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ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΦΥ ΣΥΡΙΖΑ

Να επανεκκινήσουμε άμεσα το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Η ανάγκη για την οικοδόμηση ενός

συστήματος Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας ΠΦΥ αξιόπιστου
και υψηλού επιπέδου στη θέση των ερειπίων

που άφησε πίσω της η μνη
μονιακή πολιτική στην υγεία τονίστηκε

στην ημερίδα της Οργάνωσης
Μελών ΠΦΥ του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματοποιήθηκε

το Σάββατο όπου επισημάνθηκε

ότι αυτό δεν μπορεί να
γίνει χωρίς την ανασύσταση και επαναλειτουργία

των δομών δημόσιας

ΠΦΥ που διέλυσε η προηγούμενη

κυβέρνηση Αυτές οι δομές απαλλαγμένες

από τις στρεβλώσεις
και αδυναμίες του παρελθόντος

μπορούν να αποτελέσουν τη βάση
στήριξης για ένα νέο σύστημα ΠΦΥ
επισημάνθηκε στα συμπεράσματα
της ημερίδας την οποία χαιρέτισαν
ο υπουργός Υγείας Π Κουρουμπλής
και ο β αντιπρόεδρος της Βουλής Γ

Μπαλάφας Παρενέβη επίσης ο συντονιστής

του Τμήματος Υγείας της
Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ Μ Μπλέτσιος

Ο γεν γραμματέας Δημ Υγείας Γ
Μπασκόζος τάχθηκε υπέρ της άρσης
των αδικιών που έγιναν εις βάρος
των γιατρών ζητώντας την άμεση
συζήτηση για τους όρους επιστροφής

των απολυμένων καθώς και την
άμεση ενίσχυση των δομών της

ΠΦΥ με την καθοριστική συμμετοχή
όλων των υπηρετούντων Τέλος επισήμανε

την ανάγκη δημιουργίας
ΠΦΥ που θα στηρίζεται σε ένα ευρύ
δίκτυο μονάδων οικογενειακής ιατρικής

μαζί με μονάδες παροχής ε

ξωνοσοκομειακής περίθαλψης από

ειδικευμένους γιατρούς
Μεταξύ άλλων η ημερίδα κατέληξε
ότι ο θεσμός του οικογενειακού

γιατρού δεν έρχεται σε αντίθεση με
την αξιοποίηση των ειδικών γιατρών
στην ΠΦΥ Η αξιοποίηση των ειδικών

γιατρών είναι αναγκαία και για
την αξιοποίηση του συστήματος και
για την ικανοποίηση των λαϊκών α¬

ναγκών Επίσης τονίστηκε η ανάγκη

επανένταξης των γιατρών και
οδοντιάτρων οι οποίοι είτε απολύθηκαν

είτε εξακολουθούν να υπηρετούν

στο ΠΕΔΥ με δικαστικές αποφάσεις

Η επαναπρόσληψή τους πρέπει

να γίνει με τις ίδιες εργασιακές
σχέσεις και για ένα ικανό μεταβατικό
διάστημα στη διάρκεια του οποίου
πρέπει να γίνει ένας ειλικρινής διάλογος

χωρίς προκαταλήψεις και εκβιασμούς

που θα οδηγήσει στους
όρους παραμονής τους στο σύστημα
μέχρι τη συνταξιοδότηση χους

Υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη
άμεσης λήψης μέτρων για να στα¬

ματήσει η ανεξέλεγκτη ροή πόρων
προς τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα

στον χώρο της Υγείας Κλειδί θεωρείται

η πλήρης επαναλειτουργία
των εργαστηρίων του ΙΚΑ ΕΟΠΥΎ

το πλαφόν σε εξετάσεις στα διαγνωστικά

κέντρα η ουσιαστική αξιοποίηση

μέσω της ΗΔΙΚΑ των διαγνωστικών

πρωτοκόλλων κ λπ

Η επανεκκίνηση της ΠΦΥ τονίστηκε

πρέπει να γίνει άμεσα Έτσι

και πόροι θα εξοικονομηθούν και οι

βάσεις για ένα αξιόπιστο σύστημα
ΠΦΥ θα τεθούν
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ΚΡΙΣΙΜΟ EUROGROUP ΕΘΝΟΣ ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2015

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Ενα βήμα πριν
τη συμφωνία
σε τρία μέτωπα
Οι δύο πλευρές αναμένεται να καταλήξουν για τον ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ,
τα μέτρα για τη φορολογική μεταρρύθμιση, την ανεξαρτησία της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και τις ρυθμίσεις για τα «κόκκινα δάνεια»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Πολύ 
κοντά σε συμφωνία για

αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ με
την εφαρμογή ενός ενιαίου

συντελεστή, ο οποίος θα συνοδεύεται
με έναν χαμηλότερο, γιατη φορολογική 

μεταρρύθμισυ και την πλήρη
ανεξαρτησία της διοίκησης καθώς
και τα «κόκκινα δάνεια» βρίσκεται η
Αθήνα με τους θεσμούς, όπως προκύπτει 

από Tis χθεσινές δηλώσει του
επιτρόπου για τις Οικονομικές και
Νομισματικές Υποθέσεις, Π. Μοσκο-
βισί και του υπουργού Οικονομικών,
Γ. Βαρουφάκη.

Στο πλαίσιοτων διαπραγματεύσεων 
του Brussels Group, που θα συνεχιστούν 

με εντατικούς ρυθμούς τις
επόμενες ημέρες, οι δύο πλευρέβ
αναμένεται να καταλήξουν στο ύψος
του ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος 

-όπως όλα δείχνουν- θα κινείται
στα επίπεδα του 18%- 19%, και ενός
μειωμένου μεταξύ 6,5% - 9% στον
οποίο θα ενταχθούν τα φαρμακα, τα
βιβλία, ο Τύπος και ορισμένα τρόφιμα 

πρώτης ανάγκης όπως είναι το
ψωμί, το γαλα και τα αβγά, προκειμένου 

να μην επιβαρυνθούν τα νοικοκυριά.

Η ελληνική πλευρά πιέζει και για
ένταξη στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ
των τιμολογίων των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥ-

ΔΑΠ, φυσικό αέριο).
Θολό παραμένει ακόμη το τοπίο

σχετικά με τον συντελεστή ΦΠΑ που
θα εφαρμόζεται στη διαμονή στα 

ξενοδοχεία 

που βρίσκονται σήμερα
στον πολύ χαμαλό συντελεστή ΦΠΑ
6,5% και την έκπτωση κστά 30% των
συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.

Με την εφαρμογή ενός ενιαίου
συντελεστή ΦΠΑ αυτομάτως θα σκαρφαλώσουν 

από το 13% στο 18% ή
19% τα εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, 

τα εισιτήρια μέσων μαζικής 

μεταφοράς, τα ταξί, ο κινηματογράφος, 

οι συναυλίες, οι ιδιωτικές
κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα
κ.λπ.

Από την αλλη, μείωση συντελεστών 

από το 23% στο 18% ή 19% θα
εφαρμοστεί σε καύσιμα, οικοδομικά
υλικά, ακίνητα, στις τηλεπικοινωνίες,
σε τσιγάρα, αλκοολούχα ποτά, ρούχα,
παπούτσια, αυτοκίνητα, ατις μοτοσικλέτες, 

τις ηλεκτρικές συσκευές, σε

κομμωτήρια, γυμναστήρια, έπιπλα,
είδη οικιακής χρήσης και σε μια σειρά 

άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.
Με Tis αλλαγές στόχος είναι να αυξηθούν 

τα συνολικά έσοδα από ΦΠΑ
κατά 1 δισ. ευρώ ετησίως και να
απλουστευθούν οι έλεγχοι απόδο-

Μέτρα
Επίσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 

με τους θεαμούς βρίσκονται 
και άλλα μέτρα άμεσης απόδοσης

όπως:
■ Καταργηση της έκπτωσης του

30%γιαταεισοδήματαάνωτων 30.000
ευρώ αναδρομικά από την 1 η Ιανουαρίου 

2015. Από την επαναφορά των
συντελεστών της έκτακτης εισφοράς
στα αρχικά επίπεδα μόνο για τους
έχοντες εισοδήματα άνω των 30.000
ευρώ η κυβέρνηση στοχεύει σε πρόσθετες 

εισπράξεις 200 με 220 εκατ.
ευρώ ως αποτέλεαμα των νέων 

φορολογικών 

επιβαρύνσεων που θα
προκύψουν.

■	Αύξηση του φόρου πολυτελούς
διαβίωσης για αυτοκίνητα, πισίνες
και αεροσκάφη και επιβολή φόρου
στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής
από 5 μέτρα και άνω.

■	Ρύθμιση για την οικειοθελή
αποκάλυψη κρυφών καταθέσεων του
εξωτερικού με την επιβολή φόρου
1 5%-20%.

■	Ρύθμιση για υποβολή «ξεχασμένων» 

δηλώσεων χωρίς την επιβολή
πρόσθετου φόρου ή προστίμου.

■	Ηλεκτρονική παρακολούθηση
και αυτόματη απόδοση του ΦΠΑ καθώς 

και υποχρεωτική χρήση του
«πλαστικού χρήματος» στις συναλλαγές 

πάνω από ένα ορισμένο
ύψος.

■	Αυστηρότερες ποινικές διώξεις
γιατη φοροδιαφυγή με τη μετατροπή
σε κακούργηματης μη απόδοσης του
ΦΠΑ.

■	Εφαρμογή evôs συστήματος
«λοταρίας» για την επιβράβευση με
δώρα των φορολογουμένων που μαζεύουν 

αποδείξεις για τις αγορές
τους.

Για την ανεξαρτησία της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκρίνεται 

ένα μοντέλο ανεξαρτησίας
της με απευθείας λογοδοσία στη Βουλή, 

σύμφωνα με το οποίο η ΓΓΔΕ θα
λειτουργεί κατά τα πρότυπα της ΕΛ-
ΣΤΑΤ και θα διορίζεται ένα Διοικητικό 

Συμβούλιο και μια ελεγκτική επιτροπή 

που θα ελέγχει το ΔΣ.
Τέλος, γιατο θέμα των «κόκκινων

δανείων» ετοιμάζεται λύση-πακέτο,
σε συνεννόηση με την ΕΚΤ και μεσολαβητή 

την Κομισιόν και με βασικό
άξονα τον κώδικα δεοντολογίας της
Τράπεζας tns Ελλάδοβ.

▲ H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ λύση-πακέτο για το θέμα των «κόκκινων
δανείων»
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► ► ΝΕΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΣΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 201 5

Αύξηση 418 εκατ. €
στις οφειλές του
Δημοσίου σε ιδιώτες
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ αύξηση, της τάξεως 

των 41 8 εκατ. ευρώ, σημείωσαν 

τον Μάρτιο οι συνολικές 

ληξιπρόθεσμες οφειλές
του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό 

τομέα (μη καταβληθείσες
υποχρεώσεις και απλήρωτες
επιστροφές φόρων). Συνολικά 

κατά το πρώτο τρίμηνο του
201 5 τα απλήρωτα χρέη του
Δημοσίου αυξήθηκαν κατά
650 εκατ. ευρώ και έφθασαν
τα 4.429 εκατ. ευρώ στο τέλος 

Μαρτίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με

στοιχεία που ανακοίνωσε
χθες το Γενή<ό Λογιστήριο
του Κράτους:

ΙΟι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

των υπουργείων,
των ασφαλιστικών ταμείων,
των κρατικών νοσοκομείων,
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και των λοιπών
Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου ανήλθαν σε
3.741 εκατ. ευρώ στο τέλος
Μαρτίου του τρέχοντος έτους
έναντι 3.383 εκατ. ευρώ στο
τελος Φεβρουαρίου 201 5 και
3.024 εκατ. ευρώ στο τέλος
Δεκεμβρίου 2014. Δηλαδή,
μόνο μέσα στο μήνα Μάρτιο,
τα απλήρωτα χρέη των υπηρεσιών 

και φορέων του Δημοσίου 

προς τρίτους αυξήθηκαν 
κατά 358 εκατ. ευρώ, ενώ

σωρευτικά, κατά το πρώτο
τρίμηνο τόυ τρέχοντος έτος,
σημείωσαν αύξηση κατά 717
εκατ. ευρώ!

Πιο αναλυτικά, μεταξύ
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 

201 5, οι ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις των υπουργείων 

και των λοιπών φορέων
και υπηρεσιών της κεντρικής
κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά
29 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν 

στα 274 εκατ. ευρώ.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
των ασφαλιστικών ταμείων
αυξήθηκαν κατά 122 εκατ.
ευρώ, καθώς έφτασαν τα
2.008 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 

από 1 .886 εκατ. ευρώ τον
Φεβρουάριο. Το μεγαλύτερο
μέρος της αύξησης οφείλεται
στον ΕΟΠΥΥ, του οποίου τα
ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν 

από 1 .299 εκατ. ευρώ τον
Φεβρουάριο σε 1 .387 εκατ.
ευρώ τον Μάρτιο.

Στα νοσοκομεία οι ληξιπρόθεσμες 

οφειλές αυξήθηκαν

τον Μάρτιο κατά 115 εκατ.
ευρώ, καθώς ανήλθαν σε
903 εκατ. ευρώ έναντι 787
εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, 

ενώ στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα
απλήρωτα χρέη σημείωσαν
αύξηση κατά 51 εκατ. ευρώ
φτάνοντας τα 319 εκατ.
ευρώ τον Μάρτιο από 263
εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο.
Επιπλέον 35 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμα 

χρέη σε σύγκριση
με τον Φεβρουάριο όφειλαν
τον Μάρτιο τα λοιπά Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

Τα απλήρωτα χρέη τους
ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ
στο τελος Μαρτίου από 202
εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο.

2Οι οφειλόμενες από το
Δημόσιο επιστροφές φόρων 

αυξήθηκαν κατά 60 εκατ.
ευρώ μεταξύ Φεβρουαρίου
και Μαρτίου 201 5. Ωστόσο,
μεταξύ Δεκεμβρίου 2014
και Μαρτίου 201 5, δηλαδή
συνολικά κατά το πρώτο τρίμηνο 

του τρέχοντος έτους,
οι οφειλόμενες επιστροφές
φόρων μειώθηκαν κατά 67
εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι

Το μεγαλύτερο
pépos uis
αύξησα οφείλεται
στον ΕΟΠΥΥ,
του οποίου τα
ληξιπρόθεσμα
αυξήθηκαν από
1.299 εκατ. τον
Φεβρουάριο σε
1.387 εκατ.
τον Μάρτιο	NJ	
απλήρωτες επιστροφές φόρων 

έφθασαν τα 688 εκατ.
ευρώ στο τελος Μαρτίου από
628 εκατ. ευρώ που ήταν στο
τελος Φεβρουαρίου και 755
εκατ. ευρώ στο τελος Δεκεμβρίου 

201 4. Μεταξύ Φεβρουαρίου 

και Μαρτίου 201 5, τη
μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν 

τα χρέη από επιστροφές
έμμεσων φόρων: Ανήλθαν σε
202 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο
έναντι 146 εκατ. ευρώ τον
Φεβρουάριο.

ΠΟΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
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ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ

ΔημόσιοΠρωταθλητής χρεών το
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς
τους ιδιώτες διαμορφώθηκαν στα 4,429
δισ ευρώ στο πρώτο φετινό τρίμηνο

¥ Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΟΥ

ε νέα χρέη που φτάνουν τα 400 εκατ ευρώ
φόρτωσε τον περασμένο Μάρτιο το κράτος

προμηθευτές επιχειρήσεις που ασχολούνται
με το ενδοκοινοτικό εμπόριο αλλά και απλούς
φορολογουμένους γεγονός το οποίο αποτυπώνει

το σοβαρό πρόβλημα της ρευστότητας που

αντιμετωπίζει η χώρα Σύμφωνα με τα στοιχεία

του Γενικού Λογιστηρίου οι ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους
ιδιώτες διαμορφώθηκαν στα 4,429 δισ ευρώ
στο πρώτο φετινό τρίμηνο από 4 δισ ευρώ στο
δίμηνο

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη της γενικής κυβέρνησης

χωρίς τις επιστροφές φόρων που δεν
έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους αυξήθηκαν

το ίδιο διάστημα στα 3,741 δια ευρώ από
3,383 δισ ευρώ που ήταν στα τέλη Φεβρουαρίου

του 2015
Πρωταθλητές σε αυτές τις οφειλές παραμένουν

τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία τον
Μάρτιο έφτασαν στα 2 δια ευρώ από 1,88 δια
ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου Μόνο τα χρέη
του ΕΟΠΥΥ ανέρχονται σε 1,387 δια ευρώ από

ΓΡΓΕΙ

1,29 δια ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου
Οι οφειλές των υπουργείων και των εποπτευόμενων

φορέων τους ανήλθαν στα 394
εκατ ευρώ από 352 εκατ ευρώ τον Φεβρουάριο

Τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν

στα 319 εκατ ευρώ από 263 εκατ ευρώ στο
τέλος Φεβρουαρίου 2015 Οι οφειλές λοιπών

Oitntoipoipts ΦΠΑ

επιβαρύνονται
με τόκο εάν δεν

καταβΛηβούνεντόι
90ημερώναπό

τηνυποΒοήήτων
αιτήσεων

Χαμηλότερο ΦΠΑ ζητούν οι ακτοηλόοι
ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

ως υπηρεσίες πρώτης ανάγκης και
να ενταχθούν στον χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ
ζητούν με επιστολή τους προς τον υπουργό Οικονομικών

Γ Βαρουφάκη οι ακτοηλόοι
0 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

ΣΕΕΝ στην επιστολή του την οποία κοινοποιεί
και στους υπουργούς Γιώργο Σταθάκη και Θοδωρή
Δρίτσα καθώς και στον γ.γ του υπουργείου Ναυτιλίας

Γ Θεοτοκά εκφράζουν την ανησυχία τους για

την πιθανή αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ και
τονίζουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν

σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω συσσωρευμένων

ζημιών από το 2009 οι οποίες ξεπερνούν
το 1 2 δισ ευρώ και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα
να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις στοιχειώδεις
υποχρεώσεις τους σε περίπτωση αύξησης των φόρων

ή επιβολής άλλων υποχρεώσεων Συνεπώς
όπως αναφέρουν η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ
θα έχει αποτέλεσμα τη μετακύληση της αύξησης

στους επιβάτες με συνέπεια την αύξηση του μεταφορικού

κόστους και τη μείωση της κίνησης
Υποστηρίζουν ότι από την ενδεχόμενη αύξηση

των συντελεστών του ΦΠΑ δεν αναμένεται να αυξηθούν

τα δημόσια έσοδα αντίθετα είναι βέβαιο ότι
θα υπάρξουν αρνητικά αποτελέσματα λόγω των
πολλαπλών επιδράσεων της μείωσης της ακτοπλοϊκής

κίνησης στον τουρισμό και γενικότερα στην
οικονομία και στην απασχόληση των νησιών μας

ΧΡ.ΠΑΠ

νομικών προσώπων αυξήθηκαν στα 237 εκατ
ευρώ στα τέλη Μαρτίου από 202 εκατ ευρώ
στα τέλη Φεβρουαρίου Ανοδικά κινήθηκαν τον
Μάρτιο και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων

οι οποίες αυξήθηκαν στα 903 εκατ
ευρώ από 787 εκατ ευρώ τον προηγούμενο

Σε ό,τι αφορά τα ποσά από τις επιστροφές
φόρων που δεν έχει αποδώσει το Δημόσιο αυτά

ψήλωσαν στα 688 εκατ ευρώ στο τέλος του
πρώτο τριμήνου από 628 εκατ ευρώ που ήταν
τον Φεβρουάριο Το σοκ που έχει υποστεί ο

επιχειρηματικός κλάδος με τις οφειλές από τον
ΦΠΑ είναι μεγάλο καθώς συνεχίζονται οι καθυστερήσεις

από την πλευρά του υπουργείου
Οικονομικών Χιλιάδες επιτηδευματίες σε ολόκληρη

τη χώρα έχουν φτάσει να περιμένουν
μέχρι και τέσσερα χρόνια για να πάρουν πίσω
τα ποσά από τον φόρο που τους έχει παρακρατήσει

η Εφορία

Τραγική καθυστέρηση
Στη ΔΟΥ Αιγίου οι φορολογούμενοι έχουν

σηκώσει τα χέρια ψηλά καθώς ο μέσος χρόνος
που απαιτείται για να απαντηθεί μία αίτηση
φτάνει πλέον τις 1.414 ημέρες ενώ παρόμοια

είναι η κατάσταση στο Κέντρο Ελέγχου
Μεγάλων Επιχειρήσεων Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης

της επεξεργασίας και ελέγχου των
αιτημάτων φτάνει τις 1.108 ημέρες δηλαδή τα
3 χρόνια

Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

οι επιστροφές ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλονται

πλέον εντός 90 ημερών από την υποβολή

των αιτήσεων Μετά την παρέλευση της
εν λόγω προθεσμίας η επιστροφή είναι έντοκη
Παρ όλα αυτά στις 88 από τις 115 εφορίες της
χώρας η φάση της επεξεργασίας ξεπερνά το
προηγούμενο χρονικό όριο γεγονός που πιστοποιεί

την τραγική κατάσταση στα δημόσια
ταμεία

Στον αντίποδα μόλις τρεις είναι οι εφορίες
στις οποίες παρά τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού

καταγράφεται ουσιαστική βελτίωση του
ρυθμού εξυπηρέτησης των δικαιούχων στο
θέμα του ελέγχου και απόδοσης του ΦΠΑ πρόκειται

για τις εφορίες Αμφισσας Κοζάνης και
Πύργου
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Στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Τελευταίοι
στην κατανάλωση
γενόσημων
Ο Πρώτη σε κατανάλωση η Γερμανία

με 80 στο σύνολο των φαρμάκων
Με εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς η διείσδυση των
γενόσημων φαρμάκων στην ελληνική αγορά
Κατέχουν μόλις το 20 της συνολικής κατανάλωσης

έναντι 60 στην Πορτογαλία σελ 8

ΦΑΡΜΑΚΑ

Τελευταία στην κατανάλωση γενόσημων
φαρμάκων είναι η Ελλάδα σε σχέση με τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες Σελ 8
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Πηγή IMS 2013 The Global Use of Medicines
Outlook through 2017 www.imshealth.com Adjuvant
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Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη κατά κεφαλήν
Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη κατά κεφαλή 30 χαμηλότερα
από το Μ.Ο της Ευρωζώνης

Δημόσια Δαπάνη Υγείας
Δαπάνες Υγείας 2015 ΑΕΠ

Πηγή Facts figures 2013 SFEE ΙΟΒΕ ίδιοι υπολογισμοί

2008 2009 2010 2011 2012 20D 2014

Βορ Αμερική

Δυτ Ευρώπη

Λατ Αμερική

Αοία Ευρασία

Μέση Ανατολή
Αφρική

Αν Ευρώπη
Πηγή ΟΟΣΑ
The Economist Intelligence Unit

8 10 12 14 16 18

Δημόσια φαρμακευτική
δαπάνη κατά κεφαλήν

Δημόσια φαρμακευτική
δαπάνη κατά κεφαλήν Ευρωζώνη 15

2 4 lg 6
Λ
ύ

Δημόσια Δαπάνη υγείας 11 δισ ευρώ περίπου 5 του ΑΕΠ

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Τελευταίοι στην κατανάλωση γενσσημων
Η Ελλάδα εμφανίζεται στις

πρώτες θέσεις στην κατανάλίοση

καινοτόμων κατέχει την 4η

υψηλότερη κατανάλωση τα

οποία ωστόσο εκτινάσσουν στα

ύφη τη φαρμακευτική δαπάνη

Στα ύφη παραμένει και η

κατανάλωση καθώς σε ετήσια

βάση διατίθενται από τον Ε0ΠΥΥ

60 εκατομμύρια συνταγές
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Με ρυθμούς χελώνας
προχωρεί π διείσδυση
των γενόσημων φαρμάκων

στη χώρα μας με την Ελλάδα
να παραμένει στην τελευταία θέση
στην Ευρώπη τα γενόσημα σε αξίες

κυμαίνονται σήμερα μόλις στο
18 με 20 και σε όγκο γύρω στο
35 Πρώτη σε κατανάλωση είναι
η Γερμανία με ποσοστό 80 και
ακολουθούν χώρες όπως η Ολλανδία

75 και η Αγγλία 70 ενώ
η Πορτογαλία και η Ισπανία έχουν
ποσοστά 60 και 55 αντίστοιχα

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα εμ¬

φανίζεται στις πρώτες θέσεις στην
κατανάλωση καινοτόμων κατέχει
την 4η υψηλότερη κατανάλωση
τα οποία ωστόσο εκτινάσσουν στα
ύιμη την φαρμακευτική δαπάνη
Ενδεικτικό είναι ότι η είσοδος
δύο νέων φαρμάκων για την ηπατίτιδα

C θα προκαλέσει ετήσια δαπάνη

στον ΕΟΠΥΥ 440 εκατ ευρώ
για περίπου 10.000 ασθενείς όταν

η συνολική φαρμακευτική δαπάνη
έχει οροφή τα 2 δισ ευρώ για το
2015

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ελλάδα και Πορτογαλία

είναι οι μόνες ευρωπαϊκές
χώρες με χαμηλό Ακαθάριστο Εγχώριο

Προϊόν ΑΕΠ οι οποίες
βρίσκονται στις έξι πρώτες ευρωπαϊκές

θέσεις στα καινοτόμα σκευάσματα

Τις πρώτες τρεις θέσεις
κατέχουν το Λουξεμβούργο η Φινλανδία

και η Γαλλία
Στα ύψη παραμένει και η κατανάλωση

καθώς σε ετήσια βάση
διατίθενται από τον ΕΟΠΥΥ 60 εκατομμύρια

συνταγές
Όπως είπε χθες ο επιστημονικός
διευθυντής της Πανελλήνιας

Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας
ΠΕΦ κ Μάρκος Ολανδέζος η

διείσδυση των γενοσήμων συντε¬

λείται αργά και με λάθος τρόπο Η
καινοτομία δεν είναι δεδομένη
σημείωσε λέγοντας χαρακτηριστικά

πως ό,η κυκλοφορεί δεν σημαίνει
ότι είναι καινοτόμο

ΤΑ 2 ΔΙΣ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ Σύμφωνα

με τα στοιχεία που παρουσίασε
σε ημερίδα της ΠΕΦ η Ελλάδα

σήμερα έχει φαρμακευτική
δαπάνη χαμηλότερη

κατά 30 και απότον
μέσο όρο της Ευρωζώνης

ενώ η δημόσια
φαρμακευτική δαπάνη
των 2 δισ εύρώ δεν επαρκεί

Η ετήσια κατά κεφαλή
δαπάνη για φάρμακα

στην Ελλάδα είναι 183

ευρώ και στην Ευρωζώνη
274 ευρώ Αλλά και

οι δαπάνες υγείας στο
5 του ΑΕΠ είναι χαμηλότερες

ακόμη και
από τον μέσο όρο των
ανατολικών χωρών

Ο κ Ολανδέζος αναφέρθηκε
επίσης στα εισπρακτικά μέτρα με
τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις
από το 2009 μέχρι σήμερα να έχουν
κληθεί να πληρώσουν περί το 1,5

Όπως είπε
ο επιστημονικός

διευθυντής της

Πανελλήνιας Ένωσης

Φαρμακο

βιομηχανίας ΠΕΦ

Μάρκος Ολανδέζος

η διείσδυση των
γενοσήμων

συντελείται

αργά και με λάθος

τρόπο

δισ ευρώ σε rebate και clawback
Και υπογράμμισε mv ανάγκη εφαρμογής

διαρθρωτικών μέτρων προκειμένου

να υπάρξει εξορθολογι
σμός καθώς η φαρμακοβιομηχανία
και η αγορά φαρμάκου γενικότερα
δεν αντέχει περαιτέρω παρέμβαση
στις τιμές

Μεταξύ άλλων πρότεινε την άντληση

πόρων από τους
λεγόμενους φόρους της
αμαρτίας αύξηση φορολογίας

που ενδεχομένως
έχουν επιβλαβή

συνέπεια στην δημόσια
υγεία

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Σύμφωνα με έρευνα της
ΕΣΔΥ ο ΕΟΠΥΥ θα
μπορούσε να αυξήσει τα
έσοδά του κατά 200 500
εκατ ευρώ εάν προχωρούσε

σε αύξηση κατά
10-25 ποσοστιαίων μονάδων

στα εν λόγω προϊόντα

Ειδική αναφορά έγινε για το
θέμα της πρόσβασης των ανασφάλιστων

σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

με τους εκπροσώπους της
ΠΕΦ να υπογραμμίζουν πως δεν
μπορεί να ενταχθεί η δαπάνη των

ανασφάλιστων στα 2 δισ ευρώ της
δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης
Για ακόμη μια φορά επανέλαβαν
ότι το πρόβλημα της φαρμακευτικής
δαπάνης δεν είναι θέμα τιμών
αλλά τα 60 εκατ συνταγές αριθμός
υπερβολικά μεγάλος ο οποίος ακόμη

και με την Ηλεκτρονική Συ
νταγογράφηση δεν μπορεί να ελεγχθεί

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Από την πλευρά
του ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της
ΠΕΦ κ Βασίλης Πενταφράγκας
στην τοποθέτησή του ξεκαθάρισε
ότι σε καμία περίπτωση η ΠΕΦ δεν
είναι απέναντι σε θέματα καινοτομίας

καθώς στηρίζει τόσο την καινοτομία

όσο και την προστιθέμενη
αξία Στο αναπτυξιακό πλάνο των
εταιρειών πρόσθεσε ακόμη ότι οι
φαρμακοβιομηχανίες επενδύουν
πολλά χρήματα στην οριακή καινοτομία

Η ΠΕΦ κατέληξε ο κ Πενταφράγκας

θα φωνάζει πάντα ο ασθενής

να έχει το φάρμακο που
θέλει αλλά ταυτόχρονανα υπάρχει
και ένας εξορθολογισμός Η Ελλάδα

όμως δυστυχώς επιλέγει πάντα
την εύκολη λύση που είναι η στο
χοποίηση των τιμών σημείωσε
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Αυξήθηκαν τον Μάρτιο

Στα 4,4 δισ
τα χρέπ
του Δημοσίου
οε lôicûTes
Ο Οι καθυστερούμενες επιστροφές

φόρων έφθασαν
τα 688 εκατ ευρώ

01 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕ οφειλές των ασφαλιστικών

ταμείων και του ΕΟΠΥΥ
φούσκωσαν το συνολικά χρέος του

Δημοσίου προς τους ιδιώτες Την ίδια
ώρα έως και τέσσερα χρόνια καθυστερεί

η επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις

Αύξηση σημειώθηκε και στα χρέη

της Τοπικής ΑυτοΒιοίκηοης σελ 4

ληξιπρόθεσμες ΟΦΕΙΛΕΙ

Φουσκώνουν μήνα με τον μήνα οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

αναδεικνύοντας τη στάση πληρωμών
στην οποία έχει περιέλθει το κράτος Σελ 4
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς του ιδιώτες διαμορφώθηκαν στα 3,741

δισ ευρώ στο τέλος Μαρτίου απο 3,383 δισ ευρώ που ήταν τον Φεβρουάριο

Συνολικά μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφτασαν στα 4,429 δισ ευρώ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΟ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Γενική κυβέρνηση ενοποιημένο L186 2.454

Κράτος Κεντρική διοίκηση L636 845

Κεντρική κυβέρνηση εκτός κρατικού προϋπολογισμού μη ενοποιημένη 216 606

Τοπική Αυτοδιοίκηση Ενοποιημένο σε επίπεδο υποτομέα 176 266

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης ενοποιημένο σε επίπεδο υποτομέα 349 798

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

Στα 4,4 διο τα χρέη
του Δημοσίου οε ιδιώτες

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Φουσκώνουν
μήνα με τον μήνα οι

ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου
προς τους ιδιώτες αναδεικνύοντας

τη στάση πληρωμών στην οποία έχει περιέλθει το

κράτος Την ίδια ώρα επιδεινώνεται η κατάσταση
στα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία τον Μάρτιο κατέγραψαν

έλλειμμα 349 εκατ ευρώ έναντι πρωτογενούς

πλεονάσματος 798 εκατ ευρώ πέρυσι λόγω
της μείωσης κατά 17,1 της κρατικής επιχορήγησης

και κατά 12,4 των εσόδων τους στο πρώτο
τρίμηνο του 2015

Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης

διαμορφώθηκε στο 1 2 δισ ευρώ τον Μάρτιο
του 2015 όταν τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι ήταν
διπλάσιο και συγκεκριμένα στα 2,4 δισ ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών

τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς
του ιδιώτες διαμορφώθηκαν στα 3,741 δισ ευρώ

Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε

στο 1,2 διο ευρώ τον Μάρτιο του 2015 όταν τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι

ήταν διπλάσιο και συγκεκριμένα στα 2,4 διο ευρώ

8,018 διο ευρώ από 9 155 δισ ευρώ και οι δαπάνες

τους με τη στάση πληρωμών που ακολουθούν
όπως προκύπτει από την αύξηση των ληξιπρόθεσμων

οφειλών τους κρατήθηκαν στα 8,368 δισ
ευρώ από 8,360 δις ευρώ Ιδιαίτερα μεγάλες είναι
οι απώλειες εσόδων των Ταμείων από κοινωνικούς
πόρους 36,6 και ασφαλιστικές εισφορές
14,9 ενώ φέρονται να πούλησαν περιουσία 85
εκατ ευρώ έναντι 16 εκατ ευρώ το αντίστοιχο
περσινό διάστημα 431,5

Οι οφειλές των υπουργείων και των εποπτευομένων

φορέων τους ανήλθαν στα 274 εκατ
ευρώ από 245 εκατ ευρώ τον Φεβρουάριο

Τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν

στα 319 εκατ ευρώ από 263 εκατ ευρώ στο
τέλος Φεβρουαρίου 2015

Οι οφειλές λοιπών νομικών προσώπων
αυξήθηκαν στα 237 εκατ ευρώ στα τέλη Μαρτίου
από 202 εκατ ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου

Ο ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων
αυξήθηκαν στα 903 εκατ ευρώ από 787
εκατ ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου 2015

στο τέλος Μαρτίου απο 3,383 διο ευρώ που ήταν
τον Φεβρουάριο και 3,024 δισ ευρώ που ήταν στις
αρχές του χρόνου Συνολικά μαζί με τις εκκρεμείς
επιστροφές φόρων τα φέσια του Δημοσίου έφτασαν

στα 4,429 δισ ευρώ Μάλιστα τον Μάρτιο αντιστράφηκε

η πτωτική πορεία των εκκρεμών επιστροφών

φόρων οι οποίες αυξήθηκαν στα 688 εκατ
ευρώ από 628 εκατ ευρώ τον Φεβρουάριο

Πιο συγκεκριμένα
Αύξηση κατέγραψαν τα χρέη των Οργανισμών

Κοινωνικής Ασφάλισης τα οποία ανήλθαν
τον Μάρτιο στα 2 δισ ευρώ από 1 88 δισ ευρώ στο
τέλος Φεβρουαρίου Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ αυξήθηκαν

στα 1,387 δισ ευρώ από 1,299 διο ευρώ στο
τέλος Φεβρουαρίου Με βάση τα στοιχεία τα έσοδα
των Ταμείων στο πρώτο τρίμηνο έχουν μειωθεί στα

ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ Εν τω μεταξύ
μέχρι και 3 έως 4 χρόνια έχουν φθάσει να
περιμένουν οι επιχειρήσεις προκειμένου

να εισπράξουν την επιστροφή ΦΠΑ που δικαιούνται
από το Δημόσιο λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων

στην ολοκλήρωση των απαραίτητων φορολογικών

ελέγχων Σύμφωνα με στοιχεία της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στη ΔΟΥ
Αιγίου ο μέσος χρόνος που απαιτείται για να απαντηθεί

μία αίτηση επιστροφής ΦΠΑ φθάνει πλέον
τις 1.414 ημέρες ενώ στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων

Επιχειρήσεων ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης
της επεξεργασίας και του ελέγχου των αιτημάτων
για επιστροφές ΦΠΑ προς τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις

της χώρας φθάνει τις 1 108 ημέρες δηλαδή
περίπου τρία χρόνια Σημειώνεται ότι με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία οι επιστροφές ΦΠΑ πρέπει
να καταβάλλονται πλέον εντός 90 ημερών από την
υποβολή των αιτήσεων
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ΕΟΠΥΥ

Νεος πόλεμος
με τους γιατρούς

Με διακοπή της σύμβασης με
τσν ΕΟΠΥΥ απειλούνται οι γιατροί

που εξαντλούν το μηνιαίο
πλαφόν των 200 εξετάσεων τις
πρώτες ημέρες του μήνα παρότι
στο σύστημα των ραντεβού στο
οποίο και έχουν πρόσβαση όλοι
οι ασφαλισμένοι μέσω της ιστο
οελίδας του ΕΟΠΥΥ υπάρχει
διαθεσιμότητα Όπως αναφέρει
σε σχετική επιστολή ο πρόεδρος
του ΕΟΠΥΥ κ Δ Κοντός το
90 των καταγγελιών που έχουν

κατατεθεί στον Οργανισμό
αφορούν την εξάντληση του μηνιαίου

πλαφόν Και συνεχίζει
Οι εξηγήσεις που μας απέστειλαν

οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ

ιατροί όταν ερωτήθηκαν
σχετικά κρίθηκαν από τον Οργανισμό

ως μη επαρκείς
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Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .12/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/05/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 17

• ΗΠΑ Ρευστότητα περίπου μισού δισ δολαρίων
διαθέτουν μόνον πέντε αμερικανικοί κολοσσοί στον
κλάδο της τεχνολογίας και εντοπίζεται σε χώρες με
ευνοϊκή φορολογία σύμφωνα με έρευνα του οίκου
πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's Σελ 23

Ρευστό 1,73 τρισ δολ
διατηρούν εκτός ΗΠΑ
αμερικανικές εταιρείες
Apple Microsoft Google Pfizer Cisco έχουν παρκάρεν
439 δισ δολ οε χώρες με ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο

Ρευστότητα περίπου μισού δισ
δολαρίων διαθέτουν μόνον πέντε
αμερικανικοί κολοσσοί στον κλάδο

της τεχνολογίας και εντοπίζεται

οε χώρες με ευνοϊκή φορολογία

σύμφωνα με έρευνα του
οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης

Moody's Η υψηλή φορολογία
στις ΗΠΑ και η υποτονική ανάπτυξη

στην παγκόσμια οικονομία
προτρέπει τις αμερικανικές εταιρείες

να τοποθετούν τα κεφάλαιά
τους στο εξωτερικό Υπολογίζεται
πως ρευστότητα 1,73 τρισ δολαρίων

ή 1,55 τρισ ευρώ που
ανήκει σε αμερικανικές εταιρείες
βρίσκεται στο εξωτερικό εντείνοντας

τις εκκλήσεις των μετόχων
αλλά και του Λευκού Οίκου

για επαναπατρισμό των κεφαλαίων

αυτών
Τα ταμεία των Apple Microsoft

Google Pfizer και Cisco
έχουν συγκεντρώσει ρευστό 439
δισ δολαρίων ή 394 δισ ευρώ
ξεπερνώντα5 το ένα τέταρτο των
1,73 δισ δολαρίων που εκτιμώνται

ότι βρίσκονται στο εξωτερικό
Μόνο οι 50 μεγαλύτερες εταιρείες
διαθέτουν ρευστό 1,1 τρισ δολαρίων

με την κατασκευάστρια
του iPhone να κατέχει πάνω από
το ένα δέκατο

Σύμφωνα με την εκτενή έρευνα
της Moody's που δημοσιεύτηκε

στη βρετανική εφημερίδα
Financial Times η ρευστότητα
των αμερικανικών εταιρειών μη

συμπεριλαμβανομένου του ευρύτερου

χρηματοπιστωτικού
κλάδου ενισχύθηκε κατά 4 το
διάστημα του τελευταίου δωδεκαμήνου

Αυτά τα συσσωρευμένα
κεφάλαια υποδεικνύουν τη διστακτικότητα

των διοικήσεων
των αμερικανικών εταιρειών να
επαναπατρισουν τα κέρδη που
εξασφαλίζουν από δραστηριό
τητε5 του εξωτερικού Η Moody's
υπολογίζει ότι από τα 1,73 τρισ
δολάρια 1,1 τρισ δολάρια κρα

Εντείνονται οι εκκλήσεις

των μετόχων
τους αλλά και του
Λευκού Οίκου για
επαναπατρισμό των
κεφαλαίων αυτών

τούνται στο εξωτερικό αντανακλώντας

αύξηση 57 από 950
δισ δολάρια σε σχέση με ένα
χρόνο πριν

Μία ακόμη παράμετρος που
βοηθά τις αμερικανικές εταιρείες
να διατηρούν την κερδοφορία
τους στο εξωτερικό είναι το φθηνό

κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ
Δηλαδή δεν είναι αναγκασμένες
να επαναπατρίσουν κεφάλαια
που μπορεί να επιβαρυνθούν με
φορολογικό συντελεστή 35

που ισχύει στις ΗΠΑ Η φορολογία
σε χώρες όπως η Ιρλανδία ή

η Ολλανδία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή

ιδιαίτερα για τις εταιρείες
τεχνολογίας ή του φαρμακευτικού

κλάδου προκαλώντας κατά
καιρούς εντάσεις στις διπλωματικές

σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και
ευρωπαϊκών χωρών

Από το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής

κρίσης το βασικό
επιτόκιο στις ΗΠΑ έχει μειωθεί
σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα
Ετσι το κόστος δανεισμού στις
αγορές κρατικών και εταιρικών
ομολόγων είναι ιδιαίτερα χαμηλό
Κολοσσοί όπως n Oracle n AT&T
η AbbVie και η Microsoft έχουν
δανειστεί δισ δολάρια με την
έκδοση εταιρικών ομολόγων

Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν

εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα

των ΗΠΑ αποφασίσει να
αυξήσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού

στην οικονομία Αν και
δεν πιθανολογείται να γίνει κάτι
τέτοιο άμεσα κρίνεται απαραίτητο

να ληφθεί μια τέτοια απόφαση

μέχρι τις αρχές του επόμενου

έτους
Αντιδράσεις για την τάση των

αμερικανικών κολοσσών να φυλάσσουν

την άφθονη ρευστότητά
τους στο εξωτερικό έχουν εκφράσει

οι μέτοχοί τους Εχει απαιτηθεί

η καταβολή μερισμάτων
ή n επαναγορά μετοχών Μέσα
στο τρέχον έτος οι εταιρείες που

Μόνο οι 50 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες διαθέτουν εκτός ΗΠΑ ρευστό

1,1 τρίο δολαρίων με την Apple να κατέχει πάνω από το ένα δέκατο

συνθέτουν τον δείκτη S&P 500
έχουν ανακοινώσει σχέδια ενός
τρισ δολαρίων για την ικανοποίηση

αιτημάτων των μετόχων
Από τις αρχές του έτους επίσης
εταιρικά στελέχη έχουν ανακοινώσει

εξαγορές και συγχωνεύσει
1 4 τρισ δολαρίων άνοδος 26
σε σχέση με ένα χρόνο πριν Αύ¬

ξηση εμφανίζουν επιπλέον οι
κεφαλαιακές δαπάνες Επενδύσεις

937 δισ δολαρίων είχαν ανακοινωθεί

το διάστημα του περυσινού

έτους με ετήσια άνοδο
8 με tous αναλυτές της aYopâs
να εκτιμούν ότι θα πραγματοποιηθούν

πρόσθετες επενδύσεις
μέσα στο τρέχον έτος
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Βουλιάζουν τα έσοδα παρά χη ρύθμιση
Χάθηκε το μισό πρωτογενές πλεόνασμα Ελλειμμα 349 εκατ στα Ταμεία Στα 4,4 δισ τα χρέη προς τρίτους

Η κακή πορεία των ασφαλιστικών
ταμείων σε συνδυασμό με τη μείωση

των φορολογικών εσόδων συρρίκνωσε

το πρωτογενές πλεόνασμα
το πρώτο τρίμηνο κατά 51,6 συγκριτικά

με το αντίστοιχο διάστημα
του 2014 Συγκεκριμένα το πρωτογενές

πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης

διαμορφώθηκε σε 1,186
δισ ευρώ από 2,454 δισ πέρυσι

Ζοφερή είναι η εικόνα των ασφαλιστικών

ταμείων καθώς η ρύθμιση
για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν
είναι ικανή να αναπληρώσει τις μεγάλες

απώλειες από τα έσοδα Το
πρώτο τρίμηνο του έτους τα Ταμεία
εμφανίζουν πρωτογενές έλλειμμα
ύψους 349 εκατ ευρώ από πρωτογενές

πλεόνασμα 798 εκατ ευρώ
το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία
που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών

παρατηρείται αδιέξοδο
στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

λόγω της μείωσης κατά 17,1
της κρατικής επιχορήγησης και
κατά 12,1 των εσόδων τους Συγκεκριμένα

τα έσοδά τους ανήλθαν
στα 8,018 δισ ευρώ έναντι 9,155
δισ ευρώ το αντίστοιχο προηγού¬

μενο διάστημα ενώ οι δαπάνες
ανήλθαν στα 8,368 δισ ευρώ από
8,36 δισ ευρώ πέρυσι

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα
χρέη του Δημοσίου προς τρίτους
έφθασαν τα 4,429 δισ τον Μάρτιο
έναντι 4,011 δισ ευρώ τον περασμένο

Φεβρουάριο καταγράφοντας
αύξηση κατά 418 εκατ ευρώ

σε ένα μήνα Σελ 19
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Μείωση εισφορών,
κρατικής επιχορήγησης
βουλιάζουν τα Ταμεία
Στα 349 εκατ. το έλλειμμα του α τριμήνου έναντι
πλεονάσματος 798 εκατ. στο αντίστοιχο περυσινό

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

«Βουλιάζουν» τα ασφαλιστικά ταμεία 

σύμφωνα με τα στοιχεία του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
λόγω της σημαντικής μείωσης
των εσόδων τους και της κρατικής
επιχορήγησης.

Στο πρώτο τρίμηνο του έτους
εμφανίζουν πρωτογενές έλλειμμα
ύψους 349 εκατ. ευρώ (από πρωτογενές 

πλεόνασμα 798 εκατ. ευρώ 

το αντίστοιχο διάστημα του
2014), ενώ την ίδια στιγμή οι ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις του
Δημοσίου ξεπερνούν τα 4,4 δισ.
ευρώ, εξαιτίας της εσωτερικής
στάσης πληρωμών.

Μείωση πλεονάσματος
Οι ανωτέρω εξελίξεις, σε συνδυασμό 

με τη μείωση των φορολογικών 

εσόδων καθώς και των
εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΟΚΑ) έχει οδηγήσει 

στη συρρίκνωση του πρωτογενούς 

αποτελέσματος κατά
51,6% συγκριτικά με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2014. Συγκεκριμένα, 
το πρωτογενές πλεόνασμα

της γενικής κυβέρνησης διαμορφώνεται 

στα επίπεδα των 1,186
δισ. ευρώ (από 2,454 δισ. ευρώ
το πρώτο τρίμηνα του 2014).

Οι προβολές που κάνουν τα
στελέχη του υπουργείου Οικονομικών 

δείχνουν ότι τους επό¬

μενους μήνες τα μεγέθη θα επιδεινωθούν 

συνεπεία της σημαντικής 

μείωσης των φορολογικών
εσόδων και της διόγκωσης των
ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία 

που ανακοίνωσε το υπουργείο 

Οικονομικών, το πρώτο τρίμηνο 

παρατηρείται «αδιέξοδο»
στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

λόγω της μείωσης κατά
17,1% της κρατικής επιχορήγησης 

και κατά 12,1% των εσόδων
τους. Συγκεκριμένα, τα έσοδά

Στο διάστημα Ιανουαρί-
ου-Μαρτίου το πρωτογενές 

πλεόνασμα της
γενικής κυβέρνησης
διαμορφώνεται στα
1,186 δισ. ευρώ, μειωμένο 

κατά 51% έναντι
του α ' τριμήνου 2014.

τους ανήλθαν στα 8,018 δισ. ευρώ
(έναντι 9,155 δισ. ευρώ το αντίστοιχο 

προηγούμενο διάστημα),
ενώ οι δαπάνες ανήλθαν στα
8,368 δισ. ευρώ από 8,36 δισ.
ευρώ πέρυσι.

Επίσης, τα έσοδα από ασφαλιστικές 

εισφορές, περιορίστηκαν

στα 4,017 δισεκατομμύρια ευρώ
από 4,723 δισ. ευρώ πέρυσι.

Η κρατική επιχορήγηση στο
διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου
διαμορφώθηκε στα 3,29 δισ. ευρώ
από 3,97 δισ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστημα του 2014.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη, αυξήθηκαν 

σε 3,741 δισ. ευρώ έναντι
3,383 δισ. ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου. 

Οι εκκρεμείς επιστροφές 

φόρου έφθασαν τα 688 εκατ.
ευρώ στα τέλη Μαρτίου, έναντι
628 εκατ. ευρώ τον περασμένο
Φεβρουάριο,

Συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα
χρέη του Δημοσίου προς τρίτους
έφθασαν τα 4,429 δισ. τον Μάρτιο, 

έναντι 4,011 δισ. ευρώ τον
περασμένο Φεβρουάριο, καταγράφοντας 

αύξηση κατά 418
εκατ. ευρώ σε ένα μήνα.

Οι περισσότερες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές βαρύνουν τον ΕΟ-

ΠΥΥ (1,387 δισεκατομμύρια ευρώ)
και τα νοσοκομεία 903 εκατ. ευρώ.
Επίσης, οι υποχρεώσεις του Ταμείου 

Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 

έφθασαν τα 382 εκατ. ευρώ, 

ενώ της τοπικής αυτοδιοίκησης 
τα 319 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες
είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις
προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), 

που δεν εξοφλήθηκαν

I

•

Γενική
κυβέρνηση
(ενοποιημένο)

2.454
εκαι. ευρω

Μάρτιος 2015

1.186
εκατ. ευρώ

Πρωτογενή
αποτελέσματα

Σε εκατ. ευρώ

Μάρτιος
2014

Κράτος
(Κεντρική διοίκηση)

Κεντρική κυβέρνηση εκτός
κρατικού προϋπολογισμού

Τοπική αυτοδιοίκηση

Οργανισμοί κοινωνικής
ασφάλισης

Μάρτιος
2015

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

μετά την παρέλευση 90 ημερών
από την ημερομηνία οφειλής και
οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων
περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών 

επιστροφών για τις οποίες
έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το
σχετικό ΑΦΕΚ (έγγραφο που αφορά 

την εκκαθάριση της επιστροφής 

φόρου) μέχρι και το τέλος
του μήνα αναφοράς.

Οι εγγυήσεις μέσω του μηχα¬

νισμού Εκτακτης Ενίσχυσης Ρευστότητας 

(ELA) διαμορφώθηκαν
στα 69 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 

του 2015, από 22 δισ. ευρώ
στο τέλος Φεβρουαρίου, και 6
δισ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου
και 0 στα τέλη του 2014.

Το χρέος στο πρώτο τρίμηνο
του έτους έχει διαμορφωθεί στα
312 ,7 δισ. ευρώ από 324,1 δισ.
ευρώ στα τέλη του 2014.
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στοκόα Σε στάση πληρωμών έχουν προχωρήσεισι εφορίες

Στα 3,74 δισ ευρω τα φέσια
του Δημοσίου τονΜάρτιο
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ΡΠΓΔΕ Αρκετές ΔΟΥ κάνουν μέχρι και τέσσερα χρόνια για να καταβάλουν τα ποσά σε όσους δικαιούνται επιστροφές ΦΠΑ

Τα απλήρωτα
χρέη του
Δημοσίου
Τ Σημαντική αϋξηση της τάξεως

των 418 εκατ ευρώ σημείωσαν

τον Μάρτιο οι συνολικές
ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου

προς τον ιδιωτικό τομέα
μη καταβληθείσες υποχρεώσεις
και απλήρωτες επιστροφές φόρων

Συνολικά κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2015 τα απλήρωτα
χρέη του Δημοσίου αυξήθηκαν
κατά 650 εκατ ευρώ και έφτασαν

τα 4.429 εκατ στο τέλος Μαρτίου

Ειδικότερα συμφωνά με
στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το
Γενικό Λογιστήριο του Κρατους

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
των υπουργείων των ασφαλιστικών

ταμείων των κρατικών
νοσοκομείων των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης και των
λοιπώννομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου ανήλθανσε 3.741
εκατ στο τέλος Μαρτίου του τρέχοντος

έτους έναντι 3.383 εκατ
στο τέλος Φεβρουαρίου 201 5 και
3.024 εκατ στο τέλος Δεκεμβρίου

2014 Δηλαδή μόνο μέσα στον
μήνα Μάρτιο τα απλήρωτα χρέη
των υπηρεσιών και φορέωντου
Δημοσίου προς τρίτους αυξήθηκαν

κατά 358 εκατ ευρώ ενώ
σωρευτικά κατά το πρώτο τρίμηνο

του τρέχοντος έτος σημείωσαν

αύξηση κατά 717 εκατ
ευρώ Πιο αναλυτικά μεταξυ Φεβρουαρίου

και Μαρτίου 2015 οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
των υπουργειων και των λοιπών
φορέων και υπηρεσιών της κεντρικής

κυβέρνησης αυξήθηκαν
κατά 29 εκατ και διαμορφώθηκαν

στα 274 εκατ Οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές των ασφαλιστικών
ταμείων αυξήθηκαν κατά

122 εκατ καθώς έφτασαν τα
2.008 εκατ τον Μάρτιο από 1 886
εκατ τον Φεβρουάριο Το μεγαλύτερο

μέρος της αύξησης οφείλεται

στον ΕΟΠΥΥ του οποίου
τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν

από 1.299 εκατ τον Φεβρουάριο

σε 1 387 εκατ τον Μάρτιο
Στα νοσοκομεία οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές αυξήθηκαν τον
Μάρτιο κατά 115 εκατ καθώς
ανήλθαν σε 903 εκατ έναντι 787
εκατ τονΦεβρουάριο ενώ στους
ΟΤΑ τα απλήρωτα χρέη σημείωσαν

αύξηση κατά 51 εκατ φτάνοντας

τα 319 εκατ τον Μάρτιο
από 263 εκατ τον Φεβρουάριο
Επιπλέον 35 εκατ ληξιπρόθεσμα

χρέη σε σύγκριση με τον
Φεβρουάριο όφειλαν τον Μάρτιο

τα λοιπά νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου Τα απλήρωτα

χρέη τους ανήλθαν σε 237
εκατ στο τέλος Μαρτίου από 202
εκατ τον Φεβρουάριο

Στάσηπληρωμών
προςεπιχειρήσειςκαι
φορολογουμένους
απόΕφορίες-Δημόσιο

Παρακολούθηση εξυαηρίτησης
•επιστροφών ΦΠΑ μι την ΠΟΛ.1073
που έχουν αποσταλεί σης ΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 1/05/15

Του Γιώργου Κούρου
gkouros@naftemporiki.gr

Σε
στάση πληρωμών προς

τους φορολογουμένους
και τις επιχειρήσεις που

δικαιουνται επιστροφές ΦΠΑ
έχουν προχωρήσει οι Εφορίες
αρκετές από τις οποίες κάνουν
μέχρι και τέσσερο χρόνια για να
καταβάλουν τα ποσά στους υπόχρεους

λόγω και των σημαντικών
καθυστερήσεων που κατα

γράφονιαι στους ελέγχους
Είναι χαρακτηριστικό με βάση

τα επίσημα στοιχεία της Γενικής

Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων ότι στη ΔΟΥ Αιγίου ο
μέσος χρόνος επιστροφής ανέρχεται

σε 1.414 ημέρες ενώ στο
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων

ο μέσος χρόνος για
τις επιχειρήσεις είναι 1.108 ημέρες

Αξίζει να σημειωθεί ότι με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία
οι επιστροφές ΦΠΑ πρέπει να
ολοκληρώνονται εντός 90 ημερών

ενώ μετά την παρέλευση
της εν λόγω προθεσμίας η επιστροφή

είναι έντοκη

Πρωταθλήτριες
θα πρέπει να αναφερθεί ότι με
βάση τα στοιχειά της ΓΓΔΕ οι

τρεις Εφορίες στις οποίες το
τελευταίο διάστημα
επιδεινώθηκε ο ρυθμός
εξυπηρέτησης των υπόχρεων
είναι του Αιγίου της Λευκάδας
και της Δραμας ενώ οι

πρωταθλήτριες με τον
μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων
σε αναμονή άνω των 90
ημερών είναι η ΦΑΕ Αθηνών
559 Πλοίων Πειραιά 242 και

η ΦΑΕ θεσσαλονίκης 1 43
Από την άλλη βέβαια πλευρά
οι τρεις πρώτες Εφορίες που

παρατηρούνται οι μεγαλύτερες
θετικές μεταβολές ραον άφορα
τη βελτίωση του ραθραύ
εξυπηρέτησης των δικαιούχων
επιχειρήσεων στη διαδικοσία
επιστροφής του ΦΠΑ είναι της
Αμφισσας της Κοζάνης και του
Πύργου

Παρ όλα αυτά στις 88 Εφορίες

της χώρας από σύνολο 115
η επιστροφή του ΦΠΑ ξεπερνά
το χρονικό περιθώριο των 90
ημερών γεγονός που πιστοποιεί
αφενός την αδυναμία του ελεγκτικού

μηχανισμού για έγκαιρο
έλεγχο των υποθέσεων λόγω

φυσικά και της έλλειψης πρα
σωπικου αφετέρου δε ότι τα ταμεία

των Εφοριών έχουν στε
ρεύσει

Το γεγονός φυσικά αυτό επιτείνει

τα προβλήματα ρευστότητας
που έχουν χιλιάδες σήμερα

επιχειρήσεις στη χώρα αρκετές

από τις οποίες λόγω της
συνεχιζόμενης έλλειψης χρηματοδότησης

αλλά και της ύφεσης

που επανακάμπτει στην
αγορά κυρίως εξαιτίας των καθυστερήσεων

που καταγράφονται

για την επίλυση του ελληνικού

οικονομικού προβλήματος

στις διαπραγματεύσεις
με τους εταίρους μας βρίσκονται

μια ανάσα από το φάσμα
του λουκέτου με ό,τι φυσικά αυτό

ουνεπάγεται και για τις θέσεις

εργασίας
IS1D:9433730

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου τα ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

Αα-11 Δεκ-12 Δεκ-13 Δεκ-14 Ιαν-15 Φίβ-15 ΙΊαρ-15 Μεταβολή
Μορτ-15
teßp-15

Γενική Κυβέρνηση 7755 8.841 4.251 3.024 3221 3.383 3.741 358

ΚροτκόςΓΪΥ 851 793 221 157 237 245 274 29
Λαού Νομικά Πρόσωηα/2 381 350 262 213 207 202 237 35
ΤοπΜ AuTofofnujn 1.191 1.176 428 280 255 263 319 56

Ορνα«ηιιοΙΙ(αΜιΜ(.1ς.Μράλιο 4033 4.759 2.653 1.767 1.815 1.886 2.008 122
ίων οποίων Ταμείο Προνοίας

Δημοσίων Υπαλλήλων 1.139 1.158 628 342 363 373 382 9
α ίων οποίων ΕΟΠΥΥβ 2.183 2.723 1.661 1.194 1.228 1.299 1.387 88

1.298 1.765 687 607 708 ΟΟ 903 116

901 724 519 755 648 628 688 60

Αμιοοιφοροι 248 317 434 386 368 372 4

Εμμεοοιφοοοι 462 173 215 160 146 202 56

Αοηοίφόρα 0 0 0 1 1 1 0
ΓΫιφορολογκάέοοία 14 28 106 100 114 114 0

ΓεΜόοΰναλο 8.656 9565 4.770 3.779 3369 4.011 4.429 418
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ρων απο την ημερομηνία οφειλής και οι εκκρεμείς επιστροφές ρορ«ι>ν περιλαμβάνουν στοιχεία εκιφεμων επιστροφών για ης οποίες εχει εκδοθεί και

εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του μήνα ονοφοράς
2 Η μείωση τΐιΝ ληδηράθθ)μυν το 201 4 σε cixéot

γάρου Μουσικής Αθηνών δεν ουμηεριλαμΡόνετοτ πλέον στο εηικαιροποιημένο μητρώο της ΕΛΓΓΑΤ Φεβρουάριος 201 4

3 Το ληξιπράθΕομα τιχι ΕΟΠΥΥ σι^ιπεριΑοι^άνουν ποοά οπό rebate κοι dawfaack που δεν έχοιιν ςη,νιΐιηφιοΐο ακΰμα
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σκάφη και πλοία κοθως και οποίες επιστροφές πραγματοποιούνται από ία Τελωνεία και οςοορουν ιδιώτες ή ελευθέρους επαγγελματίες
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Ακριβα καιστααζήτητα
Τ Γ αρά τη διάθεση της πολιτείας να
J Χαυξηθεί η διείσδυση των γενο
σήμων στη φαρμακευτική αγορά οι
τιμές που θα πρέπει αυτά να έχουν
με βάση τη νομοθεσία δεν επιτρέπουν
στην ουσία την κυκλοφορία τους Μάλιστα

ενώ από τον Αύγουστο έχουν

πάρει τιμή και έχουν μπει στη θετική
λίστα πάνω από l.000 γενόσημα με
βάση τα στοιχεία του ΕΟΓΓϊΎ μόνο τα
98 από αυτά συνταγογραφήθηκαν
καθώς τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν
στην αγορά αφού η παραγωγή τους
είναι πιο ακριβή από την τιμή στην

οποία θα πωληθούν Σημειώνεται
πως την τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται

να σηνεδριάσει η Επιτροπή Τιμών

του υπουργείου Υγείας και ίσως
υπάρξει κάποιο νέο για την ανατιμο
λόγηση των φαρμάκων Γ Ζακ
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