudi zlata doba farmacevtske industrije.
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Za tretjo dobo, ki se je začela po letu 1980, so značilni pojavi novih proizvajalcev na
svetovnem farmacevtskem trgu. Na novo raziskana področja, kot so molekularna genetika,
genomika, rekombinantna DNA-tehnologija, sekvenciranje človeškega genoma in
molekularna biologija, so ustvarila nove priložnosti za farmacevtske inovacije, ki so jih s
pridom izkoristila številna novonastala majhna biotehnološka podjetja. Nova odkritja na
področju biološkega in kemičnega inženiringa so omogočila uveljavitev nove preiskovalne
metode. Tako imenovano zmogljivostno presejalno testiranje je zaradi avtomatizacije,
instrumentalizacije in robotizacije omogočilo hitrejše raziskovanje širokega področja kot kdaj
koli prej. Sočasno je razvoj kombinatorne kemije omogočil proces hitre in sistematične
identifikacije številnih novih potencialnih učinkovin. Nove izkušnje v izdelavi zdravil,
raziskavah in modeliranju bolezni so postali temelj uspešnosti farmacevtskih podjetij.
Koriščenje biotehnologije pa ni ponudilo zgolj novega tehnološkega procesa in novega orodja
za raziskovanje, ampak tudi dodaten vir novih zdravil. Poleg novih metod na področju
raziskovanja zdravil je uveljavitev biotehnologije povzročila tudi nekatere ekonomske
spremembe znotraj panoge. Tako je bila farmacevtska industrija od začetka devetdesetih let
deležna številnih prestrukturiranj, prevzemov in združevanj uspešnih podjetij.

3. Značilnosti farmacevtske industrije
Farmacevtsko panogo lahko širše opredelimo kot kompleksno industrijsko panogo, ki
vključuje proizvajalce zdravil na recept, proizvajalce pomožnih zdravil, veterinarskih zdravil,
kozmetičnih preparatov in toalete.
Pomembni značilnosti farmacevtske industrije sta njena velikost in pestrost. Obstajajo
podjetja, ki se osredotočajo zgolj na omejeno terapevtsko področje in se znotraj tega
specializirajo, ter številna druga, ki proizvajajo zelo raznolike proizvode. Farmacevtska
dejavnost zaposluje veliko visokokvalificirane delovne sile, odpira številna nova delovna
mesta ter pomembno prispeva tudi k BDP-ju posameznih držav. Panožna podjetja pogosto
precejšen del svojega dohodka namenjajo razvojnoraziskovalni dejavnosti in nadaljnjim
investicijam. Preko obdavčitev, davkov na dobiček in preostalih prispevkov je industrija tudi
velik generator sredstev za državne proračune.
Farmacevtska industrija spada med kapitalsko intenzivne in tehnološko najrazvitejše
gospodarske panoge. Temelji zlasti na tehnoloških inovacijah, ki izpolnjujejo nove ali
izpopolnjujejo že obstoječe potrebe potrošnikov. Ravno zaradi tehnološke dovršenosti
znotraj panoge so za farmacevtsko industrijo značilne nekatere svojevrstne zakonitosti.
Potrebna je namreč relativno visoka minimalna kritična masa sredstev, namenjena za
raziskave in razvoj. Posledično je delež razvojnih stroškov v vrednosti prodaje nadpovprečno
visok; v farmaciji se giblje od 10 do 15 odstotkov. Razvojno intenzivna tehnologija poleg
zadostnih finančnih sredstev zahteva visoko koncentracijo znanja in strokovno usposobljene
delavce, zato se vodilne farmacevtske družbe vse pogosteje povezujejo z najrazličnejšimi
znanstvenimi institucijami.
Ključni element konkurenčnosti podjetij na farmacevtskem trgu so torej ravno raziskave in
razvoj. Ob odsotnosti intenzivnega vlaganja v razvoj srednjeročno in dolgoročno ne more
uspeti nobeno farmacevtsko podjetje. Obrestovanje investiranega kapitala pa je vselej vsaj
deloma negotovo, saj uspešnost končnega proizvoda ni zagotovljena. Dolgotrajni razvojni
procesi, krajšanje življenjskega cikla novih zdravil in visoki vložki so velika ovira za vstop
novih proizvajalcev v panogo (Modic, 2005).
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Svetovni trg farmacevtske industrije bi v grobem lahko razdelili v dve glavni skupini: na
proizvajalce dražjih originalnih zdravil in proizvajalce cenejših, generičnih zdravil, t. i.
generikov. V prvo skupino uvrščamo inovativna podjetja, ki z novimi tehnološkimi postopki
metodami in inovacijami odkrivajo in razvijajo zdravilne učinkovine. Tovrstna podjetja v
razvoj vlagajo ogromne količine denarja, saj lahko le tako ostanejo konkurenčna na trgu
(Modic, 2005). V glavnem so to multinacionalne družbe, katerih letna prodaja presega 200
milijonov USD, njihovo delovanje pa je osredotočeno na razvojnoraziskovalno funkcijo (Zore,
2008). Proizvajalci originalnih zdravil tako svoje visoke stroške razvoja upravičujejo ravno z
bogatim izkupičkom od prodaje v prvih nekaj letih. Njihovi originalni proizvodi so namreč
nekaj let po prihodu na trg pred generičnimi proizvajalci zavarovani s patentno zaščito.
Generična podjetja razvijajo zdravila, ki so enakovredna originalnim zdravilom in ki jim je že
potekla patentna zaščita. Tovrstni proizvajalci zdravil niso pripravljeni oziroma sposobni
prevzemati visokega bremena vlaganja v raziskave in razvoj popolnoma novih zdravilnih
učinkovin. Recepte za njihovo izdelavo po poteku patentne zaščite preprosto dobijo na trgu.
Čeprav naj bi šlo pri generični industriji za obvladovanje stroškov, naj bi po nekaterih
izračunih panoga vsako leto zrasla za približno 10 odstotkov (Modic, 2005). Če generičnim
podjetjem vseeno uspe odkriti ali razviti novo substanco, jo pogosto tržijo preko licenčnih
partnerjev ali skupnih vlaganj z drugimi podjetji.
Poleg inovativnih in generičnih podjetij lahko na trgu najdemo še t. i. reproduktivne
proizvajalce. Gre zlasti za majhna zasebna podjetja ali srednje velika podjetja v državni lasti.
Tovrstni proizvajalci proizvajajo izdelke, ki niso zaščiteni s patentom ali jim je le-ta že
potekel. Reproduktivni proizvajalci niso kadrovsko, še manj pa finančno sposobni razviti
novega izdelka, zato pri lastni proizvodnji uporabljajo vsem že dobo poznane metode dela
(Zore, 2008).

4. Farmacevtska industrija v Sloveniji
»Za farmacevtsko industrijo je značilna velikoserijska proizvodnja zdravil za izdajanje v
lekarnah. Pred razvojem te industrije so lekarne same pripravljale zdravila ali pa jih uvažale.
Prvi farmacevtski kemijski laboratoriji in obrati so nastali po 1. svetovni vojni« (Lorenčič,
Prinčič, 2018, str. 461).
Že v zgodnjih dvajsetih letih preteklega stoletja so se prvi zametki farmacevtske industrije
oblikovali na Viru pri Domžalah, kmalu zatem pa še v Ljubljani, Celju, Hrastniku, Mengšu,
Podgradu in na Mirni. Tovrstni proizvodni obrati so se v medvojnem obdobju postopoma
industrializirali in tako povečevali letne zmogljivosti svoje proizvodnje. Letna proizvodnja
posameznih medicinskih preparatov je v medvojnem obdobju le mestoma presegla 10 ton.
Številni obravnavani proizvodnji obrati so v tridesetih letih prerasli v manjše tovarne.
Vzporedno s postopno industrializacijo je beležena tudi rast števila zaposlenih v posameznih
proizvodnih enotah. Nekateri izdelki so na domačem trgu kmalu povsem nadomestili
proizvode tedaj že uveljavljenih tujih podjetij. Nenazadnje je to tudi eden izmed pokazateljev
kakovosti domačih proizvodov. Glavnina surovin, potrebna za izdelavo končnih proizvodov,
je bila uvožena iz tujine. Uvoz je potekal tako iz bližnje Avstrije, Italije, Nemčije in
Češkoslovaške kot tudi iz nekoliko bolj oddaljene Francije, Poljske in celo Švedske. Med
drugo svetovno vojno je delo v tovrstnih obratih zastalo. Konec 1944 je bil za potrebe
partizanskega zdravstva v Črnomlju ustanovljen Kemijsko-farmacevtski laboratorij, ki je bil po
koncu vojne preseljen v Ljubljano (Lorenčič, Prinčič, 2018).
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Farmacevtska industrija v pravem pomenu besede se je v Sloveniji začela razvijati šele po
letu 1945, ko se je v Evropi končala šest let trajajoča vojna. Ob koncu leta 1946 se je Salus
združil s farmacevtskim obratom hrastniške kemične tovarne v tovarno zdravil Lek. Z
novonastalo tovarno farmacevtskih in kemičnih izdelkov je bil združen tudi precejšen del
nekdanje ljubljanske lekarniško-laboratorijske proizvodnje zdravil. V prvih dveh desetletjih
delovanja je Lek hitro povečeval obseg proizvodnje in lastne proizvodne zmogljivosti. V
sedemdesetih letih sta bila v Ljubljani zgrajena obrat za proizvodnjo aerosolov in tovarna za
farmacevtsko, veterinarsko in kozmetično proizvodnjo. Na začetku osemdesetih let je stekla
proizvodnja pomembne sestavine vodilnega Lekovega izdelka Amoksiklava, kalijevega
klavulanata. V tem času je podjetje skupaj s svojimi dislociranimi enotami proizvedlo 18
odstotkov vseh zdravil v državi. Tedanjih 2200 Lekovih uslužbencev je predstavljalo kar 12
odstotkov vseh zaposlenih v jugoslovanski farmacevtski industriji. S svojimi proizvodnimi
zmogljivostmi je kmalu prerasel potrebe domačega trga, zato se je podjetje vse bolj
usmerjalo v izvoz. Konec osemdesetih je bilo v sklopu novega investicijskega cikla zgrajenih
več dislociranih obratov. Po uspešnem lastninskem preoblikovanju, prodoru na ameriški in
poljski trg ter uvrstitvi med vodilne antibiotične hiše v regiji je sledilo prelomno leto.
Novembra 2002 se je uspešno zaključil prijateljski prevzem, s katerim je Lek postal del
poslovne skupine Novartis. Štiri leta pozneje se je podjetje strateško osredotočilo le še na
razvoj, proizvodnjo in trženje farmacevtskih izdelkov in učinkovin (Lorenčič, Prinčič, 2018).
Podobno uspešna je tudi zgodovina novomeške Krke. V Novem mestu je bil leta 1954
laboratorij tamkajšnje lekarne preoblikovan v Farmacevtski laboratorij Krka, ki je kasneje
prerasel v istoimensko tovarno zdravil. Do leta 1970 je podjetje svoje izdelke izvažalo že v 27
držav, med katerimi je bila pomembno tržišče zlasti Sovjetska zveza. Zgolj štiri leta kasneje je
Krki uspel preboj tudi na trg ZDA. Konec zlatih časov licenčnega obdobja, ki so Krki omogočali
rast in izvoz, je podjetje prisililo v spodbujanje lastnega razvoja. To se je kmalu kazalo v novih
investicijah in usmeritvi v proizvodnjo generičnih zdravil. Konec osemdesetih, na višku
zapiranja trgov drugih jugoslovanskih republik, je Krka izdelala in registrirala Enap. Zdravilo
za zdravljenje visokega krvnega tlaka je na trg prišlo pred originalom, zato je postalo evropski
standard. Sredi devetdesetih je stekel postopek lastninskega preoblikovanja. Na novo
oblikovana delniška družba je prešla v last 75.000 delničarjev in tako postala ena največjih
tovrstnih kapitalskih družb v Sloveniji. Krko danes najdemo med vodilnimi generičnimi
farmacevtskimi podjetji na svetu (Lorenčič, Prinčič, 2018).
Pobližje predstavljeni podjetji sta zaradi svoje kolosalnosti in bogate zgodovine relativno
reprezentativni za grobi prikaz razvoja farmacevtske proizvodnje v drugi polovici preteklega
stoletja, še zdaleč pa nista edina predstavnika slovenske farmacevtske industrije. Sta le prvi v
vrsti uspešnih, prodornih in inovativnih proizvodnih podjetij v panogi.
Kakor je prikazano, sta omenjeni podjetji v desetletjih rastli in postali izredno pomembni v
slovenski gospodarski strukturi. Ob koncu osemdesetih let sta se na lestvici največjih
delovnih organizacij po dohodku1 uvrščali na 19. oziroma 20. mesto. O majhnosti domačega
trga, izvozni usmerjenosti in konkurenčnosti, tudi na zahtevnem evropskem tržišču, pa nam
priča lestvica največjih slovenskih izvoznikov na zahodna konvertibilna tržišča za leto 1988.
Na tej lestvici Lek zaseda visoko, 12. mesto, novomeška Krka pa je uvrščena pet mest nižje,
na 17. mesto. Poudariti velja, da na tej lestvici na prvih 15 mestih lahko najdemo kar 12
SOZD-ov – organizacij, ki so se združevale v več podjetij, oziroma t. i. sestavljene organizacije
1

Razvrstitev je bila narejena na podlagi dohodka. Zajete so bile delovne organizacije, torej podjetja, brez
upoštevanja širših združenih podjetij.
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združenega dela (Klemenčič, 2013). Med drugim nam ti dve lestvici nazorno kažeta, kako
nezanemarljiv je bil doprinos farmacevtske industrije h gospodarski strukturi že pred več kot
30 leti.
»Slovenska farmacevtska industrija je ob vstopu v devetdeseta leta prejšnjega stoletja
oskrbovala 40 odstotkov potreb v Jugoslaviji in izvažala 50 odstotkov svoje proizvodnje,
predvsem na konvertibilni trg. Danes je farmacevtska industrija dobro razvita gospodarska
panoga in veliko pripomore k podobi domačega gospodarstva. Njen najpomembnejši del
predstavlja proizvodnja končnih zdravil; njihova izbira se je nenehno povečevala in zajela
skoraj vsa indikacijska področja. Farmacevtska dejavnost se je razširila tudi na proizvodnjo
pomožnih zdravil in kozmetike. V Sloveniji je leta 2015 v farmaciji poslovalo 546 podjetij.
Med njimi jih je imelo proizvodnjo farmacevtskih preparatov registrirano le 33 podjetij,
preostala so se bolj ali manj ukvarjala le s trgovsko dejavnostjo v farmaciji« (Lorenčič, Prinčič,
2018, str. 462–463).

4.1. Kemična industrija v Sloveniji
Podobno kot za farmacevtsko tudi za kemično industrijo veljajo nekatere svojevrstne
značilnosti. V proizvodnji se uporabljajo zelo zapleteni in dragi tehnološki postopki, kar
posledično pomeni, da tovrstna industrija sodi med kapitalsko najdražje. Naložbe v osnovna
sredstva na zaposlenega so med najvišjimi v gospodarstvu. Podjetja kemične industrije se
enako kakor farmacevtski proizvajalci pogosto srečujejo s ključnim problemom, kako visoke
naložbe povrniti v relativno kratkem času. Nasploh pa za kemično industrijo velja, da je
zaradi dolgotrajnih, zapletenih in dragih naložb zgoščena in osredotočena na nekaj svetovnih
družb, katerih kapital presega družbeni bruto produkt mnogih srednje velikih držav (Vrišer,
2000).
Kemična industrija je ena od vodilnih gospodarskih panog v Sloveniji. Glede na standardno
klasifikacijo dejavnosti vključuje tri podpanoge (GZS, 2020). Ena izmed treh podpanog je tudi
proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov oziroma farmacevtska industrija.
Združenje kemijske industrije (ZKI), avtonomno panožno strokovno združenje v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije, v kemično industrijo uvršča tri različne sklope dejavnosti.
Kemična industrija v Sloveniji obsega družbe, ki se s svojo glavno registrirano dejavnostjo po
SKD razvrščajo v oddelke:
–
–
–

Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov (klasifikacija SKD 20),
Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov (klasifikacija SKD 21),
Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas (klasifikacija SKD 22) (GZS, 2020).

Znotraj panoge je po podatkih ZKI leta 2016 delovalo 781 družb. Glede na predvidene
zakonske kriterije jih lahko po velikosti razvrstimo v štiri razrede: mikro, majhne, srednje in
velike družbe.
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Slika 1: Delež gospodarskih družb v kemični industriji glede na njihovo velikost, 2016

Velike
Srednje
Majhne
Mikro

Vir: GZS, 2020.

Slika 1 prikazuje razvrstitev aktivnih poslovnih subjektov v kemični industriji glede na njihovo
velikost. Največ, kar 614 podjetij spada v kategorijo mikro podjetij. Po 55. členu Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) so mikro podjetja vse družbe, ki izpolnjujejo dve od naslednjih
treh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 evrov,
– vrednost aktive2 ne presega 350.000 euro (Zakon o gospodarskih družbah).
V kategorijo majhnih podjetij je bilo po podatkih ZKI uvrščenih 80 poslovnih subjektov. 56
družb je na podlagi veljavnega zakona izpolnjevalo pogoje za uvrstitev med srednje velike
družbe in le 31 podjetij v kemični industriji je bilo velikih družb. Prikazani podatki potrdijo
eno ključnih značilnosti tako kemične kot tudi farmacevtske industrije. Na trgu je prisotnih
relativno malo velikih podjetij, ki so velikokrat dobro uveljavljena tudi na svetovnem tržišču.
Hkrati pa se na tržišču pojavljajo tudi številne majhne in celo mikro družbe. Zlasti zadnje se
skušajo uveljaviti in pozicionirati v katerem izmed na novo odkritih segmentov ali področij
panoge. Te možnosti jim odpira predvsem izredno hiter razvoj tehnologije in uvajanje
številnih novih, naprednejših znanstvenih metod in raziskav (GZS, 2020).

5. Geografske značilnosti farmacevtske industrije v Sloveniji
Po javno dostopnih podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (v nadaljevanju AJPES) trenutno v Republiki Sloveniji posluje 33 aktivnih poslovnih
subjektov, ki jih lahko na podlagi SKD uvrstimo v farmacevtsko industrijo. Glede na podatke
AJPES-ovega poslovnega registra se s proizvodnjo farmacevtskih surovin (21.100) ukvarja
sedem poslovnih subjektov, 26 aktivnih poslovnih subjektov pa je v registru zabeleženih pod
SKD-kodo 21.200. To pomeni, da je glavna dejavnost 26 podjetij v državi proizvodnja
farmacevtskih preparatov (AJPES, 2020).
2

Aktiva v finančnem svetu predstavlja eno stran bilance stanja, in sicer tisto, ki kaže premoženje družbe. Aktiva
zajema vsa sredstva družbe in njihovo trenutno vrednost (Finančni slovar, 2020).
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Preglednica 2: Seznam podjetij, ki se glede na glavno dejavnost po klasifikaciji SKD 2008
uvrščajo v farmacevtsko industrijo
Naziv poslovnega
Pravnoorganizacijska Sedež
Velikost,
SKD 2008
subjekta
oblika
podjetja po
glede na
občinah
število
zaposlenih
ALPE PHARMA
d. o. o.
MO Ljubljana Mikro
21.100
Animacel
biotehnologija
BELEAF PHARMA

d. o. o.

MO Ljubljana

Mikro

21.200

d. o. o.

Trzin

Mikro

21.200

BIOGEN Pharma

d. o. o.

MO Ljubljana

Majhno

21.100

BIOKULTURA

d. o. o.

MO Koper

Mikro

21.200

ESSENTIA PURA

d. o. o.

MO Ljubljana

Mikro

21.100

EVROVACSERA

d. o. o.

MO Ljubljana

Mikro

21.100

FARMAKEM

d. o. o.

Hoče - Slivnica Mikro

21.100

FAVN

d. o. o.

Grosuplje

Majhno

21.200

FIRMICA 50

d. o. o.

MO Ljubljana

Mikro

21.100

GALEX

d. o. o.

Majhno

21.200

HERBANA

d. o. o.

MO Murska
Sobota
MO Ljubljana

Mikro

21.200

IIPM, INŠTITUT
IMUNOPATOLOGIJE IN
PREVENTIVNE
MEDICINE
IMMUNOPHARMA
PLUS
INTERNATIONAL LAB
CORP.
ISTRAPHARM

d. o. o.

MO Ljubljana

Mikro

21.200

d. o. o.

MO Ljubljana

Mikro

21.200

Podružnica tujega
podjetja
d. o. o.

MO Ljubljana

Mikro

21.200

MO Koper

Mikro

21.200

KOŽELJ

d. o. o.

Domžale

Mikro

21.200

KRKA

d. d.

MO Novo
mesto

Veliko

21.200

10

KVOTLAN LABORATORIJ d. o. o.

MO Kranj

Mikro

21.200

Lek

d. d.

MO Ljubljana

Veliko

21.200

MARIFARM

d. o. o.

MO Maribor

Srednje

21.200

MEDICAPLAST

d. o. o.

Mikro

21.200

MEDICINALIS

d. o. o.

Gorenja vas Poljane
MO Ljubljana

Mikro

21.200

MEDSERVICE

d. o. o.

MO Ljubljana

Mikro

21.200

NISSA

d. o. o.

MO Ljubljana

Mikro

21.200

OPAA KOZMETIKA

d. o. o.

Škofljica

Mikro

21.200

PHARMACO

d. o. o.

Markovci

Mikro

21.200

PharmaDaks Evropa

d. o. o.

MO Ljubljana

Mikro

21.100

PHPRO

d. o. o.

MO Ljubljana

Mikro

21.200

ROŽA ZELIŠČA

d. o. o.

Črnomelj

Mikro

21.200

SENSILAB

d. o. o.

MO Ljubljana

Srednje

21.200

WOOSHIN LAPACHE

d. o. o.

Grosuplje

Majhno

21.200

ZELIŠČARSTVO
"PREŽLA" - PREDELAVA
ZDRAVILNIH ZELIŠČ.

s. p.

Lesce

Mikro

21.200

Vir podatkov: AJPES, Bizi.si, 2020.

Med obravnavanimi poslovnimi subjekti prevladujejo družbe z omejeno odgovornostjo (d. o.
o.). Tovrstnih podjetij je v farmacevtski industriji kar 29. Največji družbi po številu zaposlenih
sta pravnoorganizacijsko oblikovani kot delniški družbi (d. d.). En poslovni subjekt je
registriran kot samostojni podjetnik, prav tako eno podjetje je registrirano kot podružnica
tujega podjetja. Sedeži podjetij so v veliki meri v večjih mestih oziroma v njihovi neposredni
bližini. V tem pogledu izrazito prednjači Mestna občina Ljubljana, saj je kar 17 sedežev
podjetij v prestolnici. Še dodatnih pet poslovnih subjektov ima svoje sedeže v okoliških
občinah (Domžale, Grosuplje, Škofljica in Trzin).
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Slika 2: Delež gospodarskih družb v farmacevtski industriji glede na število zaposlenih,
2020

Velike
Srednje
Majhne
Mikro

Vir podatkov: AJPES, Bizi.si, 2020.

Slika 2 prikazuje podjetja v farmacevtski industriji v Sloveniji glede na število zaposlenih.
Največ, kar 25 podjetij, se jih uvršča v kategorijo mikro podjetij, za katera velja, da imajo od 0
do 9 zaposlenih. V kategorijo majhnih podjetij z 10–49 zaposlenimi se uvrščajo štiri podjetja.
Med srednja (50–250 zaposlenih) in velika podjetja (več kot 250 zaposlenih) se uvrščata po
dve podjetji. Obe veliki podjetji, ki delujeta v slovenki farmacevtski farmaciji, od preostalih
opazno odstopata tako po pravnoorganizacijski obliki kot tudi po številu zaposlenih. Podjetji
sta namreč edini dve delniški družbi v farmacevtski industriji. Število njunih zaposlenih
presega 1000, s čimer močno odstopata od preostalih podjetij, ki se ukvarjajo s farmacevtsko
industrijo.
Dve leti poprej, leta 2018, je farmacevtska industrija po podatkih podatkovne baze SiStat
predstavljala glavno dejavnost 25 poslovnim subjektom. Glede na število zaposlenih oseb jih
je največ sodilo med mikro podjetja, med katera se je uvrščalo 17 tedaj aktivnih poslovnih
subjektov. Izmed vseh mikro podjetij v letu 2018 je imelo kar 10 podjetij ne več kot le enega
zaposlenega. V kategorijo majhnih podjetij so se uvrstila štiri podjetja, po dve podjetji pa sta
se uvrščali med srednja in velika podjetja.
Desetletje poprej, leta 2008, ko je na tem gospodarskem področju delovalo 17 podjetij, sta
med velika podjetja sodila ravno tako le dva aktivna poslovna subjekta, v preostalih treh
razredih pa sta delovali po dve podjetji oziroma po tri podjetja manj. V vseh razredih se je
število aktivnih enot v letu 2018 glede na leto 2008 povečalo. Izjema je le kategorija velikih
podjetij z vsaj 250 zaposlenimi, kjer sta vselej delovali le dve podjetji.
V slovenski farmacevtski industriji lahko opazimo postopno povečevanje števila poslovnih
subjektov, katerih glavna dejavnost je proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov. Na
trg vstopajo predvsem mikro in majhna podjetja, kar potrjuje tudi statistika. V proučevanem
obdobju 2008–2018 se je v slovenski farmacevtski industriji pojavilo osem novih podjetij, od
tega jih kar šest lahko uvrstimo med majhna oziroma mikro podjetja, preostala novinca pa se
uvrščata med srednje velika podjetja (SiStat, 2020). Predstavljene številke zgolj kažejo
svojstveno značilnost obravnavane industrije: izredno zahteven vstop novih podjetij v
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panogo. Izrazito zahteven je zlasti preboj med velika in na trgu že dobro uveljavljena
podjetja. Vse to je navsezadnje posledica izjemne konkurenčnosti, dolgotrajne razvojne
naravnanosti in tehnološke dovršenosti panoge.

5.1. Vloga farmacevtske industrije v gospodarski strukturi Slovenije
Leta 2018 je v državni BDP izmed vseh dejavnosti največ prispevala predelovalna dejavnost
(C). Njen prispevek je glede na tekoče cene3 znašal 20,4 odstotka. Po podatkih nacionalnega
statističnega urada je farmacevtska industrija (C21) ustvarila 2,3 odstotka BDP oziroma
1.053,7 milijona evrov dodane vrednosti. Leta 2008 je dodana vrednost proizvodnje
farmacevtskih surovin in preparatov znašala 788,8 milijona evrov, kar je tedaj predstavljalo
2,1 odstotka dodane vrednosti BDP. Znotraj predelovalne dejavnosti je več kakor
farmacevtska industrija k državnemu BDP prispevala le proizvodnja kovinskih izdelkov, razen
strojev in naprav (C25). V letu 2018 je njen doprinos k celotni dodani vrednosti BDP znašal
kar 2,9 odstotka (SiStat, 2020).
Slika 3: Proizvodna struktura dodane vrednosti v BDP v predelovalni dejavnosti glede na
tekoče cene, 20184
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Vir podatkov: SiStat, 2020.
3

Tekoče cene so cene, kakršne pričakujemo med izvajanjem investicije in ki vključujejo učinke splošne rasti cen
(inflacije); pri analizi delno realiziranih investicij so tekoče cene dejansko realizirane cene investicije na podlagi
situacij oziroma obračunov del in drugih računov (Uradni list RS).
4
C10 – Proizvodnja živil, C20 – Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, C21 – Proizvodnja farmacevtskih
surovin in preparatov, C22 – Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, C24 – Proizvodnja kovin, C25 –
Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, C27 – Proizvodnja električnih naprav, C28 – Proizvodnja
drugih strojev in naprav, C29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, C33 – Popravila in montaža
strojev in naprav. Drugo: C11 – Proizvodnja pijač, C12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, C13 – Proizvodnja
tekstilij, C14 – Proizvodnja oblačil, C15 – Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, C16 – Obdelava,
predelava lesa, izdelkov iz lesa, C17 – Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja, C18 – Tiskarstvo in
razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, C19 – Proizvodnja koksa in naftnih derivatov, C23 – Proizvodnja
nekovinskih mineralnih izdelkov, C26 – Proizvodnja računalnikov, elektronskih, optičnih izdelkov, C30 –
Proizvodnja drugih vozil in plovil, C31 – Proizvodnja pohištva in C32 – Druge raznovrstne predelovalne
dejavnosti.
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Znotraj predelovalne dejavnosti je farmacevtska industrija ustvarila 11,3 odstotka dodane
vrednosti BDP. Za primerjavo: preostali dve podpanogi kemične industrije (C20 in C22) sta
skupaj ustvarili 11,6 odstotka dodane vrednosti znotraj predelovalne dejavnosti, s čimer sta
le za tri desetine odstotne točke presegli delež farmacevtske industrije. Vsekakor pa ni
zanemarljiva vloga celotne kemične industrije v Sloveniji. Ta je namreč v letu 2018 prispevala
skoraj četrtino vse dodane vrednosti BDP znotraj predelovalne dejavnosti.
Farmacevtska industrija je v letu 2018 zabeležila kar 4,7-odstotno spremembo letnega
obsega dodane vrednosti. Njen prispevek k letni rasti obsega BDP (glede na dodano
vrednost) je znašal 0,1 odstotne točke. To je relativno veliko, če upoštevamo, da se je leta
2018 celotna dodana vrednost BDP zvišala za 4,1-odstotno točko glede na leto prej. Navkljub
dobrim poslovnim izidom, ki jih leta 2018 imela farmacevtska industrija, pa celotna kemijska
industrija k letni rasti obsega BDP ni prispevala. To je predvsem posledica velikega upada
dodane vrednosti v podpanogi C22. Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas je v letu
2018 izkazala kar 6,2-odstotni upad dodane vrednosti glede na leto prej (SiStat, 2020).
Preglednica 3: Prispevek proizvodnje farmacevtskih surovin in preparatov k letni rasti
obsega BDP glede na dodano vrednost
2016
2017
2018
–0,1-odstotne točke

0,2-odstotne točke

0,1-odstotne točke

Vir: SiStat, 2020.

Po podatkih SiStata je proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov v celotni strukturi
BDP v letu 2016 glede na leto prej dosegla za 6,1 odstotka manjšo dodano vrednost,
proizvodnja se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za 0,2 odstotka. Glede na obdobje
2016–2018 je leta 2017 dosegla največjo letno spremembo obsega tako v proizvodnji, ki se je
povečala za 7,1 odstotka, kot v dodani vrednosti, ki je bila 9,6 odstotkov višja kot leta 2017.
Leta 2018 sta bila oba kazalca nekoliko nižja; proizvodnja farmacevtskih surovin in izdelkov
glede na celotno strukturo BDP je bila za 2,4 odstotke višja kot leta 2017, dodana vrednost
pa je bila v primerjavi z letom prej za 4,7 odstotka višja.
Preglednica 4: Letna sprememba obsega proizvodnje in dodane vrednosti industrije
farmacevtskih preparatov in surovin (v %) glede na celotno proizvodno strukturo BDP
2016
2017
2018
Proizvodnja

Dodana
vrednost

Proizvodnja

Dodana
vrednost

Proizvodnja

Dodana
vrednost

–0,2

–6,1

7,1

9,6

2,4

4,7

Vir: SiStat, 2020.

Glede na podatke iz SiStata je bila dodana vrednost industrije proizvodnje farmacevtskih
surovin in preparatov k letni rasti obsega BDP v letu 2016 za eno odstotno točko manjša od
leta prej, v letu 2017 je bila za 0,2 odstotne točke večja kot leta 2016, leta 2018 pa je bil
prispevek farmacevtske industrije k letni rasti obsega BDP (glede na dodano vrednost) za 0,1
odstotne točke višji kot leta 2017.
Velik del proizvodov, ki jih proizvede farmacevtska industrija v Sloveniji, je namenjen izvozu.
Zaradi relativne majhnosti domačega trga zlasti veliki farmacevtski proizvajalci pripisujejo
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velik pomen izvozu. Za razliko od majhnih in mikro podjetij so veliki proizvajalci izrazito
izvozno usmerjeni. Največjima med njimi, Leku in novomeški Krki, izvoz predstavlja kar 95
odstotkov vseh prihodkov. Izdelke slovenske farmacevtske industrije lahko danes najdemo v
več kot stotih državah sveta (Sloexport, 2020). To nedvomno priča o vrhunski kakovosti
izdelkov, ki so med drugim plod domačega znanja in dolge farmacevtske tradicije.

5.2. Lokacija podjetij
Po podatkih Poslovnega registra Slovenije v državi posluje 33 poslovnih subjektov, katerih
glavna dejavnost je farmacevtska industrija. Obravnavana podjetja delujejo na 44 različnih
lokacijah po državi. Število lokacij je razumljivo višje, saj nekatera podjetja delujejo v več
ločenih enotah. Zlasti pri večjih podjetjih je opazen vzorec, lokacijske ločitve proizvodnih in
poslovnih enot.
Največja zgoščenost podjetij farmacevtske industrije je v Mestni občini Ljubljana. V
prestolnici je prisotnih kar 17 enot farmacevtskih podjetij. V glavnem gre za poslovne
prostore, sedeže podjetij oziroma predstavništva tujih korporacij. Zaradi neposredne bližine
primernih izobraževalnih ustanov ter znanstvenoraziskovalnih institucij je na območju
Mestne občine Ljubljana tudi nekaj razvojnih sektorjev farmacevtskih družb. Bistveno manj
je v Ljubljani proizvodnih obratov. To ne preseneča, saj Ljubljana kot glavno gospodarsko
središče Slovenije izstopa s svojim storitvenim družbenoekonomskim značajem. Zmerno je
namreč usmerjena v terciarni in izrazito v kvartarni sektor. Nesporno velja tudi za središče
skoraj vseh dejavnosti, še posebej izrazito negospodarskih, kot so uprava, raziskovanje in
izobraževanje (Bole, 2008). Zato ne preseneča, da so številna farmacevtska podjetja s svojimi
upravnimi in raziskovalnimi sektorji prisotna ravno v glavnem mestu.
Poleg Ljubljane so raziskave in razvoj locirane še v Novem mestu, kjer ima Krka locirane svoje
razvojnoraziskovalne dejavnosti. V Novem mestu, enem izmed treh industrijskih središč v
državi, pa je tudi proizvodnja farmacevtskih preparatov. Torej se dokaj heterogena struktura
delovnih mest, kakršno ima Mestna občina Novo mesto, kaže tudi na področju farmacevtske
industrije (Bole, 2008).
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Slika 4: Število farmacevtskih podjetij in njihovih delov po občinah v Sloveniji

V preostalih občinah po Sloveniji so locirani predvsem industrijski in proizvodnji obrati
farmacevtskih podjetij. Zanimiva je relativno velika prisotnost farmacevtske industrije v
Pomurski statistični regiji, kar je dokaj presenetljivo za regijo, ki ima drugi najnižji bruto
domači proizvod na prebivalca v državi in najnižjo stopnjo delovne aktivnosti (STAGE, 2020).
Podjetja farmacevtske industrije so z izjemo goriške, primorsko-notranjske in zasavske regije
prisotna v vseh statističnih regijah Slovenije. Ravno tako so relativno enakomerno
porazdeljena tudi po obeh kohezijskih regijah.
Na podlagi zbranih, analiziranih in prikazanih podatkov o lokacijah proučevanih podjetij ni
mogoče sklepati, da se v Sloveniji oblikuje kakšna večja aglomeracija farmacevtske industrije.
Manjši izjemi sta morda le ljubljanska urbana regija oziroma Ljubljana s svojo okolico in
Mestna občina Novo mesto. Na teh dveh območjih prihaja do prostorskega zgoščanja
farmacevtske industrije.

6. Študija primera: Galenski laboratorij Gorenjskih lekarn
Znotraj javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne se je Galenski laboratorij v
samostojno organizacijsko enoto oblikoval leta 1968, tj. po prvi integraciji lekarn na
Gorenjskem. Pred tem je bila proizvodnja galenskih izdelkov organizirana v okviru Lekarne
Kranj. V sedemdesetih letih se je obseg dela začel povečevati. Ob koncu devetdesetih let, ko
so lekarniške enote dokončno opustile izdelovanje galenskih pripravkov, je Galenski
laboratorij prevzel vso proizvodnjo. Leta 1996 je bila pritlična zgradba, v kateri je bil
laboratorij, nadzidana za eno nadstropje. V novozgrajene prostore sta se preselila galenski in
analizni laboratorij (Škerjanc Kosirnik, 2008). V novih, sodobno opremljenih prostorih je bila
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proizvodnja organizirana v skladu z zahtevami, ki veljajo za sodobno farmacevtsko
proizvodnjo. Danes Galenski laboratorij kot proizvodna enota Gorenjskih lekarn (Gorenjske
lekarne, 2020) izdeluje trdne farmacevtske oblike (trde kapsule, peroralni praški, dermalni
praški …), poltrdne farmacevtske oblike (mazila, geli, kreme, svečke …), tekoče farmacevtske
oblike (peroralne kapljice, dermalne raztopine, sirupi …), enokomponentne in
večkomponentne zdravilne čaje ter kozmetične izdelke za nego obraza in telesa. V bogati
ponudbi proizvodov je trenutno 220 različnih produktov. Na letni ravni je proizvedenih skoraj
četrt milijona proizvodov. Laboratorij svoje končne proizvode dostavlja preko 200 poslovnim
partnerjem iz vse Slovenije. Poleg enot Gorenjskih lekarn so pogodbene odjemalke tudi
številne druge lekarne in ustanove.
Glavno dejavnost po SKD 2008 javnemu lekarniškemu zavodu Gorenjske lekarne, znotraj
katerega deluje tudi Galenski laboratorij, predstavlja trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s farmacevtskimi izdelki (G47.730). Vendar se zavod glede na navedbe iz
poslovnika kakovosti ukvarja še z nekaterimi drugimi dejavnostmi, med katerimi sta tudi
proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov (Bahar, 2020), zato lahko proizvodno enoto
zavoda obravnavamo kot del farmacevtske industrije v Sloveniji.
Preglednica 5: Dejavnosti, ki jih po klasifikaciji SKD 2008 opravlja javni lekarniški zavod
Gorenjske lekarne
SKD
Opis dejavnosti
2008
20.420

Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

21.100

Proizvodnja farmacevtskih surovin

21.200

Proizvodnja farmacevtskih preparatov

47.730

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki

47.740

47.789

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi
pripomočki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

68.200

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

72.190

Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
Druge zdravstvene dejavnosti

47.750

86.909

Vir: Bahar, 2020.

17

6.1. Lokacijski dejavniki
Lokacijski dejavniki so ključnega pomena za lociranje industrije. Skozi čas sta se njihova vloga
in vpliv močno spreminjali. Nekateri lokacijski dejavniki, ki še pred desetletjem niso imeli
večjega pomena, so danes postali ključni pri razvoju in umeščanju sodobne industrije v
prostor. Na izbiro lokacije na regionalni ravni vplivajo predvsem makrolokacijski dejavniki,
med katere prištevamo zlasti surovine, delovno silo, energetske vire in kapital.
Mikrolokacijski dejavniki pa so pomembnejši pri izbiri konkretne lokacije industrijskih
obratov (Hafner, 2019).
Povečan obseg proizvodnje je bil glavni vzrok za selitev proizvodnih prostorov leta 1996.
Večanje proizvodnje je bilo posledica prenosa izdelave magistralnih receptur iz posamičnih
lekarn na skupno proizvodno enoto. K umestitvi galenskega laboratorija na sedanjo lokacijo,
na Bleiweisovo cesto 8 v Kranju, je prispeval preplet več lokacijskih dejavnikov. Prevladala
sta predvsem dva dejavnika, bližina trga in kapital. Pri prvem je prevladalo predvsem dejstvo,
da je Kranj gospodarsko uspešno regijsko središče (Bole, 2008), je pa tudi največje mesto na
območju, kjer zavod izvaja glavnino svojih dejavnosti. Neposredna bližina trga med drugim
omogoča tudi večje prihranke pri transportu proizvodov do končnih uporabnikov.
Slika 5: Stavba proizvodnih prostorov Galenskega laboratorija Gorenjskih lekarn v
Kranju

Avtor: Jaka Vrtačnik, 2020.

Kapital, tako fiksni kot obratovalni, je nedvomno pomembno vplival na lociranje Galenskega
laboratorija (Ratkajec, 2014). Izredno pomembna lokacijska dejavnika sta zagotovo bila
zemljišče in prvotno stavbno poslopje. V obliki fiksnega kapitala sta pomembno vplivala na
odločitev, da se obstoječa nepremičnina nadzida za eno nadstropje in preuredi za potrebe
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galenske proizvodnje. Obratovalni kapital je imel pri lociranju nekoliko bolj sekundarno
vlogo, saj so se njegovi učinki pokazali šele srednjeročno in dolgoročno.
Nedavno je Galenski laboratorij Gorenjskih lekarn razmišljal o selitvi proizvodnih prostorov
na drugo lokacijo. Izdelana sta bil idejni projekt in celo ocena investicije. Projekt ni bil
uresničen, saj so na podlagi pridobljenih podatkov v zavodu sklenili, da Galenskega
laboratorija ne bodo selili na novo lokacijo. Ključni razlog za potencialno selitev je predvsem
dolgoročno širjenje proizvodnje.

6.2. Zaposlitvena struktura
V Galenskem laboratoriju je trenutno 15 zaposlenih. Število zaposlenih počasi narašča, saj je
imel laboratorij pred desetletjem enega zaposlenega manj. Glavnina zaposlenih, kar 12, je
uvrščena v starostno kategorijo od 41 do 60 let. Le trije zaposleni se uvrščajo v kategorijo od
21 do 40 let.
Slika 6: Izobrazbena struktura zaposlenih v Galenskem laboratoriju

Izobrazbena struktura zaposlenih
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stopnje

Znanstveni
magisterij ali
doktorat

Vir: Bahar, 2020.

V zaposlitveni strukturi prevladujejo zaposleni s srednješolsko izobrazbo. Trije zaposleni v
laboratoriju imajo visokošolsko izobrazbo 2. stopnje oziroma nekdanjo visokošolsko
univerzitetno izobrazbo. En zaposleni se s svojo doseženo izobrazbo uvršča v najvišjo
kategorijo, torej ima opravljen znanstveni magisterij oziroma doktorat.
Zgolj pet zaposlenih ima stalno prebivališče prijavljeno v občini, kjer tudi dela, preostalih
deset na delo v Mestno občino Kranj dnevno prihaja iz okoliških občin (Bahar, 2020). Dejstvo,
da se kar dve tretjini zaposlenih uvrščata v kategorijo dnevnih migrantov, ne preseneča.
Mestna občina Kranj kot regionalno središče je v letu 2019 namreč beležila indeks delovne
migracije 101,1. S tem je močno presegala vrednost, ki jo je zabeležila gorenjska statistična
regija (STAGE, 2020).
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Zbrani in predstavljeni podatki kažejo, da je struktura zaposlenih relativno homogena.
Prevladujejo kvalificirani, izobraženi, izkušeni in primerno usposobljeni delavci. Manjši del
zaposlenih je visoko kvalificirana in visoko izobražena delovna sila, ki je v laboratoriju
zadolžena zlasti za opravljanje najodgovornejših in najzahtevnejših nalog. Med te lahko
uvrstimo tudi področje raziskav in razvoja novih proizvodov.

6.3. Raziskave in razvoj
V Galenskem laboratoriju je pozornost usmerjena predvsem v ohranjanje nemotene
proizvodnje obstoječih izdelkov. Nekoliko manjša pozornost se namenja razvoju novih
izdelkov.
Pobude in ideje za nove proizvode pogosto predlaga trg, največkrat odjemalci ali lekarniško
osebje. Če je pobuda inovativna, prodorna in perspektivna, Galenski laboratorij pripravi
razvojni projekt v pisni obliki, ki je v nadaljevanju predan v obravnavo Strokovnemu svetu
zavoda. Po dokončni odobritvi, se prične razvojni proces novega izdelka, ki traja vsaj eno
leto. Razvoj je zahtevno multidisciplinarno področje, ki zahteva sodelovanje ter izmenjavo
znanja in izkušenj številnih deležnikov. Pri vseh fazah razvoja izdelka aktivno sodeluje tudi
Kontrolno-analizni laboratorij, ki je sicer neodvisna enota znotraj Gorenjskih lekarn. Med
drugim izvaja tudi kontrolne naloge in primerjalne študije vzorcev.
Ko se novi proizvod pojavi na tržišču, se začnejo izvajati tudi tržne aktivnosti. Farmacevti
skozi ves življenjski cikel izdelka spremljajo nove znanstvene dosežke in jih po potrebi
upoštevajo pri morebitnih korekcijah ali spremembah nadaljnjih izdelkov. Izdelki so narejeni
po tradicionalnih recepturah. Vse informacije, z izjemo tehnološkega in analiznega postopka,
so javno dostopne. Galenski laboratorij vsako leto tržišču predstavi nekaj novih proizvodov
ter tako razširi svoj pester nabor proizvodov. Kakšen delež prihodkov od prodaje se namenja
obravnavanemu področju, ni natančno znano.
Laboratorij trenutno proizvaja 220 različnih izdelkov, ki bi jih v grobem lahko razdelili v pet
skupin: trde, poltrde in tekoče farmacevtske oblike, zdravilni čaji in kozmetični izdelki za
nego kože. Laboratorij ni izvozno usmerjen, saj so vsi proizvodi prodani na domačem trgu.
Ravno nasprotno pa velja za uvažanje surovin, polizdelkov in embalaže. Elemente, potrebne
za nemoteno delovanje industrijske proizvodnje, laboratorij pridobiva tako na domačem trgu
kot tudi v tujini. Zanimivo je, da galenski laboratorij za potrebe proizvodnje uvaža surovine z
vseh celin sveta. To je ena izmed značilnosti sodobnega globalnega poslovanja in industrijske
proizvodnje, ki izkorišča nizke transportne stroške na dolge razdalje (Bahar, 2020).

7. Možnosti za razvoj farmacevtske industrije v Sloveniji
»Prispevek evropske farmacevtske industrije k evropski blaginji v smislu razpoložljivosti
zdravil, gospodarske rasti in zaposlitev je nenadomestljiv. Farmacevtski sektor je bil in še
naprej ostaja ključni strateški sektor Evrope« (Evropska komisija, 2007).
V prihodnosti se bo slovenska farmacevtska industrija najverjetneje razvijala v skladu z
globalnimi trendi panoge. V nekaterih segmentih bo najverjetneje tudi soustvarjala, krojila
ali morda celo narekovala smernice svetovnega razvoja. Po besedah Zvoneta
Bogdanovskega, nekdanjega predsednika uprave Leka, številne spremembe na globalnem
trgu zahtevajo tudi v farmacevtski industriji številna prilagajanja. Farmacevtska industrija je
trenutno v fazi hitrega napredka in sprememb. Ključni izzivi za prihodnost so povezani zlasti z
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digitalizacijo in vse hitrejšim staranjem prebivalstva. Podjetja se na spremenjene razmere na
trgu odzivajo z novimi strategijami, povečevanjem učinkovitosti, reinvestiranjem v prebojne
proizvode, povečevanjem dobičkonosnosti itd. Bogdanovski meni, da bodo za prihodnost
farmacevtske industrije ključne inovacije, brez katerih v prihodnje ne bo mogoče razvijati
poslovanja. Prihodnost panoge je po njegovih besedah tudi v digitalizaciji, sloneči na analizi
velikih podatkov, umetni inteligenci in bioloških simulacijah, ki lahko postopno nadomestijo
izvajanje kliničnih študij, kot jih poznamo danes. Vse to med drugim pomeni tudi hitrejši in
cenejši razvoj (Inovacije glavni motor nadaljnje rasti za Novartis, 2019).
Vsekakor pa ima pri nadaljnjem razvoju farmacevtske industrije v Sloveniji pomembno vlogo
tudi država. Predvsem na institucionalni ravni mora zagotoviti podporo nadaljnji krepitvi
mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij in spreminjanju sestave slovenskega
gospodarstva tako, da bo čim bolje prilagojen zahtevam svetovnega gospodarstva. Za
uspešen nadaljnji razvoj tako farmacevtske kot tudi celotne preostale industrije bodo ključni
najrazličnejši ukrepi, ki bodo zagotavljali čim bolj stabilno, predvidljivo in konkurenčno
gospodarsko okolje za nadaljnjo rast in razvoj podjetij (Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, 2020).

8. Sklep
Namen zaključne seminarske naloge je bil predstaviti in opredeliti pojem farmacevtske
industrije ter proučiti nekatere njene temeljne geografske značilnosti. Pobližje je
predstavljena tudi vloga kemične in farmacevtske industrije v gospodarski strukturi Slovenije.
Temeljni vir podatkov pri delu so bili javno dostopni podatki v podatkovnih bazah Agencije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES). Velik del statističnih podatkov in kazalnikov je bil
dobljen na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Preostalo
kabinetno delo je obsegalo zlasti obdelavo primerne literature, ki je bila v pomoč pri
analiziranju že dobljenih podatkov. Podatki in informacije, potrebni za izdelavo študije
primera, pa so bili dobljeni s pomočjo terenskega dela.
Farmacevtska industrija je eno izmed podpanog kemične industrije. Le-to tvorijo tri
podpanoge: poleg proizvodnje farmacevtskih surovin in preparatov še proizvodnja kemikalij
in kemičnih izdelkov ter proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas. Znotraj kemične
panoge je po podatkih Združenja kemijske industrije (ZKI) delovalo 781 poslovnih subjektov.
Veliko večino teh lahko po velikosti uvrstimo med mikro podjetja, najmanj med velika
podjetja. Zgolj dve tovrstni gospodarski družbi sta v letu 2018 po podatkih statističnega
urada delovali na področju farmacevtske industrije. Po podatkih Agencije za javnopravne
evidence in storitve (AJPES) trenutno v Sloveniji posluje 33 aktivnih poslovnih subjektov, ki
jih lahko na podlagi SKD uvrstimo v farmacevtsko industrijo. Proizvodnja farmacevtskih
surovin (21.100) trenutno predstavlja glavno dejavnost sedmim poslovnim subjektom, 26
podjetij pa kot glavno dejavnost navaja proizvodnjo farmacevtskih preparatov. Število
podjetij v panogi glede na podatke počasi narašča. Ob številnih predstavljenih podatkih lahko
ugotovimo, da farmacevtska industrija v Sloveniji ustvari veliko dodane vrednosti, precej
prispeva k BDP, skrbi za relativno visoko samooskrbnost in v določeni meri tudi preprečuje
beg možganov v tujino. S svojimi vlaganji, reinvestiranjem in proizvodnjo namreč zagotavlja
delovna mesta tudi za najvišje izobražene delavce.
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Na podlagi podatkov iz poslovnega registra Slovenije je bila izdelana analiza lokacij, kjer se
locira farmacevtska industrija. V analizo so bili vključeni le poslovni subjekti, katerih glavna
dejavnost je proizvodnja farmacevtskih preparatov ali surovin. Ugotovljeno je bilo, da so
tovrstna podjetja relativno enakomerno porazdeljena po državi, z izjemo Ljubljane z
zaledjem in Mestne občine Novo mesto, ki glede na prisotnost farmacevtskih podjetij močno
izstopata. Na podlagi zbranih, analiziranih in prikazanih podatkov o lokacijah proučevanih
podjetij je bilo ugotovljeno, da se v Sloveniji ne oblikuje kakšna večja aglomeracija, prihaja pa
do prostorskega zgoščanja farmacevtske industrije v obeh že omenjenih občinah.
Ugotovljeno je bilo, da zlasti večja podjetja delujejo na več lokacijah po Sloveniji. Zaznan je
bil prostorski vzorec, ki razkriva, da so v Ljubljani predvsem neproizvodni in razvojni oddelki
podjetij.
V sklepnem delu naloge je bila za morebitno potrditev nekaterih svojevrstnih značilnosti
obravnavane industrije uporabljena še metoda študije primera. S pomočjo temeljitega
globinskega intervjuja je bila opravljena strnjena analiza izbranega poslovnega subjekta. Na
podlagi zbranih, predstavljenih in ovrednotenih podatkov so bile pojasnjene še nekatere
svojstvene značilnosti farmacevtske industrije, ki se pojavljajo tudi v praksi. Med drugim so
bili podrobneje predstavljeni izobrazbena struktura zaposlenih, nekateri lokacijski dejavniki
in področje razvoja ter pot novih izdelkov od idejne zasnove do končnih uporabnikov.
Ob upoštevanju trenutnih svetovnih teženj in potreb lahko sklenemo, da je v farmacevtski
industriji še veliko izzivov. Tovrstni izzivi predstavljajo možnosti za uspeh tako novim
inovativnim in prodornim mikro podjetjem kot tudi že uveljavljenim družbam. Glede na
predstavljene ekonomske kazalce je pričakovati, da bo farmacevtska industrija v prihodnosti
beležila nadaljnjo rast in poslovala nadpovprečno uspešno. Ob uspešnem povezovanju z
znanstvenoraziskovalnimi institucijami ter ob podpori države in lokalnih skupnosti nas za
prihodnost farmacevtske industrije v Sloveniji ne skrbi.

9. Summary
The purpose of the final seminar paper was to present and define the term "pharmaceutical
industry" and to examine some of its basic geographical features. The characterization of the
structure of Slovene pharmaceutical companies and the presentation of their spatial sample,
as well as the location factors that had a significant influence on the location of the
pharmaceutical industry in Slovenia, were also amongst the objectives of the paper.
The paper further examines the role of the chemical and pharmaceutical industry within the
economic structure of Slovenia in more detail. The primary data source for the seminar
paper was the publicly accessible database published by the Agency of the Republic of
Slovenia for Public Legal Records and Related Services (AJPES). A large part of the statistical
data and indicators was obtained using the website of the Statistical Office of the Republic of
Slovenia (SURS). The rest of the research process consisted mainly of reviewing appropriate
literature, which helped with the analysis of the already obtained statistical data and with
the making of graphs and tables. In the conducting the research for the final seminar paper,
the case study method was also applied, a method that is used as a research strategy in
economic geography. Using qualitative and quantitative research methods, the data
obtained on the individual studied phenomena was implemented with the help of
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theoretical assumptions. The data and information required for the case study were
obtained through fieldwork.
The pharmaceutical industry can be characterized as one of the sub branches of the
chemical industry. The latter consists of three sub branches. Aside from the production of
pharmaceutical preparations, there is also the production of chemical products and
chemicals as well as the production of products made of rubber and plastics. According to
the Chemical Industry Association (Združenje kemijske industrije), there are 781 business
entities active within the chemical industry. A vast majority of them can be, according to
their size, categorized as micro companies, while the lowest number of them can be
categorized as big companies. Only two such companies have, during the year 2018,
operated in the field of pharmaceutical industry according to the data from the Statistical
Office. According to the data from the Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal
Records and Related Services (AJPES), there are 33 active business entities operating that
can be categorized as pertaining to the pharmaceutical industry based on the standard
classification of activities.
The manufacture of pharmaceutical products (21.100) is currently the main activity of seven
business entities, while 26 companies state the manufacture of pharmaceutical preparations
as their main activity. According to the data, the number of companies in the industry is
slowly growing. From the quantitative analysis of the data presented, we can conclude that
the pharmaceutical industry in Slovenia creates a lot of added value, contributes significantly
to GDP, ensures a relatively high degree of self-sufficiency and, to a certain extent, also
prevents the brain drain. Namely, through its investments, reinvestments and production, it
provides jobs for the most highly educated employees as well. In 2018, for example, the
pharmaceutical industry generated more than a tenth of the added value within the
manufacturing sector. The two largest pharmaceutical companies are particularly highly
export-oriented, as the domestic market is relatively small. Lek and the Novo- mesto-based
Krka account for up to 95% of the revenues.
Based on the data from the Slovenian Business Register, an analysis of the locations where
the pharmaceutical industry is located was conducted. Only business entities whose main
activity is the production of pharmaceutical preparations or products were included in the
analysis. The analysis determined that these enterprises are relatively evenly distributed
throughout the country, with the exception of Ljubljana with its hinterland and the
municipality of Novo mesto, both of which stand out strongly in terms of the presence of
pharmaceutical enterprises. No fewer than 17 companies are based in the city of Ljubljana.
Another 5 companies are located in the surrounding municipalities. On the basis of the
collected, analyzed and presented data on the locations of the companies observed, it was
possible to establish that Slovenia does not have a major agglomeration of such companies,
but rather that it has a spatial concentration of the pharmaceutical industry in the two
municipalities mentioned above. It was further established that some, especially larger
companies, are active at several locations across Slovenia. A spatial pattern was found which
shows that the non-production and the development departments of such companies are
mainly located in Ljubljana.
In the concluding part of the paper, the case study method was used to possibly confirm
some of the unique characteristics of the industry in question. Based on a thorough in-depth
interview, a concise analysis of the selected business entity was performed. On the basis of
23

the collected, presented and evaluated data, some characteristic features of the
pharmaceutical industry that are also found in practice were highlighted. Among other
things, the educational structure of the employees, some location factors and also the field
of development and the production of new products from their conceptual design to
delivery to the users were presented in more detail.
Taking into account the global trends and needs, we can conclude that the pharmaceutical
industry still faces many challenges. Such challenges open up opportunities for success for
both new innovative and astute micro-enterprises as well as for the already established
companies. According to the economic indicators presented, it is expected that the
pharmaceutical industry will continue to grow and operate at above-average levels in the
future. As long as there are successful cooperative ties established between the industry
and the scientific research institutions, with governmental support in place and without the
contradiction of local communities, there is no need to worry about the future of the
pharmaceutical industry in Slovenia.
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