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ΣΦΕΕ ΠΕΦ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Για τη συμβοήή του φαρμάκου στην οικονομία

Οι koivgûvikés επιπτώσεΐΒ ras Kpions και οι προϋποθέσει για την εξασφάλιση ins
εύρυθμα λειτουργία ίου Εθνικού Συστήματα Υγεία5 καθακ και η αναπτυξιακή
συμβολή ίου κλάδου ίου φαρμάκου στην ελληνική οικονομία απασχόλησαν
τη συνάντηση εργασία που είχαν εκπρόσωποι ίου Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων EAnaôos ΣΦΕΕ και ins Πανελλήνια5'Ενωση5 ΦαρμακοβιομηχανίαΒ
ΠΕΦ με διακομματική ομάδα Ελλήνων Ευρωβουλευτών την Παρασκευή

13 Μαΐου Οι εκπρόσωποι ίου ΣΦΕΕ και ins ΠΕΦ παρουσίασαν αναλυτικά i\s

δραματικέ επιπτώσεΐΒ που επιφέρει στου5'Ελληνε5 ασθενεί η οικονομική και
η κοινωνική κρίση και την ανάγκη άμβλυνσή raus Enions i\s προτάσεΐΒ ίων
φαρμακευτικών εταιριών για την αξιολόγηση και διείσδυση καινοτόμων θεραπειών
και την ισχυρότερη πολιτική προώθησα των γενοσήμων ώστε να προσφέρουν
καλύτερε και αποτελεσματικότερεΒ θεραπείε στου5'Ελληνε5 ασθενεί και να

μειώσουν δραστικά i\s συνολικότερε δαπάνε υγεία ιδιαίτερα στον τομέα των

νοσοκομειακών δαπανών Επιπλέον αναδείχθηκε η συμβολή του φαρμακευτικού
κλάδου στην ελληνική οικονομία αλλά και οι δυνατότητέ του να συμβάλλει
ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προοπτική ras xobpas και στη δημιουργία θέσεων
εργασία υπό την προϋπόθεση ras υιοθέτησα μεταρρυθμιστικών πολιτικών
σταθερού οικονομικού περιβάλλοντο και φιλικού επενδυτικού πλαισίου Οι
EAAnvES ευρωβουλευτέ ζήτησαν αναλυτική ενημέρωση για όλα τα επιμέρου
ζητήματα που τέθηκαν και προσφέρθηκαν να αναδείξουν i\s θέοε\5 του κλάδου στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βασικό στόχο την προστασία των Ελλήνων ασθενών
αλλά και την υιοθέτηση ευνοϊκών αναπτυξιακών πολιτικών
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Καταρρέει το Αλεξάνδρα
Ερχεται λουκέτο σε τμήματα Ενας

τραυματιοφορέας για 100 κλίνες
το προσωπικό έχει μειωθεί 50

ενώ οι ειοαγωγές αυξήθηκαν 30

Ρεπορτάζ
Ρττα ΜμΛΛ
rmela@dimokratiaiKrws.gr

Με
λουκέτο απειλούνται μαιευτικά και παιδιατρικά

τμήματα του ιστορικού νοσοκομείου

Αλεξάνδρα που μετράει πάνω

από μισόν αιώνα ζωής εξαιτίας της
δραματικής έλλειψης σε ιατρικό μαιευτικό

και νοσηλευτικό προσωπικό
Το Σωματείο Εργαζομένων με υπερεπείγον έγγραφο
του που έστειλε στις 10 Μαΐου στον υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξανθό και στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια

αναφέρει ότι το προσωπικό έχει μειωθεί πάνω
από 50 τη στιγμή που οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί
κατά 30 λόγω της οικονομικής κρίσης και του Προσφυγικού

Οι εργαζόμενοι
ζητούν άμεσα μόνιμο

προσωπικό
καθώς η οποιαδήποτε

καθυστέρηση

εγκυμονεί
κινδύνους για την
υγεία των ασθενών

και των εργαζομένων

Ειδικότερα οι
γιατροί οι μαίες
και οι νοσηλευτές

εργάζονται σε
συνθήκες εξαθλίωσης

δίχως ρεπό
και άδειες Εν

s"r δεικτικό της δρα
——— — ματικής κατάστα

ΤοηπνχεέγηέτγοαφοτσνΣω σης που επικρατεί
ματΐίον Εργαζομένων στον tmovç είναι οτι στις τεσ

γό Υγείας σερις μονάδες της
Μαιευτικής Κλινικής

που εφημερεύει καθημερινά υπάρχει ένας νοσηλευτής

για 10 γυναίκες με τα μωρά τους με ορατό τον
κίνδυνο για ατυχήματα και λοιμώξεις ενώ στα άλλα
τμήματα η αναλογία είναι ένας νοσηλευτής προς 30
ασθενείς

Μπαλώματα με συμβάσεις
Επιπλέον αναποτελεσματικά αποδεικνύονται τα μπαλώματα

με προσωπικό πεντάμηνων και οκτάμηνων
συμβάσεων καθώς όπως τονίζεται στο έγγραφο μόλις

εκπαιδεύονται αποχωρούν και παραμένουν τα κενά

Υπάρχουν τμήματα που πρέπει να κλείσουν γιατί
δεν δύναται να καλυφθούν οι βάρδιες τονίζεται χαρακτηριστικά

στην επιστολή
Σύμφωνα με to Σωματείο Εργαζομένων ιο Μικροβιολογικό

Τμήμα δεν έχει ειδικευμένους γιατρούς και
η αιμοδοσία δεν μπορεί να λειτουργήσει υπάρχει ένας
τραυματιοφορέας για 100 κλίνες και ένας κλιβανιστής
που δεν δύναται να πάρει ούτε άδεια ασθενείας

Επίοης η μηχανογράφηση του νοσοκομείου έχει
μόνο δύο άτομα αντί για έξι με συνέπεια τα πληροφοριακά

συστήματα να βρίσκονται υπό κατάρρευση
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ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΑ

Πώληση φαρμάκων
και από σούπερ μάρκετ

ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ των σούπερ μάρκετ εκτός από τα τρόφιμα θα πωλούνται
και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

Ανοίγει
ο δρόμος για διάθεση

περισσότερων μη συ
νταγογραφούμενων φαρμάκων

ΜΗΣΥΦΑ από καταστήματα

λιανικής όπως τα σούπερ
μαρκετ Στο πολυνομοσχέδιο της
κυβέρνησης που κατατέθηκε χθες
στη Βουλή περιλαμβάνεται διάταξα

με την οποία επιτρέπεται η
πώληση προϊόντων τα οποία περιλαμβάνονται

σε ειδικό καταλο
γο που συντάχθηκε από τον Εθνικό

Οργανισμό Φαρμάκων ΕΟΦ

Πρόκειται για 216 σκευάαματα
από τα συνολικά 1.582 ΜΗΣΥΦΑ
που κυκλοφορούν στην ελληνική
αγορά

Με βάση το ισχύον πλαίσιο
ατα σούπερ μάρκετ διατίθενται
βιταμίνες Από την ψήφιση του
πολυνομοσχεδίου θα μπορούν
να πωλούνται και παυσίπονα
αντιφλεγμονώδη κρέμες και αλλά

σκευάαματα για τα οποία δεν
απαιτείται ιατρική συνταγή

Οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας

θα πρέπει να υποβαλουν
αίτηση για ένταξα των προϊόντων
τους στην υποκατηγορία Γενικής
Διάθεσης Φαρμσκα ΓΕΔΙΦΑ Πα
να ενταχθούν στον κατάλογο
πρέπει να πληρούν μια σειρά από
προϋποθέσεις Σε αυτές περιλαμβάνονται

οι εξας
Να είναι ήδη ενταγμένα στην

κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ χωρίς να
συντρέχουν νεότερα επιστημονικά

δεδομένα για την επανεξέταση
της κατάταξας τους ως συνταγο
γραφούμενων Να αντιμετωπίζουν
συμπτώματα εύκολης αυτοδιά
γνωσης και αντιμετώπισης τα
οποία δεν συγχέονται με συμπτώματα

άλλης νόσου
Η οδηγία του δασολογικού

τους σχήματος να είναι απλή και
οι αλληλεπιδράσεις με άλλες συχνά

χορηγούμενες θεραπείες να
είναι ελάχιστες Να μη χρειάζονται

ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξας και
διακίνησης Να μην υπαρχσυν
έγκριτες και τεκμηριωμένες ενδείξεις

για σοβαρούς κινδύνους
από τη μακροχρόνια λήψτι τους

Κρίοιμη είναι η πρόβλεψη πως
οι συσκευασίες τους πρέπει να
είναι μικρές και σε συνδυααμό
με την περιεκτικότητα η συνολική

ποσότητα του φαρμάκου να
μην ξεπερνά δόση που να μπορεί
να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του
λήπτη Πρόκειται για μία ευνοϊκή
γιατους φαρμακοποιούς διάταξα
καθώς αποκλείει μια σειρά από
εμπορικά σκευάαματα

Η διάταξα πάντως προκαλεί
την αντίδραση των φαρμακοποιών

οι οποίοι βλέπουν να χάνεται
μέρος του τζίρου τους και μαλιστα
με μετρητά Η ζημιά ωστόσο δεν
είναι και πολύ μεγαλη καθώς τα
σκευάαματα που εντάσσονται στη
λίστα δεν είναι πολύ εμπορικά

Ουσίες
Ενδέχεται επίσης να αφορούν

μικρό αριθμό δραστικών ουοιών
καθώς τα 1.582 ΜΗΣΥΦΑ που
κυκλοφορούν στην αγορά βασίζονται

σε 60 μόλις δραστικές ου
οι'ες Για παράδειγμα η δραστική
ουοι'α παρακεταμόλη περιλαμβάνεται

σήμερα σε πολλά γνωστά
παυσίπονα

Ο αριθμός των σκευααμάτων
αυτών μπορεί να αυξαθεί στο
μέλλον Επειτα από πρόταση του
ΕΟΦ θα μπορεί να εκδίδεται υπουργική

απόφαση με την οποία θα
καθορίζονται οι λεπτομέρειες της
διαδικασίας κατάταξας των φαρμάκων

στην υποκατηγορία ΓΕΔΙΦΑ

Με υπουργική απόφαση θα
καθορίζονται επίσης η επισήμανση

οι συνθήκες και οι όροι
ασφαλούς φύλαξας διακίνησης
και διάθεσης τους

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΟΡΓΟΣ
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 57ΧΡ0Ν0Υ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Χωρίς τέλος ο Γολγοθάς καρκινοπαθούς
Νέα δυσμενή για τον ασθενή τροπή προσλαμ
βάνει η υπόθεση nis υγείας του Δεν μπορεί να
κάνει την ακτινοθεραπεία του επειδή έχει βιβλιάριο

απόρου του διαμηνύει το νοσοκομείο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Αξεπέραστα
παραμένουν τα

γραφειοκρατικά εμπόδιο γιο
τη νοσηλεία ανασφαλίστων

πολιτών με σοβαρά προβλήματα υγείας
Αποκαλυπτική ήταν η πρόσφατη

περιπέτεια του καρκινοπαθούς AB ο
οποίος χρειάστηκε να περιμένει από
τον Ιανουαριο προκειμένου να υποβληθεί

σε ακτινοθεραπεία Η περιπέ
τεια του 57χρονου είχε έρθει στη
δημοοιότητα την περασμένη εβδομάδα

από το Εθνος
Παίρνει όμως νέα διάσταση καθώς

έστειλε επιστολή στο νοσοκομείο
προκειμένου να ξεκινήσει τη θερα
πειτί και η απάντηση που έλαβε ήταν
πως αυτό δεν μπορεί να γίνει επειδή
έχει βιβλιάριο απόρου To Εθνος
αποκαλύπτει σήμερα την αλλαλογρα
φία του 57χρονου με το δημόσιο

πανεπιστημιακό νοσοκομείο η
οποία προκαλεί κυριολεκτικά ανα
τριχίλα Το ιστορικό έχει ως εξής Ο
ασθενής διαγνώστηκε με καρκίνο
τον περααμένο Οκτώβριο Τον Ιανου
αριο νοσηλεύτηκε σε πανεπιστήμια
κό νοσοκομείο της Αθήνας όπου
υποβλήθηκε σε διπλή επέμβαση

Παραπεμπτικό
Η έκβαση της θεραπείας ήταν κα

λή αλλά οι γιατροί του συγκεκριμέ
νου νοσηλευτικού ιδρύματος του
έδωσαν παραπεμπτικό για συμπλη
ρωματική ακτινοθεραπεία σε γειτο
νικό πανεπιστημιακό νοσηλευτικό
ίδρυμα όπου διενεργείται η συγκεκριμένη

θεραπεία
Εκεί άκουσε έκπληκτος ότι δεν

μπορεί να αντιμετωπιστεί καθώς το
νοσοκομείο δεν καλύπτει απόρους
Τον περααμένο μήνα και μετά την
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ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ενημερώνει τον ασθενή ότι
η θεραπεία του θα καθυστέρησε ι έξι μήνε και
τον παραπέμπει σι άλλο νοσοκομείο

ψήφιση του νόμου για τους ανασφά
λιστους απευθύνθηκε εκ νέου στο
νοσοκομείο Τον ενημέρωσαν ότι θα
μπαρούσε μεν να νοσηλευθεί αλλά
ο χρόνος αναμονής φτάνει τους πέντε
μήνες Την περααμένη εβδομάδα ο
AB έστειλε επιστολή στο συγκεκριμένο

νοσοκομείο με την οποία ζητά να
ενημερωθεί γιατί δεν καλύπτεται
δεδομένου ότι πρόσφατη Υπουργική
Απόφαση ορίζει ότι οι ανασφαλιστοι
μπαρούν να κάνουν χρήση όλων των
δημόοιων δομών Υγείας

Ζητά επίσης να ενημερωθεί για
τις συνέπειες που μπορεί να υπαρ
ξουν στην υγεία του από την περαιτέρω

καθυστέρηση στη θεραπεία
Παραθέτει απόφαση του ογκολογικού

συμβ ϊυλίσυ του νασοκομείου όπου
νοσηλεύτηκε στο οποίο συμμετέχει
και γ ατρός του νοσοκομείου όπου
παρα ιεμπεται

Με έγγραφο που του εσταλη προ
χθες οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου
τοό απαντούν όπ η μονάδη ακτινο
θεραπ ευτικής ογκολογίας συμμετέχε ι

συμβτ υλευτικά στο παραπάνω όγκο
λογικι συμβούλιο και δεν έχει καμία
υποχρ έωση τήρησης προτεραιότητας
στη λίι πα αναμονής των καρκινοπα
Οών

Τοιι επισημαίνουν δε ότι το νο
σοκομείο δεν καλύπτει ασθενείς
με βιβ ιαριο Πρόνοιας και σή οι ασθε
νείς με αυτότοβιβλιαριο παραπέμπονται

σε τρίτο νοσοκομείο που επίσης

συνεργάζεται και συμμετέχει στο
ογκολογικό συμβούλιο Μετο ίδιο
έγγραφο ο 57χρονος ενημερώθηκε
ότι στη μονάδα καλύπτονται μόνο
εξαιρετικά δύσκολα περιστατικά που
δεν μπορούν να ακτινοβολπθούν με
ασφάλεια με άλλον τρόπο

Μόνο δύο τον μήνα
Τέτοια περιστατικά γίνονται μόνο

δύο τον μήνα δεδομένου ότι π θεραπεία

IMRT διαρκεί 45 λεπτά όσο δηλαδή

είναι ο χρόνος που απαιτείται
για τη θεραπεία τριών άλλων ασθενών

που μπορούν να ακτινοβοληθούν
με σήμμορφη τρισδιάστστη τεχνική
και από ηθικής πλευράς προσηαθου
με να υποβαλουμε σε θεραπεία με
ασφαλεια όσον το δυνστόν περισσότερους

ασθενείς Η λίστα αναμονής
με την τεχνική αυτή είναι της τάξας
του εξαμήνου και ως εκ τούτου συνι
στάται n παραπομπή σε άλλους φο
ρείς

Ως προς το εάν υπαρχουν επιπτώσεις

απο την καθυστέρηση αναγνωρίζουν

ότι το συντομότερο είναι και
το καλύτερο και πως η όποια καθυστέρηση

οφείλεται σε δικούς σας
χειρισμούς
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ΗιστοοεΜδα
ins ΑΙΑ

HD

—

strategic
digital.

political

porttolio. HELLENIC RED CROSS I

Θολά σημεία σε μια
πανάκριβη συνεργασία

Τρεις συμβάσεις με απολαβές που αθροίζονται στις 672.267
ευρώ είχε συνάψει, επί πγεσίας Ανδρέα Μαρτίνπ, ο
Ελλπνικός Ερυθρός Σταυρός με τπν εταιρεία «ΑΙΑ RELATE
Α.Ε.» τπς Αλεξίας Μπακογιάννπ -που απασχολεί περίπου 10

εργαζομένους- για τον σχεδιασμό επικοινωνιακής πολιτικής

"•"«ι» ».tu»

► Tou ΝΙΚΟΥ ΣΒΕΡΚΟΥ

[ναι πλέον σύνηθες οι αποκαλύψεις έπειτα 

από συλλήψεις κατηγορούμενων για
ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος να «ακουμπούν» 

ευρύτερους επιχειρηματικούς
κύκλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε
οι δραστηριότητες των συλληφθέντων,
όπως του Ανδρέα Μαρτίνπ, εκτείνονται σε

πρόσωπα πέριξ ισχυρών πολιτικών παραγόντων, 

εγείροντας -όπως είναι φυσικό-
ερωτήματα για τις μεταξύ τους σχέσεις.

Στο παρελθόν έχουν υπάρξει διαφόρων 

ειδών αναφορές σε μέσα ενημέρωσης 

σχετικά με τη σύναψη σύμβασης
μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,
επί πγεσίας Ανδρέα Μαρτίνπ, και της εταιρείας 

«ΑΙΑ RELATE ΑΕ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 

της Αλεξίας Μπακογιάννη. Η «Εφ.
Συν.» αναζήτησε και βρήκε τα σχετικά 

έγγραφα 

των αρμόδιων επιθεωρητών, στα
οποία γίνονται αναφορές σε διαφόρων
ειδών «προβληματικές» πτυχές της συγκεκριμένης 

εταιρικής σχέσης.
Σύμφωνα λοιπόν με την «Εκθεση

Αποτελεσμάτων Ελέγχου», που ολοκληρώθηκε 

τον Νοέμβριο του 2012 στα

«Απολογιστικά Στοιχεία του Πανελληνίου
Εράνου Ετους 2009 του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού (ΕΕΣ)», στο μικροσκόπιο
του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας του υπουργείου
Υγείας βρέθηκε η διαφημιστική καμπάνια
για την προβολή του εράνου. Στη σελίδα
20 του σχετικού πορίσματος αναφέρεται
ότι η συγκεκριμένη προβολή ανήλθε σε
235.467,69 ευρώ για «δημιουργία ραδιοφωνικού 

σποτ με θέμα "Ερανος 2009"»
και «μετάδοση ραδιοφωνικών σποτ σε

επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αθήνας, θεσσαλονίκης και Περιφέρειας».
Οι επιθεωρητές συμπέραναν ότι «το

ύψος της ανωτέρω δαπάνης κρίνεται αρκετά 

υψηλό και θα πρέπει ο ΕΕΣ να 
αξιολογήσει 

αν είναι αποδοτική σε σχέση με
την αύξηση του προϊόντος του Εράνου».
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό που

συγκέντρωσε το 2009 ο Ερυθρός Σταυρός
με τον έρανό του δεν υπερέβη το 1 ,3 εκατ
ευρώ (δυστυχώς σχετικά στοιχεία δεν είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΕΣ)

με αποτέλεσμα η διαφημιστική προβολή
του να ανέρχεται περίπου στο 20% των
χρημάτων που συγκεντρώθηκαν τελικά.
Οι επιθεωρητές όμως πρόσθεσαν ότι «δεν

τηρήθηκε οποιαδήποτε διαγωνιοτική διαδικασία», 

όπως προβλέπεται από σχετική
απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

(ΚΔΣ) του ΕΕΣ του 2005.

Πολλά καθήκοντα
Το συγκεκριμένο έργο όμως δεν ήταν

η μοναδική σχέση που είχαν οι δυο πλευρές, 

καθώς στο ίδιο πόρισμα αναφέρεται
ρητά στη σελίδα 21 ότι η εταιρεία «ΑΙΑ
RELATE» είχε αναλάβει «τον γενικότερο
σχεδιασμό επικοινωνιακής πολιτικής, την
ανάπτυξη εταιρικής εικόνας και διαχείρισης 

φήμης, τη διαχείριση κρίσεων και
την εκπόνηση προγραμμάτων εσωτερικής
επικοινωνίας». Αντιπαρερχόμαστε το σε τι
ακριβώς συνίσταται η «διαχείριση κρίσεων» 

και ας σταθούμε στα δεδομένα.
Η σύμβαση συνήφθη πρώτη φορά στις

4/9/2006, σε ημερομηνία όμως, σύμφωνα
με το πόρισμα, «προγενέστερη της απόφασης 

του ΚΔΣ», ενώ η συνολική της αμοιβή
έφτανε τις 84.000 ευρώ. Η σύμβαση αυτή
μάλιστα παρατάθηκε για ακόμα «τέσσερα
(4) έτη μέχρι 31 .08.201 1 έναντι ποσού
352.800,00 ευρώ». Οι επιθεωρητές συ-

Η έκθεση με τα αποτελέσματα του
ελέγχου στα στοιχεία του ΕΕΣ

μπέραναν δε ότι «στα συμφωνητικά
παράτασης που μας χορηγήθηκαν δεν
αναφέρεται εγκριτική απόφαση του ΚΔΣ
του ΕΕΣ».

Η εταιρεία «ΑΙΑ RELATE», που στεγάζεται 

στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου 3
και σύμφωνα με πληροφορίες απασχολεί
περίπου 1 0 εργαζομένους, φέρεται από
το πόρισμα να σύναψε τρεις συμβάσεις
με τον ΕΕΣ επί ηγεσίας Ανδρέα Μαρτίνπ
με τις συνολικές απολαβές της να ανέρχονται 

σε 672.267,69 ευρώ. Βάσει των
ερωτημάτων που θέτουν οι επιθεωρητές
Υγείας, κρίνεται σκόπιμο να περιγραφούν
από όλες τις πλευρές, τόσο τον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό όσο και από την εταιρεία,
τα κριτήρια με τα οποία υπογράφηκαν οι
σχετικές συμβάσεις με αμοιβές που χαρακτηρίζονται 

τουλάχιστον υπέρογκες.
Οι απαντήσεις αυτές πρέπει δε να δοθούν 

το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να πάψει
κάθε είδους «σπερμολογία» για σχέσεις
μεταξύ υποδίκων και συγγενών πολιτικών
προσώπων που δημιουργούν αναξιοπιστία 

στο πολιτικό σύστημα. Κάτι το οποίο

έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν να
γίνεται κατ' εξακολούθηση από διάφορα
κέντρα, με σαφώς προπαγανδιστικούς
σκοπούς.



8. ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/05/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/05/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 26

Πράσινο φως με διάταξη του υπουργείου Υγείας οτο Πολυνομοσχέδιο

Πώληση φαρμάκων και από
καταστήματα σούπερ μάρκετ

Πρόκειται για σκευάσματα

που δεν απαιτείται ιατρική

συνταγή Το ποσοστό των

ΜΗΣΥΦΑ που θα μπορούν να

διατίθενται και εκτός φαρμακείων

δεν ξεπερνά το 13

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πρασινο φως για την
πώληση φαρμάκων
που σήμερα διατίθενται

αποκλειστικά από τα φαρμακεία
από καταστήματα και σούπερ

μάρκετ ανάβει διάταξη του
υπουργείου Υγείας οτο πολυνομοσχέδιο

της κυβέρνησης που
κατατέθηκε χθες με τα υπόλοιπα
προαπαιτούμενα για το κλείσιμο
της αξιολόγησης Πρόκειται για
μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
ΜΗΣΥΦΑ για φάρμακα δηλαδή

που δεν απαιτείται ιατρική συνταγή

Η σχετική διάταξη προβλέπει
τη δημιουργία της υποκατηγορίας
Γενικής Διάθεσης Φάρμακα
ΓΕΔΙΦΑ η οποία θα περιλαμβάνει

σκευάσματα που δεν θα διατίθενται

αποκλειστικά από τα φαρμακεία

και σύμφωνα με το υπουργείο

Υγείας θα πληρούν αυστηρά
κριτήρια και προϋποθέσεις έτσι
ώστε η εύκολη πρόσβαση να μη
θέτει σε κίνδυνο την υγεία των
καταναλωτών

Η δημιουργία της υποκατηγορίας
των ΓΕΔΙΦΑ αποτελεί μέρος

της συμφωνίας του περασμένου
Αυγούστου με τους θεσμούς και
προς το παρόν θα περιλαμβάνει

216 από τα συνολικά 1.582 ΜΗΣΥΦΑ

Δηλαδή το ποσοστό των

ΜΗΣΥΦΑ που θα μπορούν να
διατίθενται καιεκτός φαρμακείων
δεν ξεπερνά το 13

Όπως διευκρίνισε χθες το υπουργείο

Υγείας τα ΓΕΔΙΦΑ θα
διατίθενται από σημεία πώλησης
πλην των φαρμακείων τα οποία

θα καθορίζονται με απόφαση του
υπουργού Υγείας Επίσης με
υπουργική απόφαση που θα εκδίδεται

μετά από πρόταση του Δ Σ
του ΕΟΦ θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες

της διαδικασίας κατάταξης

των φαρμάκων στην υποκατηγορία

ΓΕΔΙΦΑ η επισήμανση
οι συνθήκες και οι όροι ασφαλούς

φύλαξης διακίνησης και
διάθεσής τους καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια

Σημειώνεται ότι η λίστα των
216 φαρμάκων καταρτίστηκε μετά

από εισήγηση της ειδικής Επιστημονικής

Επιτροπής του ΕΟΦ
με τη συμμετοχή του Πανελληνίου

Φαρμακευτικού Συλλόγου και
την εισαγωγή αυστηρών κριτηρίων

ώστε να διασφαλιστεί η προ¬

άσπιση ιης δημόσιας υγείας Η
εισήγηση της επιτροπής υιοθετήθηκε

και βάσει αυτής συντάχθηκε
η σχετική νομοθετική ρύθμιση
που κατατέθηκε χθες στη Βουλή
Ειδικότερα τα φάρμακα που θα
κατατάσσονται στην υποκατηγορία

ΓΕΔΙΦΑ θα πρέπει να πληρούν

τις παρακάτω προϋποθέσεις

Να είναι ήδη ενταγμένα
στην κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ
χωρίς να συντρέχουν νεότερα επιστημονικά

δεδομένα για την
επανεξέταση της κατάταξής τους
ως συνταγογραφούμενα

2
Xg± Να είναι φάρμακα που

να αντιμετωπίζουν συμπτώματα
εύκολης αυτοδιάγνωοης και αντιμετώπισης

τα οποία είναι προφανή
και δεν συγχέονται με συμπτώματα

άλλης νόσου

£ Η οδηγία του δοοολογι
κού σχήματος να είναι οπλή

Οι αλληλεπιδράσεις τους
με άλλες συχνά χορηγούμενες
θεραπείες να είναι ελάχιστες και
εφόσον υπάρχουν να είναι χαμηλού

κινδύνου

Vj Να μη χρειάζονται ιδιαίτερες

συνθήκες φύλαξης και διακίνησης

Οι συσκευασίες τους να
είναι μικρές και σε συνδυασμό
με την περιεκτικότητα η συνολική

ποσότητα του φαρμάκου να μη
ξεπερνά δόση που να μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του λήπτη

V Να μην υπάρχουν έγκριτες
και τεκμηριωμένες ενδείξεις

για σοβαρούς κινδύνους από τη
μακροχρόνια χρήση τους από τη
δημοσιευμένη βιβλιογραφία σε

επιστημονικά περιοδικά που διαθέτουν

κριτική επιτροπή αξιολόγησης

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Κανένα
φάρμακο εκτός φαρμακείου
δηλώνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός

Σύλλογος καταγγέλλοντας
ότι η Κυβέρνηση υπέκυψε

στις εταιρείες και τα επιχειρηματικά
συμφέροντα που επιδιώκουν

την πώληση μερίδας σκευασμάτων
εκτός φαρμακείου προκειμένου
να αυξήσουν τις τιμές όπως

έχει γίνει οε όοες χώρες υιοθέτησαν

αυτό το μέτρο ανταγωνισμού
Το μοντέλο Χατζηδάκη

ακολουθείται πιοτά και σήμερα
την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες όπως η Σουηδία ακολουθείται

η αντίστροφη πορεία
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Η Ελλάδα βρίσκεται στην 18η θέση στην Ευρώπη και χάνει εκατ ευρώ

Χαμηλές επιδόοεις στις κλινικές μελέτες
Ενδεικτικό είναι ότι

το 2015 διενεργήθηκαν

μόλις 153 κλινικές μελέτες
έναντι 127 το 2014 123

το 2013 και 132 το 2012

Ε ξιχιλιάδεςΈλληνες συμμετέχουν

σε κλινικές μελέτες
σε 633 Κέντρα στη χώρα μας

και προϋπολογισμό ύψους 60 εκατ
ευρώ Ωστόσο η Ελλάδα κατέχει
μόλις την 18η θέση στην Ευρώπη
σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες
για την ανάπτυξηνέων φαρμάκων
με αποτέλεσμα να χάνει εκατ
ευρώ Ενδεικτικόείναιότιτο2015
διενεργήθηκαν μόλις 153 κλινικές

μελέτες έναντι 127 το 2014 123 το
2013 και 132 το 2012

Για την αύξηση των κλινικών
μελετών που διενεργούνται στη
χώρα μας ο Εθνικός Οργανισμός
προωθεί νέο πλαίσιο εναρμονισμένο

με το ευρωπαϊκό που θα
τεθεί σε εφαρμογή το 2017 Όπως
ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος του
ΕΟΦ κα Κατερίνα Αντωνίου με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Κλινικών Μελετών 20 Μαΐου
από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ο
Οργανισμός θα αναλάβει την εκπαίδευση

γιατρών και ερευνητών
σε θέματακλινικών μελετών ενώ
ήδη εξετάζει και την εφαρμογή ενός

πλαισίου επιβράβευσης των
μη εμπορικών κλινικών μελετών

με προτεραιότητα τα παιδιά Μη
εμπορικές χαρακτηρίζονται οι
κλινικές μελέτες των οποίων η
χορηγία προέρχεται από πανεπιστημιακά

ιδρύματα ή μεμονωμένες
δωρεές και όχι από εμπορικές εταιρείες

Στο μεταξύ οι κοινωνικές επιπτώσεις

της κρίσης οι προϋποθέσεις

για την εξασφάλιση της εύρυθμης

λειτουργίας του ΕΣΥ και η αναπτυξιακή

συμβολή του κλάδου
του φαρμάκου στην ελληνική οικονομία

απασχόλησαν τη συνάντηση

εργασίας που είχαν εκπρόσωποι

του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος
ΣΦΕΕ και της Πανελλήνιας Ένωσης

Φαρμακοβιομηχανίας

ΠΕΦ με διακομματική ομάδα
Ελλήνων ευρωβουλευτών Στη
συνάντηση αναδείχθηκε ως εθνική
προτεραιότητα και ανάγκη η διασφάλιση

των δικαιωμάτων των
ασθενών για απρόσκοπτη πρόσβαση

τους στις αναγκαίες θεραπείες
χωρίς περαιτέρω μείωση των σχετικών

δαπανών καθώς η χώρα μας
ήδη βρίσκεται πολύ χαμηλότερα
του μέσου ευρωπαϊκού όρου στη
φαρμακευτική δαπάνη

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές
προσφέρθηκαν να αναδείξουν τις
θέσεις του κλάδου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο με βασικό στόχο την
προστασία των Ελλήνων ασθενών
αλλά και την υιοθέτηση ευνοϊκών
αναπτυξιακών πολιτικών
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Πρόταση
για ριζική
αλλαγή του ΕΣΥ
Την ανάγκη ευρύτερης συναίνεσης σε επίπεδο πολιτικών
κομμάτων και κοινωνίας προκείμενου να μπορεί να
έχει επιτυχία μία μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας
τόνισε χθες η πρώην υπουργός πρόεδρος του Δικτύου
για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Αννα Διαμαντοπούλου Οπως είπε μέσα στην κρίση
οι μεταρρυθμίσεις κατάπιαν κόμματα ανθρώπους
ομάδες ενώ ειδικά για τον χώρο της υγείας τόνισε
ότι υπήρξαν υπουργοί που συγκρούστηκαν και οι
περισσότεροι δεν επιβραβεύθηκαν γι αυτό που
έκαναν Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά την παρουσίαση
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας της μελέτης
πρότασης του Δικτύου για την αναδιάρθρωση του
συστήματος υγείας την οποία εκπόνησε ο καθηγητής
του Πανεπιστημίου Πειραιά πρώην διοικητής του
ΙΚΑ Μιλτιάδης Νεκτάριος

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην υπουργός Οικονομίας

και Υγείας Αλέκος Παπαδόπουλος ο οποίος
στάθηκε στις αιτίες της κακοδαιμονίας του ΕΣΥ Το
πρόβλημα της υγείας είναι πρόβλημα του τρόπου με
τον οποίο η μεταπολιτευτική κοινωνία οργανώθηκε
επεσήμανε Οπως ανέφερε ο τρόπος οργάνωσης των
νοσοκομείων ήταν με βασιλικό

διάταγμα του 1955 ενώ
ουδέποτε εισήχθη σύστημα
ουσιαστικής αξιολόγησης
στο ΕΣΥ Αυτά παγιώθηκαν
έγιναν στερεότυπα τόνισε
ο κ Παπαδόπουλος προσθέτοντας

έγιναν προσπάθειες
για να αλλάξουν αυτά και
όλες απέτυχαν Οι αντιδράσεις

ήταν τρομακτικές Ο πρώην υπουργός σημείωσε
ότι θα πρέπει τα υπουργεία να γίνουν επιτελικά δεν
νοείται το υπουργείο Υγείας να έχει πάνω από 100
υπαλλήλους και πρόσθεσε ότι δεν πρέπει η χώρα να
έχει δημόσιους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις όπως
στα Σώματα Ασφαλείας και στους δικαστές

Η μελέτη προτείνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία
ενός νέου ΝΠΔΔ του ΕΣΥ ΝΠΔΔ για την αναδιοργάνωση

διοίκηση και αποδοτική λειτουργία των δημόσιων
νοσοκομείων τα οποία θα μετατραπούν σε ΝΠΙΔ μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα Το υπουργείο Υγείας θα
επικεντρωθεί στον επιτελικό του ρόλο όπως εκπόνηση
πολιτικής υγείας πιστοποίηση των προμηθευτών υγείας
και θέσπιση μόνιμης διαδικασίας περιοδικής αξιολόγησης
επαγγελματιών υγείας Επίσης προτείνεται ο ΕΟΠΥΥ
να μεταφερθεί στο υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και να οργανωθεί ένα νέο σύστημα αγοράς υπηρεσιών
υγείας από τον Οργανισμό για τους ασφαλισμένους με
ανοιχτούς διαγωνισμούς για συγκεκριμένες ποσότητες
υπηρεσιών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Από το Δίκτυο
Διαμαντοπούλου
νια τη Μεταρρύθμιση

στην Ελλάδα
και την Ευρώπη
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Ανάγκη ανάπτυξης
των κλινικών μελετών
Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των κλινικών
μελετών που γίνονται στη χώρα μας Η Ελλάδα κατατάσσεται

στη 18η θέση στην Ευρώπη σε αυτόν τον
τομέα παρά το υψηλό επιστημονικό προσωπικό που
διαθέτει αλλά και την πληθώρα των εν δυνάμει ερευνητικών

κέντρ ων της
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν χθες η

πρόεδρος του ΕΟΦ Κατερίνα Αντωνίου και οι αντιπρόεδροι

Δέσποινα Μακριδάκη και Ηλίας Γιαννόγλου
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών
20 Μαΐου το 2015 6.500 ασθενείς συμμετείχαν σε

κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε 633 ερευνητικά

κέντρα της χώρας μας Πέρυσι συνολικά
πραγματοποιήθηκαν

στην Ελλάδα κλινικές μελέτες για 153
ουσίες με προϋπολογισμό για τα νοσοκομεία περί τα
60 εκατ ευρώ Ο αριθμός των κλινικών μελετών πέρυσι
ήταν ελαφρώς αυξημένος σε σύγκριση με τα προηγούμενα

έτη το 2014 πραγματοποιήθηκαν 127 κλινικές
μελέτες 123 το 2013 και 132 το 2012

Η πρόεδρος του ΕΟΦ αναφέρθηκε στη στρατηγική
του Οργανισμού για την ανάπτυξη των κλινικών μελετών
στην Ελλάδα Είναι σχεδόν έτοιμη η πρόταση του ΕΟΦ
προς το υπουργείο Υγείας για τη διαμόρφωση ενός νέου
θεσμικού πλαισίου με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας
έγκρισης κλινικών μελετών Επιπλέον ο ΕΟΦ προωθεί
από Σεπτέμβριο τη σχετική εκπαίδευση γιατρών και
ερευνητών και θα περιλαμβάνει σεμινάρια σε γιατρούς
ερευνητές και εργαζομένους νοσοκομείων Επιπλέον
ο ΕΟΦ διερευνά τη δυνατότητα επιβράβευσης τριών
μη εμπορικών κλινικών μελετών Π ΜΠ
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Νέοςκώδικας
κλινικών
μελετών
Τ'πν ενίσχυση των κινήσεων
Χ προκειμένου μέσα στους επόμενους

μήνες να έχει νομοθετηθεί
ο νέος κώδικας για τη διενέργεια

κλινικών μελετών ανέφερε

χθες η διοίκηση του ΕΟΦ
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

Κλινικών Μελετών στις 20
Μαΐου Συμφωνά με τα στοιχεία
του ΕΟΦ οι κλινικές έρευνες αυξήθηκαν

περίπου κατά 20 το
2015 σε σχέση με 2014

Ειδικότερα πέρυσι διενεργήθηκαν

153 μελέτες 143
εμπορικές

και 10 μη εμπορικές
το 2014 διενεργήθηκαν 127 έρευνες

113 και 14 αντίστοιχα το
2013 πραγματοποιήθηκαν 123
113 και 10 αντίστοιχα

Σύμφωνα με την πρόεδρο του
ΕΟΦ Κατερίνα Αντωνίου είναι
ήδη έτοιμο το σχετικό σχέδιο
που θα αποτελέσει και την εισήγηση

προς το υπουργείο για
τη διαμόρφωση νέου θεσμικού
πλαισίου για ης κλινικές μελέτες

Συμφωνά με τον ΕΟΦ στον
προϋπολογισμό του 20 1 5 οι κλινικές

μελέτες αφορούσαν 6000
ασθενείς σε 633 ερευνητικά κέντρα

η επένδυση ήταν της τάξης
των 60 εκατ ευρώ fSID 102317261
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ΣΦΕΕ-ΠΕΦ
Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και οι προϋποθέσεις για την
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, καθώς και η αναπτυξιακή συμβολή του κλάδου του
φάρμακου στην ελληνική οικονομία απασχόλησαν τη συνάντηση
εργασίας που είχαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ενωσης
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) με διακομματική ομάδα Ελλήνων
Ευρωβουλευτών, την περασμένη Παρασκευή.
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Πα νέα φάρμακα
It μία εφ όλης της ύλης

τοποθέτηση όσον αφορά την προώθηση
πλαισίου για ενίσχυση της καινοτομίας
προχωρά σήμερα ο ΣΦΕΕ με αφορμή τη
μεθαυριανή Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών
Μελετών Κύρια άποψη του ΣΦΕΕ είναι
να δοθούν κίνητρα νια την επένδυση
στην καινοτομία και μεταξύ των
επενδύσεων αυτών είναι και οι κλινικές
μελέτες για την ανάπτυξη νέων
φαρμάκων Οι φαρμακευτικές ζητούν
την καθιέρωση υπερεκπτώσεων όσον
αφορά τις φορολογικές ελαφρύνσεις
που συνοδεύουν την επένδυση στην
καινοτομία και σε έρευνα και ανάπτυξη
δηλαδή να λογίζεται το κεφάλαιο που
επενδύεται πολλαπλάσιο του
ονομαστικού Γ Ιακ SID 10231996
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Οργανώνει μηχανισμό δράσηςγια 168 ομίλους με δάνεια 15 διο. και NPEs 11 διο.

Συντονισμός δυνάμεων
για χα κόκκινα δάνεια
Κοινή πλατφόρμα για 1,2 δισ. ευ ρω από Alpha Bank, Eurobank, KKR, EBRD
Τον βημαησμό ιους για τη διαχείριση των «κόκκινων»
επιχειρηματικών δανείων βρίσκουν σταδιακά οι τράπεζες. 

Ήδη οι δυο πρώτες κινήσεις, στις οποίες πρωταγωνιστούν 

ΤΧΣ, καθώς και Alpha Bank και Eurobank, 

αρχίζουν να διαμορφώνουν to πεδίο όπου θα
δράσει γενικότερα ο κλάδος. Η μελέτη της Me Kinsey,
την οποία ανέθεσε to ΤΧΣ, δίνει μια περίμετρο για to
πεδίο δραστηριότητας του ενός κοινού μηχανισμού
που ι ιεριλαμβάνει 1 68 ομίλους, με συνολική δανειακή
έκθεση περίπου 15 δισ. ευρώ και μη εξυπηρετούμενη 

έκθεση (NPEs) 1 1 δισ. Οι Alpha Bank και Eurobank
έκαναν το πρώτο βήμα ουνεργασίας για τη διαχείριση 

προβληματικών δανείων, από κοινού με το εξειδικευμένο 

αμερικανικό fund KKR και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρατησης και Ανάπτυξης (EBRD),

εντάσσοντας σε κοινή πλατφόρμα δάνεια μεγάλων
επιχειρήσεων, 1 ,2 δισ., με στόχο την αναδιάρθρωση
τους, την προσέλκυση νέων κεφαλαίων και την ενίσχυση 

του μάνατζμεντ όπου χρειάζεται. >6 - 7
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6 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 8 ΜΑΙΟΥ 201 6 Η ΝΑΠΕΜΠΟΡΙΚΗ

ειδικό βάρος
Η μελέτη της Me Kinsey με βάση την κλαδική προσέγγιση πρ κείνει να συμπεριληφθούν
στο πεδίο του μόνιμου μηχανισμού συντονισμού δράσης οι επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού
υνειας-φαρμακων μεταφορών τροφίμων-ποτών και ι θυοκαλλιεργειων οι οποίοι
θεωρούνται ότι έχουν ειδική βαρύτητα για την οικονομία και χουν συνολική δανειακή έκθεση
τουλάχιστον 7,5 δισ ευρω εκ των οποίων τα 4,5 δισ είναι δάνεια σε καθυστέρηση

διαχείριση Πρώτο βήμα από Alpha Bank Eurobank σε συνεργασία με αμερικανικό fi ind και την EBRD Κοινό μηχανισμό προωθεί το ΤΧΣ

Αρχίζειημάχηγιατα κόιαανα δάνεια
Της Αννας Δόγα
dog η ndllemporiki κΓ

Σε
αναδιάρθρωση επιχειρήσεων αλλά και αναδιάρθρωση

ολόκληρων κλάδων επικεντρώνεται
το επόμενο διάστημα το τραπεζικό σύστημα θέτοντας

σε κίνηση μια διαδικασία που χρειάζεται να είναι

γοργή και αποτελεσματική προκειμένου να απελευθερωθούν

πόροι και να επανεκκινηθεί η οικονομία
Με στόχο να διευθετηθεί ο όγκος των τουλάχιστον 110
δισ ευ ρω προβληματικών δανείων του συστήματος οι
τράπεζες προχωρούν σε συνεργασίες και σε συντονι¬

σμό πρωτοβουλιών προκειμένου να αντιμετωπι στεί καταρχήν

το βαρίδι των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων

τα οποία μπλοκάρουν την ανάπτυξη Σ την κατεύθυνση

αυτή Alpha Bank και Eurobank απεργάζονται
σε κοινή πλατφόρμα μεγάλων επιχειρηματικών

δανείων καταρχήν συνολικού ύψους 1,2 δισ ευρώ με
το αμερικανικό fund KKR το οποίο θα συμβόλει στη
διαχείριση με τεχνογνωσία και κεφάλαια αλλά kc ιι με την
EBRD
Την ίδια στιγμή το Ταμείο Χρήμα ton ιστωτική Σταθερότητας

προωθεί έναν κοινό μηχανισμό για τον συντο¬

νισμό της διαχείρισης μεγάλων επιχειρημαιικών δανείων

με τη συμμετοχή όλων των ιραπεζών Μελέτη της
Me Kinsey επικεντρώνει τη λειτουργία του μηχανισμού
σε περίπου 170 ομίλους με συνολική δανειακή έκθεση
άνω των 15 δισ ευρώ και μη εξυπηρετούμενη έκθεση
άνω των 11 δισ ευρώ Η τροποποίηση του θεσμικού
πλαισίου από το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την Κυριακή

αναμένεται να συμβάλει στην άρση εμποδίων νομικών

και φορολογικών με βάση όσα προβλέπονται στο
προσχέδιο της συμφωνίας με τους θεσμούς

ISID.I023I9I7I

Alpha Bank και Eurobank Me Kinsey Πέντε κλάδοι
ουμπράιτουνμε KKR EBRD 1 68 όμιλοι υπό αναδιάρθρωση
Το πρώιο βήμα συνεργασίας

μεταξύ ι ραπεζών για m διαχείριση

προβληματικών δανεί
i)V έκαναν Alpha Bank και Eu
robank από κοινού με ιο εξειδικευμένο

αμερικανικό fund
KKR και ιην Ευρωπαϊκή Τρά
ιιεζα Ανασυγκρότησης και Ανά
πιυξης εντάσσοντας σε κοινή
πλαιψόρμα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων

ύψους 1 2 διο ευρώ
με σιόχο την αναδιάρθρωση των
δανείων αυιών και παράλληλα
ιην προσέλκυση νέων κεφαλαίων

και την ενίσχυση ι ou μά
ναιζμενι όπου χρειάζεται Οι
δύο ιράπεζες θα κρατήσουν ια
δάνεια στους ισολογισμούς τους
και θα έχουν to όφελος από ιην
απόδοοη ιης διαχείρισης

Με την κίνηση αυτή στην
οποία ενδέχεται να συμμετάσχουν

και άλλες τράπεζες στην
ιιορεία υλοποιείται ένας κεν
ιρικός στόχος ιης στρατηγικής
για ία κόκκινα δάνεια αυτός
ιης διαχείρισης με ιην αξιοποίηση

τεχνογνωσίας και
εργαλείων

χρημαιοδόιησης που
μόνο ένας τρίτος πάροχος εκτός
ιων ιραπεζών μπορεί να δώσει

Alpha Bank και Eurobank θα
εισφέρουν σιαδιακά δάνεια

ιης ιάξης των 600 εκατ ευρώ
σιη νέα εταιρεία που θα συστήσει

ιο KKR μέσω ιης εξειδικευμένης

θυγαιρικής του Ρίΐ
larstone Europe και στην οποία
με 5 θα συμμειάσχει η EBRD
Η εταιρεία με την ονομασία Man
co θα είναι ελληνική με άδεια
λειτουργίας από την Τράπεζα
ιης Ελλάδας σύμφωνα με τον
πρόσφατο νόμο

Η σύνθεση ιων δανείων που
θα περιλάβει το χαρτοφυλάκιο
θα συμφωνηθεί από κοινού με

την εταιρεία διαχείρισης και θα
είναι προβληματικά δάνεια επιχειρήσεων

οι οποίες κρίνονται
βιώσιμες αλλά αντιμετωπίζουν
δυσκολία εξυπηρέτησης των
υποχρεώσεών τους Τα δάνεια
θα παραμείνουν στους ισολογισμούς

των ιραπεζών αφού η
Manco θα κάνει μόνο τη διαχείριση

ενώ η διαδικασία είναι
κεφαλαιακά αρνηιική για τις
τράπεζες

Η συμμετοχή ιου εξειδικευμένου

KKR διασφαλίζει ότι
εκτός από την αναδιάρθρωση
ιου δανεισμού το νεο σχήμα θα
μπορεί να παράσχει νέα κεφάλαια

λειτουργική αναδιοργάνωση
και ενίσχυση του management

με στόχο ιην ανασυγκρότηση

των επιχειρήσεων και
ιην επιστροφή τους στην αγορά

To KKR μάλιστα λαμβάνει μέρος

στο σχήμα μέσω της Pillar
stone της πλατφόρμας που δημιούργησε

το2015,μετον'οήη
Davison ως συν-επενδυτή και
CF.0 και σκοπό να συνεταιρι
σθεί με ευρωπαϊκές τράπεζες
για τη δημιουργία αξίας από m
διαχείριση των ανοιγμάτων
τους σε μη κύρια και υπο-απο
δίδοντα περιουσιακά στοιχεία
ιων ισολογισμών τους Ήδη ανάλογη

πλατφόρμα διαχείρισης
μη εξυπηρετουμένων δανείων
υλοποιείιαι στην Ιταλία σε συνεργασία

με την Unicredit και
την Instesa Sanpaolo

Πριν από την έναρξη διαχείρισης

των προβληματικών δανείων

απαιτείται συμφωνία μεταξύ

των ιραπεζών της εταιρείας
διαχείρισης και της KKR για

το σχέδιο αναδιάρθρωσης κάθε
δανείου ξεχωριστά ώστε αυτό

να ενταχθεί οίο υπό διαχείριση
χαρτοφυλάκιο Στο πλαίσιο του
σχεδίου αναδιάρθρωσης οι επιχειρήσεις

θα έχουν πρόσβαση
σε νέα κεφάλαια ια οποία θα καλυφθούν

από ιην KKR και την
EBRD ενώ οι ιράπεζες διατηρούν

το δικαίωμα να συμμετάσχουν

και οι ίδιες στη νέα χρήμα
ι οδότηση
Η Manco η οποία θα στελεχωθεί

από εξειδικευμένα στελέχη

στην Ελλάδα θα έχει ιην
ευθύνη εφαρμογής ιου σχεδίου

αναδιάρθρωσης κάθε επιχείρησης

ενώ οι τράπεζες θα
ενημερώνονται αναλυτικά για
την πορεία υλοποίησης του

Όπως επισημαίνει ο Θεόδωρος

Αθανασόπουλος εντεταλμένος

γενικός διευθυντής της
Alpha Bank η πλατφόρμα σκοπεύει

να δώσει ιην ευκαιρία σε
βιώσιμες ελληνικές εταιρείες
που αντιμετωπίζουν οικονομικές

δυσκολίες να αποκτήσουν
πρόσβαση σε ρευστότητα και
τεχνογνωσία για τη λειτουργική
τους αναδιάρθρωση σιοιχεία
τα οποία θα τις βοηθήσουν να
επενδύσουν να αναπτυχθούν να
ανακάμψουν και να δημιουργήσουν

νέες θέσεις εργασίας
Είναι κρίσιμο να ενεργήσουμε

άμεσα σε αυτόν τον τομέα

για ιη δημιουργία των συνθηκών

για την ανάκαμψη των
εταιρειών και τη διαφύλαξη των
θέσεων εργασίας η οποία καθίσταται

δυνατή από τα νέα κεφάλαια

και την εξειδικευμένη
τεχνογνωσία τονίζει ο γενικός
διευθυντής επικεφαλής Διαχείρισης

Προβληματικών Δανείων

Ομίλου της Eurobank
Κωνσταντίνος Βουσβούνης

S1D.102.U5.14I

Κοινό
μηχανισμό δι ιχείρισης

μεγάλων επιχειριιματικών
δανείων προωθεί το Τα μείο Χρη
μαιοπισιωπκής Σταθερότητας
με στόχο τον συντονισ ιό των κινήσεων

όλων ιων τραι ιεζών και
την αιιοιελεσματική ιΐνιιμειώ
πιση του προβλήμαιο ανά όμιλο

αλλά και ανά κλάδο
Η μελέτη ιης Me Kinsey ιην

οποία ανέθεσε το ΤΧΣ δίνει μια
περίμετρο για το πεδίι ι δρασιη
ριόιηιας ιου μηχανισμού που
περιλαμβάνει 168 ομ λους με
συνολική δανειακή έϊ θεση περίπου

15 δισ ευρώ kc ι μη εξυπηρετούμενη

έκθεση NPEs 1 1

δισ ευρώ Στη μελέτη με αφε

ιηρία μεγάλα δάνεια επιχειρήσεων

ύψους 36 διο ευρώ και
NPEs 20 6ισ ευρω αφαιρέθηκαν

δάνεια υγιών επιχειρήσεων
ή δάνεια ήδη σε εκκαθάριση
προκειμένου να διαμορφωθεί
η ιελική περίμετρος

Η Mc Kinsey προχώρησε και
σε προσέγγιση με βάοη ιον κλάδο

και m σημασία ιου για ιην
οικονομία καταλήγοντας σε πέν
ιε κλάδους τουρισμού υγείας
φαρμάκων μεταφορών ιροφί
μων-ποτών και ιχθυοκαλλιεργειών

με συνολικό δανεισμό 7.5
δισ ευρω και NPEs 4,5 διο ευρώ

οι οποίοι θα ενταχθούν επίσης

στο πεδίο ιου μηχανισμού

συμφωνά με ιην προιαση ιης
εταιρείας Σημειώνεται ότι ιο αρχικό

δείγμα ηιαν 1.200 επιχειρήσεις

με ιζίρο άνω ιων 20 εκατ
ευρώ και δανειακά ανοίγμαια
άνω ιων 10 εκατ ευρω με σιοιχεία

από ιρεις ιράπεζες Πειραιώς

Eurobank και Εθνική

Τερασαο ζήτημα
Παρουσιάζοντας χθες ιη μελέτη
ο πρόεδρος ιου ΤΧΣ Γιώργος Μι
χελής αναφέρθηκε στο ιεράσιιο
ζήτημα ιων κόκκινων δανείων

που ανπσιοιχούν στο 45
ιου συνόλου ιων χαρτοφυλακίων

Ο διευθύνων σύμβουλος ιου

Προοππκές αναστροφής του
Τ Τη δέσμευση ότι θα συμβάλει στην προσέλκυση

γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

ανέλαβε ο αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής

Ομάδας του CDU-CSU Μίκαελ Φουξ
κατά τη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Τράπεζας

Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα Στη συνάντηση
συζητήθηκαν τα θέματα που άπτονται της

σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

αλλά και οι προοπτικές που διανοίγονται

σταδιακά για τις ιραπεζες τις ελληνικές

επιχειρήσεις και την ανάκαμψη της
οικονομίας μετά την προσδοκώμενη ολοκλήρωση

της αξιολόγησης ίου παρόντος οικονομικού

προγράμματος από τους θεσμούς
Ο κ Σάλλας τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή θα είναι
ιδιαίτερα σημαντική καθώς έπειτα από τό

0 αντιπρόεδρος r ç Κοινοβουλευτικής σα Ρ6™ ύφεσης και θυσιών εκ μέρους του
Ομάδας του CDU-CSU Μίκαελ Φουξ δεξιά ελληνικού λαού θα αρχίσει νέα προοπτική
με τον πρόεδρο τη Τράπεζας Πειραιώς αναστροφής του οικονομικού κλίματος που
Μιχάλη Σάλλα θα μπορούσε να ενισχύσει την τραπεζική στα



15. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/05/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/05/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 7

Mflovw qMprtpo-ς γη τον ϋηανινρό Τραη<ζκου Iυντονισμον

I Αριθμός Ομίλων Συνολική Εκθεση ιδισ ευρω Εκθεση μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων Ιδιο ευρω

Εξαιρούνται υγιείς1 596 Ομιλο*1 ίΠ δισ έκθεση1 Εξαιρούνται όμιλοι με εκθεοη Εξαιρούνται όμιλοι με χαμηλούς δείκτες
€0,1 διο ΜΕΑ και υηο εκκοθΰριΟΓ)2 5 1 όμιλοι οε 1 μονοτρόπείο μη είυηηρ ανοιγμάτων3 Χρέος EBITDA 4.5

€1,5 διο έκθεοη/(1,5δισ ΜΕΑ Ομιλοι

ΜΕΑ Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

1 Ομιλο με μη εξυπηρετούμενο ανοίγματα ΝΡΕΙ 20
2 Ομιλοι με τοολοηστον 1 επιχείρηση που αποτελεί 20 της έκθεσης του Ομίλου οε πτώχευση κατογγελμένη με 2 ετη καθυστέρηση σε τουλάχιστον 1 τρόηεξα
3 Μη εξυπηρετούμενο οναγμο ΝΡΕι 50 της συνολικής τραπεζικής έκθεσης του πελύτη

4 1 68 όμιλοι με 820 επιχειρηθείς
5 Εξαιρούνται όμιλοι με έσοδα €20 εκατ κοι έκθεση €1 0 εκατ

6 GVA ΑΕΠ φόροι ♦ επιδοτήσεις δείκτης συνεισφοράς μιος επιχείρησης στο ΑΕΠ της χώρος Πηγή McKinsey

Ταμείου Αρης Ξενόφος επισήμανε

ότι μελέτη ουνολικά για τα
προβληματικά δάνεια έχει εκπονήσει

το ίδιο το ΤΧΣ τον Οκτώβριο

και θα την επικαιροποιήσει
ώστε να είναι έτοιμη έως τα τέλη

Ιουνίου
Η μελέτη της McKinsey για

χα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια

προτείνει έναν μηχανισμό
που θα φέρει πο τραπέζι όλες
τις τράπεζες χωρίς να υποκαθιστά

τον ρόλο ιους Θα πρόκει
ιαι γιςι ένα συντονιστικό όργανο
στο οποίο η προεδρία θα εναλλάσσεται

ανά εξάμηνο ενώ η
πρωτοβουλία των κινήσεων για
κάθε εξεταζόμενο δάνειο θα ανή¬

κει στην τράπεζα που διαθέτει
τη μεγαλύτερη έκθεση

Ο κ Ξενόφος εκτίμησε ότι
συμφωνίες όπως αυτή της Alpha

Bank με τη Eurobank με τσ
KKR και n ουνεργασία μέσω κοινού

ουντονιστικου οργάνου θα
επιταχύνουν τη διαδικασία διαχείρισης

και προέβλεψε ότι έως
το τέλος του έτους θα υπάρχουν
απτά αποτελέσματα στο μέτωπο

της διαχείρισης των NPLs

Διευκρίνισε πάντως όπ είναι κρίσιμη

η βελτίωση του νομοθετικού
πλαισίου το οποίο αναμένεται
να βελτιωθεί σταδιακά και

να ολοκληρωθεί στο δεύτερο
εξάμηνο του 2016

Η McKinsey αποτύπωσε και
ιεράρχησε τα εμπόδια που καταγράφονται

ειδικά στην αναδιάρθρωση

μεγάλων δανείων
νομικά κανονιστικά και φορο
λογικά

Ο διευθύνων σύμβουλος του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας έφερε ως παράδειγμα

το εργαλείο της κεφαλαιοποίησης

χρέους για το οποίο
δεν υπάρχουν οι κατάλληλες νομοθετικές

ρυθμίσεις ενώ επισήμανε

ότι η έλλειψη νομικής
κάλυψης για τα στελέχη που
ασχολούνται με αναδιαρθρώσεις
αποτελεί επίσης εμπόδιο

SID:10231914

οικονομικού κλίματος
θερατητα και τη ρευστότητα του συστήματος
με ανχαγωνιστικότερους όρους με επαναφορά

του waiver από την ΕΚΓ αναβάθμιση πιστοληπτικής

ικανότητας μεταξύ άλλων θέτοντας

τις βάσεις νια την επιστροφή της ελληνικής

οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης Για
τον σκοπό αυτό πρόσθεσε ο κ Σάλλας θεωρώ

σημαντική την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων

σε συνδυασμό με την επιτάχυνση
των αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα ενισχύσουν

το επενδυτικό ενδιαφέρον
Ο κ Φουξ από την πλευρα του επισήμανε το
αυξημένο ενδιαφέρον της Γερμανίας νια την
επιτυχή ολοκλήρωση των προσπαθειών του
ελληνικού λαοϋ για την έξοδο της οικονομίας
από την κρίση και τη βοήθεια που προσφέρει
η γερμανική κυβέρνηση Δήλωσε ότι κατανοεί

απόλυτα τα προβλήματα της επιχειρηματικής

κοινότητας και μίλησε ενθαρρυντικά
για τις κινήσεις που σχεδιάζει ο τραπεζικός

και ο επιχειρηματικός κόσμος για την αναδιάρθρωση

σημαντικών κλάδων της οικονομίας

Τόνισε μάλιστα ότι και ο ίδιος θα συμβάλει

από τη δική του πλευρά στην προσέλκυση

γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα
Στο γεϋμα που παρέθεσε ο κ Σάλλας στον Μί
καελ Φουξ συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες

επιχειρηματίες και συγκεκριμένα οι θ
Φέσσας πρόεδρος του ΣΕΒ Κ Μίχαλος πρόεδρος

του ΕΒΕΑ Δημ Κοπελοϋζος του ομώνυμου

Ομίλου Ευτυχής Βασιλάκης της Aegean

ΝίκοςΔασκαλαντωνάκης της Grecotel
Βασ Κλωντζάρης της Bayer Ιωάννης Καλλί
γερος της Mercedes Benz Βασίλης Φουρλης
του ομίλου Φουρλη όπως επίσης ο Κλέμενς
Ζέμτνερ από τη γερμανική πρεσβεία ο διευθύνων

σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Σταύρος Λεκκάκος και ο αντιπρόεδρος Απόστολος

Ταμβακάκης
IS1D.102317251
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ICAP Την περίοδο 2011-2015 οι πωλήσεις σκευασμάτων ανήλθαν στο 30 της αγοράς με την αξία τους στο 19

Γενόσημα Παίρνουνόγκο όχιτζίρο
Του Γιώργου Σακκά
gsakkas(ä>naf temporjki.gr

Ανοδική
καταγράφεται π

πορεία ίων γενόσπμων
την τετραετία 2011-2015

όσον αφορά στους διακινούμενους

όγκους σκευασμάτων καταφέρνοντας

να επιτύχουν μερίδιο

30 επί τπς συνολικής
φορμοκευττκής αγοράς Τπν ίδια
στιγμή όμως από πλευράς τζίρων

τα εν λόγω σκευάσματα μόλις

που έχουν μερίδιο 19 το
οποίο σε μία συνολική αξία της
τάξης των 4,2 δισ ευρώ δεν φοί
νεται να αντιπροσωπεύει παρά
ta 800 εκατ ευρώ

Ειδικότερα σύμφωνα με τη
μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών

Μελετών της ICAP Group

η αγορά γενόσημων διαχρονικά

παρουσίασε αύξηση
από πλευράς όγκου το διάστημα
201 1-201 5 ενώ σε αξία η εν λόγω

αγορά παρουσιάζει φθίνουσα
εξέλιξη ως αποτέλεσμα των

αλλεπάλληλων μειώσεων των τιμών

Όπως επισημαίνει ο Μάρκος
Κοντοές Senior Consultant της
Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών

της ICAP Group τα
γενόσημα

φάρμακα προσελκύουν
μεγάλο ενδιαφέρον στους κόλπους

του φαρμακευτικού κλάδου

ποιότητα θεραπευτική ικανότητα

κτλ ιδιαίτερα μετά την
απόφαση ιης πολιτείας να επιβάλει

πολιτικές ενίσχυσης της
χρήσης τους με στόχο την περαιτέρω

συγκράτηση της δημόσιας

φαρμακευτικής δαπάνης

στο πλαίσιο της δημοσιονομικής

εξυγίανσης Οι τιμές
ίων εν λόγω φαρμάκων έχουν
ήδη υποστεί σημαντικές μεσο
σταθμικές μειώσεις μέσω ανα
τιμολογήσεων ια τελευταία χρόνια

ενώ n περίπτωση νέων μειώσεων

στο εξής εξαρτάται από
τον όγκο κατανάλωσης

Όπως περιγράφει η μελέτη
της ICAP τα φορμακευτικά πρα
ιόντα που προωθούν οι φαρμακευτικές

εταιρείες επηρεάζονται
τόσο από δημογραφικούς

και κοινωνικούς παράγοντες
προφίλ υγείας τάση γήρανσης
του πληθυσμού κ.ά όσο και
από οικονομικούς παράγοντες
δημόσια δαπάνη υγείας τιμές
κ.λπ Η συνολική φαρμακευτική

δαπάνη την πενταετία 2009
2014 μειώθηκε με μέσο ετήσιο
ρυθμό 9 Ανάλογη εικόνα και
πορεία εμφανίζει και η δημόσια

φαρμακευτική δαπάνη n
οποία στο πλαίσιο της πολιτι

Attem mpu»oi*h iMHNiywi»i.iM m^Jmm 2010-2014

s Ιΐριθ Μικτού l(Époo WO Περιθ Καθαρού Κέρδακ Περιθ Λειτουργικού Κίρδους Περιθ Καθαρού Κέρδους Ε8ΙΤΒΑ

θετικές
προοπτικές
Σύμφωνα με τη Σταματίνα
Γκτντελαίου διευθύντρια
Οικονομικών Μελετών της ICAP

Group το μέγεθος της
εγχώριας αγοράς γενόσημων
φάρμακων σε όγκο σημείωσε
διαχρονική αύξηση τα τελευταία
χρονιά 2011 201 5 ως
αποτέλεσμα της εφορμογής
συνταγογραφησης με βαση τη

δραστική ουσία και το 201 5

εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατα
5,6 Αντίθετα η εν λόγω
αγορά σε όρους άξιας
ακολουθεί φθίνουσα ταση την
ίδια περίοδο ιηαρα την
αυξανομένη χρήση σε ογκο ως
αποτέλεσμα των
αλλεπάλληλων μειώσεων των

τιμών τους Πήγες της αγοράς
εκτιμούν πως το μέγεθος
αγοράς των γενόσημων
φαρμάκων ως ποσοστό επι τπς
συνολικής εγχώριας
κατανάλωσης φαρμάκων θα
ενισχυθεί τα προσεχή έτη ενω
οι επιχειρήσεις του κλάδου θα
συνεχίσουν να διευρύνουν το
χαρτοφυλάκιο τους με
γενόσημα σκευάσματα

κής εξορθολογιομού των κρατικών
δαπανών αλλεπάλληλες

μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων
κτλ διαμορφώθηκε σε

2.000 εκατ ευρώ το 2015 ενώ
την τριετία 2016-2018 η εν λόγω

δαπάνη δεν θα υπερβεί τα
1.945 εκατ ευρώ σε ετήσια βάση

Η συμμετοχή της δημόσιας
φαρμακευτικής δαπάνης στη
συνολική φαρμακευτική δαπάνη

διαμορφώθηκε το 2014 σε
37.9 δραστικά μειωμένη σε
σχεση με το αντίστοιχο ποσοστό

62,4 του 2009

Η ελληνκη αγορά
Στην ελληνική αγορά φορμάκου
δροστηριοποιείται μεγάλος αριθμός

επιχειρήσεων με μακρόχρονη

και ισχυρή παρουσία και
δυναμική Η πλειονότητα αυτών
ασχολείται είτε με την παρασκευή

είτε με την εισαγωγή γενόσημων

φαρμάκων Οι εισαγωγικές

φαρμακευτικές εταιρείες

αποτελούν θυγατρικές επι
χειρήσεις ισχυρών πολυεθνικών

ομίλων ενώ σημαντική είναι

και n σηνεισφορα της ελληνικής

φαρμακοβιομηχανίας η
οποία εν μέσω γενικής πτώσης
της παραγωγής στη μεταποίηση
παρουσιάζει αισθητή βελτίωση
στην οικονομική της αποδοτικότητα

ως αποτέλεσμα και της
αυξανόμενης χρήσης εγχωρίως
παραγόμενων γενόσημων φορ
μάκων και της διεύρυνσης της
εξαγωγικής δραστηριότητας

Οσον αφορά τα οικονομικά
αποτελέσματα των εν λόγω επιχειρήσεων

οι εισαγωγικές επιχειρήσεις

παρουσίασαν υψηλότερο

περιθώριο μικτού κέρδους

την περίοδο 2010-2011

ενώ το χρονικό διάστημα 2013
2014 οι ρόλοι αντιστράφηκαν
με τις παραγωγικές να εμφανίζουν

υψηλότερους δείκτες ως
αποτέλεσμα και της διευρυμένης

παραγωγής/εμπορίαςγενό
σημων φορμάκων

Από τη σύνταξη του ομαδοποιημένου

ισολογισμού 24 αντιπροσωπευτικών

παραγωγικών
επιχειρήσεων προκύπτει ότι το
σύνολο ενεργητικού των εταιρειών

του δείγματος μειώθηκε
κατά 2.4 το 2014 σε σχέση με

WOi εισαγωγικές

φαρμακευτικές
επιχειρήσεις
παρουσίασαν
υψηλότερο
περιθώριο
μικτού κέρδους
την περίοδο
2010-2011
ενω το διάστημα
2013-2014
οι παραγωγικές
εμφάνισαν
υψηλότερους
δείκτες

το προηγούμενο έτος Τα ίδια
κεφάλαια παρουσίασαν μείωση
5,3 το 2014 σε σχέση με το
2013 ενώ οι μεσομακροπρόθε
σμες υποχρεώσεις παρουσίασαν

δραστική αύξηση 46,4
Οι συνολικές πωλήσεις των 24
εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν

κατά 5,9 το 2014/13
ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν
οριακά 1,1 Μικρή αύξηση
κατά 3,3 εμφάνισε το συνολικό

λειτουργικό αποτέλεσμα
Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα
ήταν κερδοφόρο και τα δύο έτη
ωστόσο τα κέρδη προ φόρων
μειώθηκαν κατά 4,6 το
2014/2013 λόγω της μείωσης
των μη λειτουργικών εσόδων την
ίδια περίοδο

Η παγκόσμια αγορά
Η παγκόσμια αγορά των γενόσημων

φαρμάκων παρουσιάζει
σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία

χρόνια γεγονός το οποίο
οφείλεται στη λήξη της πατέντας

νια πολλά από ια διαθέσιμα
πρωτότυπα φάρμακα Η εν λόγω

αγορά εκτιμάται ότι ανήλθε
σε περίπου 385 δισ δολάρια το
2014 συμμετοχή 35 επί της
σηνολικής φορμακευτικής αγοράς

ενώ το 2016 εκτιμάται ότι
θα φτάσει τα 430 δισ δολάρια
αύξηση 11,7 Την υψηλότερη

διείσδυση γενόσημων φαρμάκων

παρουσιάζουν οι Πολωνία

54,8 Λετονία 45,9
Κροατία 45 και Ιταλία 41 5
ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εμ
φονίζουν οι αγορές της Ελβετίας
11.5 της Ολλανδίας 12.7

του Βελγίου 14,6 και της Ελλάδας

15,1
SID 10229269 1
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