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Trendovi koji će utjecati na opskrbu 
esencijalnim lijekovima u 2023.

Ožujak 2023, AmCham konferencija
dr.sc. Ana Gongola, članica Uprave

SANDOZ HRVATSKA
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Porast troškova proizvodnje kao europski trend
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Rast ulaznih troškova i 

modeli spuštanja cijena

proizvođače generičkih 

lijekova dovode u 

neodrživu situaciju!

Odraz trenda porasta troškova na hrvatsko tržište

Inflacija 
13,2%

Sirovine
do +118%

Transport 
do +160%

Energija
do +330%

Rad 
do +110%
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Porast potražnje i nestašice

➢ Proizvođači generičkih lijekova u Europi već dulje 
vremena upozoravaju države na problem nestašica.

➢ Sandoz ulaže 250 milijuna EUR u proizvodnju 
antibiotika u Europi 

➢ Nužno je postaviti nove modele određivanja cijena 
generičkih lijekova

➢ Proizvodnja antibiotika po trenutnim cijenama i uz 
trenutne troškove je ekonomski neodrživa

➢ Medicines for Europe otvoreno pismo na EK i EP -
krajnje vrijeme da se na  problem nestašica lijekova 
odgovori kroz prilagodbu cjenovnih politika koje već 
desetljećima urušavaju cijene generičkih lijekova
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U nekim regijama Italije, maksimalna 

cijena lijekova toliko je niska da se 

događa da postoje tenderi bez 

ponuditelja za molekule poput 

omeprazolea ili lenalidomida.

• Prije 12 godina, u Njemačkoj je 

bilo ukupno 12 dobavljača za 

dječji paracetamol u obliku 

sirupa, danas su samo 2.

• U Ujedinjenom Kraljevstvu se broj 

lijekova na listi nestašica utrostručio 

tijekom prošle godine. Povećanje cijena 

sirovina, troškova proizvodnje te uvoza i 

trošarina uzrokuju nestašicu lijekova i 

golemi rast troškova bez presedana.

• Inflacija, nediferencirani povrat i 

rezanje cijena doprinijeli su smanjenju 

profitabilnosti nebolničkih generičkih 

lijekova s 8.2% na 0,3% prodaje u 2021.

• Po jedan generički oblik dnevno nestajao je s belgijskog 

tržišta tijekom protekle dvije godine. 

• Cijene generičkih lijekova smanjile su se za 39,51% u 2021 u 

odnosu na 2010, dok su cijene novih lijekova rasle.

Povlačenje lijekova s europskih tržišta
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Povlačenje lijekova s hrvatskog tržišta

• U posljednjih pet godina svaki treći dan 

povučen je jedan lijek s hrvatskog tržišta.

• Ukupno je povučeno približno 1500

lijekova.

• U posljednjih deset godina cijene lijekova 

u Hrvatskoj su pale preko 40%.

• Antibiotici u Hrvatskoj imaju 60-80% 

nižu prosječnu usporednu cijenu u 

odnosu na zemlje u našem okruženju.

• Kardiološke i neurološke terapije imaju 

u prosjeku 40-50% nižu prosječnu 

usporednu cijenu u odnosu na zemlje u 

našem okruženju.
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Potražnja za generičkim lijekovima

➢ 70% svih izdanih kutija lijekova u Europi i 67% u Hrvatskoj su generički 
lijekovi

➢U isto vrijeme generički lijekovi  predstavljaju samo 4% troška zdravstvenog 
sustava

➢ Kroz ovaj najuređeniji dio sustava otvareno je 200 milijuna kuna uštede u 
posljednje dvije godine

➢ Prosječna cijena kutije generičkog lijeka je ispod 5 EUR

➢Nužno je zaustaviti daljnje snižavanje cijena generičkih lijekova i ugraditi 
mehanizam indeksacije u propise

➢ Bez da se cijene proporcionalno prilagode u odnosu na porast ulaznih troškova 
opskrba generičkim lijekovima će biti ugrožena
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Zaustaviti sve daljnje

procese snižavanja 

cijena generičkih 

lijekova dok se ne 

uspostavi stabilnost 

sustava

Ubrzati postupak 

uvrštavanja generičkih i 

biosličnih lijekova na listu 

lijekova HZZO-a

Definirati da je cijena 

trećeg generičkog i 

biosličnog lijeka zadnja i 

minimalna

Definirati da u 

godinama s 

povećanom inflacijom 

HALMED ne provodi 

međunarodno 

referenciranje cijena

Definirati da u 

godinama s 

povećanom inflacijom 

HZZO korigira cijene 

lijekova za stopu 

inflacije

Provesti nacionalni 

tender s više pobjednika 

kako bi se osigurala 

neometana opskrba

Promjene u regulativi - što možemo učiniti?
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“Zdravlje se ne cijeni dok 

bolest ne dođe.”
Thomas Fuller
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