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θέμαΌθΰΛ ΕΟΠΥΥ
Κόκκινο με τη στάση πληρωμών

Τα ποσά που του οφείλονται και πόσα χρωστάει ο Οργανισμός στους παρόχους

Σε
καθεστώς οικονομικής

ασφυξίας βρίσκεται από την
αρχή του χρόνου ο ΕΟΠΥΥ

με τις ανείσπρακτες οφειλές των
ασφαλιστικών ταμείων τη βασική

πηγή χρηματοδότησης για τον
Οργανισμό να έχουν ξεφύγει από
κάθε έλεγχο

Παρά το γεγονός πως ο ΕΟΠΥΥ
έχει εδώ και δύο χρόνια κλειστούς
προϋπολογισμούς για όλες τις δαπάνες

Υγείας φάρμακο νοσηλεία
και διαγνωστικές εξετάσεις τα ελλείμματα

εξακολουθούν να αυξάνονται

οδηγώντας τον Οργανισμό
και μαζί του όλη την αγορά της περίθαλψης

σε οριακό σημείο από
πλευράς ρευστότητας Σύμφωνα με
τα στοιχεία που έχει διαθέσιμα η διοίκηση

του ΕΟΠΥΥ από την αρχή
του 2015 μέχρι και τον Απρίλιο το
ύψοςτων ασφαλιστικών εισφορών
για την περίθαλψη που έχουν μεν
εισπραχθεί από τα ταμεία αλλά δεν
έχουν αποδοθεί στον Οργανισμό
αγγίζουν πλέον τα 500 εκατ ευ
ρώ ενώ συνολικά από την αρχή της
σύστασης του ΕΟΠΥΥ οι μη καταβληθείσες

οφειλές ανέρχονται σε
1,130 δισ ευρώ Είναι χαρακτηριστικό

ότι το ΙΚΑ ETAM παρακρατεί
κάθε μήνα για τα έτη 2012-2013
2014 ποσοστό 4 επί των πόρων
του ΕΟΠΥΥ ως αποζημίωση του για
δαπάνες διαχείρισης διοίκησης που
παρέχει στον ΕΟΠΥΥ και 0,5 επί
των πόρων ως εισφορά υπέρ
TEAYEO η κράτηση υπέρ ΤΕΑΥΕΟ
σταμάτησε το 2015 ενώ οι ανωτέρω

κρατήσεις δεν προβλέπονται από
νομοθετική ρύθμιση Η τραγική κατάσταση

που βρίσκονται τα ασφαλιστικά

ταμεία και ο αγώνας δρόμου
που δίνουν κάθε μήνα για να πληρώνουν

τις συντάξεις προς τους δικαιούχους

έχει οδηγήσει τις διοικήσεις

τους να κηρύξουν στάση πληρωμών

προς τον ΕΟΠΥΥ Ενδεικτικό
είναι ότι στο πρώτο δίμηνο έπρεπε

να είχε δεχτεί από τα ασφαλιστικά
650 εκατ ευρώ τελικά στα ταμεία
μπήκαν μόλις 250 εκατ ευρώ και
η καθυστέρηση των οφειλών συνεχίστηκε

και στο επόμενο διάστημα

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
Το αποτέλεσμα είναι οι οφειλές

προς τους παρόχους Υγείας ιδιωτικές

κλινικές διαγνωστικά κέντρα
φαρμακευτικές επιχειρήσεις φαρμακεία

και γιατρούς να καθίστανται
ληξιπρόθεσμες Η άτυπη στάση πληρωμών

έχει ξεκινήσει ήδη από τον
Ιανουάριο που παραμένει ο τελευταίος

μήνας ο οποίος έχει αποπληρωθεί

στους παρόχους οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς παρόχους

υπηρεσιών υγείας ξεπερνούν
πλέον τα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ
εκ των οποίων τα 3,8 δισ είναι προς
νοσοκομεία Όμως οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές του ΕΟΠΥΥ από την ίδρυση
του 01/01/2012 έως τέλος του

2014 προς γιατρούς διαγνωστικά
κέντρα κλινικές φαρμακευτικές
εταιρείες ανέρχονται σε 625 εκατομμύρια

ευρώ εκ των οποίων ωστόσο

τα 300 εκατ αντιστοιχούν σε
rebate και clawback επιβληθείσες
εκπτώσεις από τον οργανισμό προς
τους παρόχους για τη συγκράτηση
των δαπανών που μέχρι σήμερα
δεν έχουν συμψηφιστεί αλλά ουσιαστικά

δεν θα αποδοθούν Επιπλέον

εκκρεμεί ακόμα η ολοκλήρωση
του κλινικού ελέγχου για τιμολόγια

που έχουν καταθέσει διαγνωστικά

κέντρα κλινικοεργα
στηριακοί γιατροί και μικρές κλινικές

για το 2013 και από τον
οποίο αναμένεται περαιτέρω μείωση

των απλήρωτων οφειλών του
ΕΟΠΥΥ Τα χρέη προς τα δημόσια
νοσοκομεία αναμένεται να φτάσουν

στα 3,8 δισ ευρώ
Την ίδια ώρα με το σταγονόμετρο
φτάνει στον ΕΟΠΥΥ και η κρατική

επιχορήγηση Κανονικά δίνεται
σης αρχές κάθε μήνα ήδη όμως δεν
έχει καταβληθεί η επιχορήγηση του
Μαΐου ύψους 43,5 εκατ ευρώ ενώ
αν προστεθούν και προηγούμενες
οφειλές η τρύπα στον ΕΟΠΥΥ από
την κρατική επιχορήγηση φθάνει τα
57 εκατ ευρώ Ο Οργανισμός πλαίσιο

του εξορθολογισμού των δαπανών

ζητά μείωση τηςτάξηςτου 20
κατά μέσο όρο στις τιμές των 54 πιο
δαπανηρών διαγνωστικών εξετάσεων

και οριζόντια μείωση 5 για
άλλες 640 εξετάσεις.Στόχος είναι να
συγκρατηθούν οι δαπάνες εντός των
ορίων του προϋπολογισμού και να

καταργηθεί το επαχθές μέτρο του
clawback αυτόματη επιστροφή της
δαπάνης που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό

Τόσο ο όγκος και η δαπάνη για τις
παρακλινικές εξετάσεις έχουν εκτοξευθεί

τα τελευταία χρόνια σε υψηλά
επίπεδα το 2013 συνταγογρα

φήθηκαν σε ασφαλισμένους
93.863.703 εξετάσεις ή αλλιώς 10
εξετάσεις ανά ασφαλισμένο με συνολικό

κόστος 580,2 εκατομμύρια
ευρώ και πέρυσι 97.591.600 εξετάσεις

για τις οποίες κλήθηκε να κα
ταβάλει ο ΕΟΠΥΥ 601,6 εκατομμύρια

ευρώ ποσό διπλάσιο από τον σχε
τικό κλειστό προϋπολογισμό του
Οργανισμού

οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ

ληξιπρόθεσμες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ οφειλές με

31/12/2014
ΠΟΣΑ ΣΕ C ΕΚ

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 28,2
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 122,6
φυσικοθεραπείες 22,5
MTN-MXA 17,2
φαρμακευτικές εταιρείες 284,8
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 71,4
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 16,2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 26,4
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 35,7
ΣΥΝΟΛΟ 625

ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΤΑΥΤΕΚΟ

ΟΑΕΕ
ΕΤΑΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α

2012
85.997.103

2013
138.318.581

35.978.230
92.210.836,54

2014
64.260.599
15.894.383

277.435.947
22.439.383

ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2015
210.167.971

116.765.391
10.706.173

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ
498.744.254
15.894.383

430.179.568
80.477.627

1.025.295.832

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

To clawback φέρνει αδιέξοδα
Μεγάλος προβληματισμός για τη δυνατότητα

του ΕΟΠΥΥ να τηρήσει τις οικονομικές
του υποχρεώσεις επικρατούν και στην αγορά

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
ομίλου Υγεία Είναι ενδεικτικό ότι ο όμιλος
Υγεία έχασε την προηγούμενη διετία 43
εκατ ευρώ από το μηχανισμό του clawback
σύμφωνα με τον οποίο παρακρατείται από τον
ΕΟΠΥΥ το ποσό που υπερβαίνει το κλειστό
προϋπολογισμό για τα νοσήλια Πέρσι το κονδύλι

του Οργανισμού για τις ιδιωτικές κλινικές

ήταν 235 εκατ ευρώ και το Υγεία ανα¬

γκάστηκε να επιστρέψει 15 εκατ ευρώ για το
2014 ενώ το 2013 είχαν παρακρατηθεί άλλα

28 εκατ
Ο μηχανισμός του clawback θα ισχύσει και

φέτος για τις κλινικές με τη διοίκηση του Υγεία
να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να μην ανανεωθούν

από πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία οι
συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ οι οποίες λήγουν
στο τέλος του Ιουνίου Όπως εξήγησε ο γενικός

διευθυντής του Υγεία κατά τη διάρκεια
της γενικής συνέλευσης τα παραπάνω χρήματα

θα μπορούσαν να είχαν διατεθεί για τη

μείωση του δανεισμού της εισηγμένης συμπληρώνοντας

πως η παρούσα ρευστή κατάσταση

στην οικονομία και ειδικά στον τομέα

της Υγείας έχουν βάλει φρένο σε αναπτυξιακό

σχέδια Είναι ενδεικτικό σύμφωνα
με την περσινή οικονομική χρήση πως ο ενοποιημένος

καθαρός δανεισμός δάνεια μείον
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκε

στα 157,4 εκατ ευρώ από 153 εκατ
ευρώ το 2013 Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας

αυξήθηκε στα 91,3 εκατ ευρώ το 2014
από 75,5 εκατ ευρώ το 2013
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ΖΟΥΜ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κερδισμένοι οι χαμένοι και οι
προσδοκίες μετά από τη συμφωνία

ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ^ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Αναγκαία
αλλά όχι επαρκή

συνθήκη για την αναθέρμανση

της πραγματικής οικονομίας

χαρακτηρίζουν παράγοντες από
όλους τους κλάδους μια συμφωνία με τους
δανειστές που θα βάλει ένα πρόσκαιρο
έστω τέλος στο θρίλερ της διαπραγμάτευσης

Το προσωρινό της όποιας ενδιάμεσης
λύσης για την παροχή ανάσας είναι το πρώτο

μεγάλο αγκάθι δεδομένου ότι όπως

όλα δείχνουν η μεγάλη συζήτηση που θα
περιλαμβάνει και τα καυτά θέματα της ατζέντας

χρέος ασφαλιστικό μετατίθεται προς
το φθινόπωρο

Έτσι με την εκκρεμότητα της οριστικής
επίλυσης του ελληνικού προβλήματος να επικρέμαται

και τους επόμενους μήνες μια πρώτη
σύγκλιση θα άρει μεν το κλίμα αβεβαιότητας

που έχει γονατίσει την αγορά αλλά
τα αναμφισβήτητα οφέλη για τη μεγάλη πλειοψηφία

των επιχειρήσεων υπάρχει κίνδυνος
να εξανεμιστούν από την επερχόμενη αύξηση

των συντελεστών ΦΠΑ και τη νέα φορο
καταιγίδα

Επιπλέον όπως τονίζεται χαρακτηριστικά
μετά από τόσους μήνες καθόδου το στοίχημα

της αναστροφής θα απαιτήσει χρόνο
γιατί η αγορά δεν υπακούει σε αυτοματισμούς

Για αυτό και πέραν του ξεκαθαρίσματος
του τοπίου για την πορεία της χώρας χρειάζονται

ταυτόχρονα γενναίες μεταρρυθμιστικές
δράσεις αλλά και αποκατάσταση της ρευστότητας

ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το βέβαιο είναι ότι η κατάσταση στην πραγματική

οικονομία έχει φτάσει πλέον στο μη

περαιτέρω Η παύση πληρωμών από το
Δημόσιο προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι

για την πληρωμή μισθών συντάξεων και
δόσεων προς τους δανειστές έχει στεγνώσει

απόλυτα την αγορά προκαλώνΓας αλυσιδωτές

συνέπειες
Το Δημόσιο δεν πληρώνει προμηθευτές

κοι άλλες υποχρεώσεις επιστροφές ΦΠΑ
ενώ η άντληση των διαθεσίμων από ασφαλιστικά

ταμεία και φορείς του ευρύτερου δημόσιου

τομέα έχουν οδηγήσει σε αντίστοιχο
πάγωμα διαγωνισμούς ακόμη και για τους

πλέον κρίσιμους τομείς π χ αναλώσιμα νοσοκομείων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ-ΛΙΑΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΟΙ MME

Βόμβα από την αύξηση του ΦΠΑ Πόσο θα ανοίξει η τραπεζική κάνουλα
Τροςκλάδοι-πυ

λώνες της οικονομίας

αναμένεται να
δοκιμαστούν σκληρά

από την αύξηση
των συντελεστών
ΦΠΑ που αποτελεί
συστατικό στοιχείο
της όποιας συμφωνίας

με τους δανειστές

Παρότι μια τέτοια
εξέλιξη θα έχει σε
επίπεδο κλίματος
θετικό αντίκτυπο
στον τουρισμό όλοι
οι φορείς προειδοποιούν

ότι τυχόν
υπερδιπλασιασμός του ΦΠΑ θα οδηγήσει σε απώλειες αφίξεων εσόδων και θέσεων

εργασίας ενώ θα μειώσει κάθετα το ενδιαφέρον για νέες τουριστικές επενδύσεις

Ετσι την ώρα που οι κρατήσεις κινούνται πτωτικά σε σχέοη με τις προσδοκίες
και μάλιστα από μεγάλες αγορές Γερμανία Ρωσία ο πήχης βιωσιμότητας τίθεται

στο 8%-10 που ισχύει στους βασικούς ανταγωνιστές γιατί σε διαφορετική
περίπτωση η βλάβη θα είναι ανήκεστος

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αγωνία στον κλάδο της εστίασης που φοβάται επαναφορά

του εφιάλτη του 2011 όταν η αύξηση του ΦΠΑ έφερε κστακρήμνιση τζΤ

ρου 40 6.500 λουκέτα και 40.000 απολύσεις Αντίθετα η μείωση στο 13 από
το 23 τον Αύγουστο του 2013 οδήγησε σε ανάκαμψη και 120.000 νέες θέσεις
εργασίας Ο άνθρωποι της αγοράς τονίζουν σπ αντί για αύξηση απαττετται μείωση
στο 9 επίπεδα στα οποία κινείται και ο ξένος ανταγωνισμός Βαρύτατο πλήγμα
θα δεχθεί και το λιανεμπόριο που λόγω ύφεσης και πτώσης της κατανάλωσης μετράει

ήδη σημαντικές απώλειες Την τελευταία διετία η μέση μηνιαία δαπάνη των
νοικοκυριών για προϊόντα πρώτης ανάγκης έχει μειωθεί κατά 21,1 ενώ το καλάθι
της νοικοκυράς σε τρόφιμα έχει αδειάσει κατά 660 ευρώ το χρόνο Ο τ?]ρος στην
αγορά το Ιο τετράμηνο του 2015 σύμφωνα μετα πιο πρόσφατα στοιχεία έχει υποχωρήσει

κατά τουλάχιστον 20 από πέρυσι Αυτό δημιουργεί ακόμη εντονότερες
πιέσεις και τάσεις συγκέντρωσης σης μεγάλες αλυσίδες με τις πωλήσεις τριμήνου

των σούπερ μάρκετ να πέφτουν κατά 1,1 5,2 τον Μάρτιο εξανεμίζοντας
τις προσδοκίες για ανάκαμψη

Το κρίσιμο ερώτημα για την τεράστια πλειοψηφία

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι

πότε και κατά πόσο θα ανοίξει η τραπεζική
κάνουλα ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή

λειτουργία της αγοράς σε έναν χώρο που
έχει πληγεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια
Στην πενταετία 2010-14 απάτη μείωση του
ΑΕΠ κατά 52 δισ τα 34 δισ υπολογίζεται
ότι αφαιρέθηκαν από το εμπόριο και την
εσωτερική κατανάλωση ενώ η συνεχιζόμενη

ύφεση οδηγεί σε κύμα νέων λουκέτων
που θα προστεθούν στα 230.000 από την
αρχή της κρίσης Μόνο στο πρώτο τρίμηνο
έκλεισαν 5.341 επιχειρήσεις 3.239 ατομικές

1.200 Ο.Ε 392 Ε Ε 210 Ε.Π.Ε 178
Α Ε ουσιαστικά δηλαδή 59 κάθε μέρα
ενώ οι προβλέψεις μιλούν για άλλες 8.500
μέχρι τέλος του εξαμήνου

Αν και τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί
οι προοπτικές δεν διαγράφονται ιδιαίτερα
αισιόδοξες Μπορεί μια συμφωνία να επιδράσει

σημαντικά σε επίπεδο κλίματος και
ψυχολογίας τονώνοντας σε ένα βαθμό τη
ζήτηση αλλά για νέα δάνεια και γενναία
χρηματοδότηση από τις τράπεζες υπάρχει
πολύς δρόμος μπροστά

Ανώτατα τραπεζικό στελέχη προβλέπουν
ότι οι συνολικές χρηματοδοτήσεις φέτος προς
επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα κυμανθούν
στα 5-6 δισ έναντι αρχικών εκτιμήσεων στα
τέλη του 2014 για 8 με 10 δισ

Πέρα λοιπόν από την ανάγκη άμεσης επίλυσης

του γόρδιου δεσμού των κόκκινων
δανείων η αποκατάσταση της ρευστότητας

προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
ακόμη και μετά από ένα deal με τους δανειστές

θα γίνει σταδιακά Ενώ ήδη θεωρείται

απαραίτητος ένας νέος κύκλος ΑΜΚ
στις 4 συστημικές τράπεζες ύψους από 5
6 δισ έως και 10 δισ

Έτσι μπορεί σήμερα τα επιχειρηματικά
δάνεια να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο
ποσοστό του τραπεζικού δανεισμού 48,3

6,4 προς ελεύθερους επαγγελματίες και
συμμετοχή 22 της Βιομηχανίας και 20
του Εμπορίου αλλά κατά την ΕΣΕΕ το 95
των αιτημάτων για χορήγηση δανείων σε πολύ

μικρές και μικρομεσαίες επιχαρήσεις απορρίπτεται

Και αυτό θα ανατραπεί σε βάθος
χρόνου και σε συνάρτηση με άλλους παράγοντες

ενίσχυση της καταθετικής βάσης
εξυγίανση τραπεζικών χαρτοφυλακίων

Σημαντική ανάσα από την ομαλοποίηση
του κλίματος αναμένουν οι εισαγωγικές και
εξαγωγικές επιχειρήσεις Οι πρώτες πέραν
της πτώσης της ζήτησης βρίσκονται αντιμέτωπες

με απαιτήσεις των προμηθευτών
για προκαταβολική εξόφληση των παραγγελιών

Όσο για τις εξαγωγικές δεν επωφελήθηκαν

επαρκώς από την ευνοϊκή συγκυρία

πτώση πετρελαίου υποτίμηση ευρώ

με το χάσμα εμπορευματικών συναλλαγών

Ελλάδας-Ευρωζώνης να παραμένει
και τις ελληνικές εξαγωγές να καταγράφουν
πτώση 2 14 στις ενδοκοινοτικές αγορές

16 στις τρίτες χώρες
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Προτείνουμε τη
μεγάλη συνεννόηση

για να υπάρξει
συμφωνία

►Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ σελ 9
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Νέα Δημοκρατία
Οι προτάσεις για
πολιτικέ πρωτοβουλίες

Κυριάκος Μητοοχάκης Αδωνις Γεωργιάδης Ανδρέας Παπαμψίκος

Εισηγούνται συνάντηση με Τσίπρα
Του ΣΩΤΗΡΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Εισηγηθείς

για να ζητήσει συνάντηση

από tov πρωθυπουργό

Αλέξη Τσίπρα δέχεται

ο Αντώνης Σαμαράς
Στην πρόσφατη συνεδρίαση της

Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος
τρία προβεβλημένα στελέχη οι

δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι
Κυριάκος Μητσοτάκης Αδωνις
Γεωργιάδης και ο γραμματέας Ανδρέας

Παπαμιμίκος τάχθηκαν υπέρ
μιας τέτοιας συνάντησης Το επιχείρημα

τους είναι πως ο κ Σαμαράς πρέπει
να επισκεφθεί το Μέγαρο Μαξίμου
προκειμένου να ενημερωθεί για την
πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά
και να εκφράσει στον ίδιο τον πρωθυπουργό

τις ενστάσεις του για την αύξηση

της φορολογίας που σχεδιάζεται
Τα ίδια στελέχη εξέφρασαν την

άποψη πως μια τέτοια κίνηση θα ενίσχυε

το προφίλ του Αντώνη Σαμαρά
αλλά θα είχε και θετικό αντίκτυπο

στην κοινωνία καθώς θα αποδείκνυε
στην πράξη ότι η Ν.Δ είναι μια υπεύθυνη

αντιπολίτευση που βάζει πάνω
απ όλα το εθνικό συμφέρον

Η εισήγηση προκάλεσε την άμεση

αντίδραση του Χρύσανθου Λαζα
ρίδη ο οποίος διαφώνησε υποστηρίζοντας

πως μια τέτοια κίνηση δεν
θα είχε κανένα απολύτως όφελος καθώς

η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη
να μην προχωρήσει σε αλλαγή πολιτικής

Ωστόσο ο πρόεδρος της Ν.Δ
απέφυγε να απαντήσει αν θα το ζητήσει

ή όχι δείχνοντας πως το σκέφτεται

Οι πολιτικές κινήσεις που έχει
στη διάθεσή του πλέον ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι

πολλές
Το ευρωπαϊκό μέτωπο που ήθελε

να δημιουργήσει με το ΠΑΣΟΚ και το
Ποτάμι απέναντι στη συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ δεν προχωράει λόγω

της αρνητικής στάσης του Σταύρου

Θεοδωράκη Επίσης και η σύγκληση

του συμβουλίου των πολιτικών

αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί

αν δεν το επιθυμεί ο
πρωθυπουργός

Οπότε οι διαθέσιμες πολιτικές

πρωτοβουλίες που μπορεί να
αναλάβει ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης είναι λίγες Μία συνάντηση

με τον πρωθυπουργό είναι ανά

luvopiAniés
του αρχηγού
ins Ν.Δ
ερμηνεύουν
us συχνέε
avacpopés του
περί εθνικήε
συνεννόησηε
ws προπομπό
ενόε
ενδεχόμενου
τετ α τετ
με τον
πρωθυπουργό

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Α

Μεγάλη συνεννόηση για να υπάρξει συμφωνία
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ για να υπάρξει συμφωνία

έστω και την ύστατη στιγμή προτείνει
στην κυβέρνηση ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Αντώνης Σαμαράς μέσω
αποκλειστικής δήλωσής του στην Αγορά

Ο πρόεδρος της Ν.Δ επιχειρεί να απο
δομήσει τη στάση του Μεγάρου Μαξίμου
στη διαπραγμάτευση κάνοντας λόγο για
έπος που κατέληξε σε φαρσοκωμωδία και

για ανοησίες με τις οποίες έχασαν χρόνο
και τώρα τρέχουν να προλάβουν Ωστόσο
ο κ Σαμαράς καταλήγει προτείνοντας μεγάλη

συνεννόηση επειδή όπως λέει γνωρίζουμε
από τι κινδύνους απειλείται η χώρα

Ολόκληρη η δήλωση του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ως εξής

Για μια ακόμα φορά μάθαμε προχθές
ότι η συμφωνία είναι έτοιμη είναι θέμα
ωρών

Για μια ακόμα φορά αυτό που μάθαμε
στην Ελλάδα διαψεύστηκε απ όλους εκτός
Ελλάδος

Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση εμφανίζει

τις δικές της θέσεις ως τελική
συμφωνία Κι έτσι αποσταθεροποιεί συνεχώς

και την οικονομία της Ελλάδας και m
διαπραγματευτική της θέση

Η υποτιθέμενη διαπραγμάτευση του
ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ως έπος και κατέληξε
φαρσοκωμωδία Αποδείχθηκε ότι μόλις τις
τελευταίες μέρες άρχισαν να διαπραγματεύονται

επί της ουσίας Ομολόγησαν ότι είχαν
υπερτιμήσει την πολιτική διαπραγμάτευση

Μ άλλα λόγια έχασαν χρόνο με ανοησίες

και τώρα τρέχουν να προλάβουν
Εμάς μας κατήγγελλαν συνεχώς Ομως

επί των ημερών μας δεν υπήρχε καμία ανησυχία

αν θα πληρωθούν στο τέλος του μή¬

να οι συντάξεις Τότε σε πολύ δυσκολότερες

συνθήκες ούτε και τότε διανοηθήκαμε
ποτέ να αγγίξουμε τα διαθέσιμα ή τα αποθεματικά

Οργανισμών Ταμείων Δήμων ή
Νοσοκομείων όπως έκαναν τώρα

Και το πιο σημαντικό στις μεγάλες δυσκολίες

που εμείς αντιμετωπίσαμε και τις
οποίες παρ όλα αυτά ξεπεράσαμε είχαμε
τον ΣΥΡΙΖΑ πάντοτε απέναντι μας Σε όλα

Σήμερα ακριβώς επειδή γνωρίζουμε
από τι κινδύνους απειλείται η χώρα εμείς
τους προτείνουμε τη μεγάλη συνεννόηση
ώστε να αλλάξει η χώρα πολιτική

Μεγάλη συνεννόηση για να βγουν εκείνοι

από τα ολοφάνερα αδιέξοδά τους για
να βγει η Ελλάδα από τους κινδύνους που
αντιμετωπίζει για να αλλάξει η πολιτική της
χώρας για να υπάρξει συμφωνία έστω και
την ύστατη στιγμή

ΣΧΟΛΙΟ
Του
ΚΠΝ/ΝΟΥ
ΡΟΜΠΟΤΗ

I

Το κράιος
έχει συνέχεια

Τα
ισοδύναμα μέτρα

που προτείνει
η Νέα Δημοκρατία

για να αποφευχθεί η αύξηση

των συντελεστών
του Φόρου Προστιθέμενης

Αξίας κινούνται στη
σωστή κατεύθυνση

Δίνουν τη δυνατότητα
στο κράτος να εξοικονομήσει

πόρους από
την περιστολή των δαπανών

του δημόσιου τομέα

χωρίς να επιβαρύνει
με πρόσθετους φόρους

τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις Ομως
η διαπραγμάτευση βρίσκεται

σε κρίσιμη φάση
ο χρόνος τελειώνει και
εφόσον η αξιωματική
αντιπολίτευση δεν έχει
ήδη καταθέσει στην κυβέρνηση

κοστολογημένη
την πρότασή της δύσκολα

θα τεθεί στο τραπέζι

των διαβουλεύσεων
με τους δανειστές

Ωστόσο υπάρχει ένα
πεδίο στο οποίο η αξιωματική

αντιπολίτευση
μπορεί να συνεισφέρει

ουσιαστικά ώστε να
περιοριστούν τα βάρη
από τους ώμους όλων
ίων φορολογουμένων
Ως κυβέρνηση είχε συγκροτήσει

επιτροπές στο
υπουργείο Οικονομικών
για να προχωρήσουν το
τιτάνιο έργο της αναπροσαρμογής

των αντικειμενικών

αξιών στα ακίνητα

Τα αποτελέσματα
των εργασιών των επιτροπών

αυτών πρέπει
να δοθούν στη σημερινή

ηγεσία του υπουργείου
το οποίο καλείται μέσα
σε δύο εβδομάδες να

παρουσιάσει νέα λίστα
με τιμές ζώνης ώστε η
φορολόγηση των ακινήτων

να μη γίνεται με πλασματικές

αξίες
Είναι μία ευκαιρία

κυβέρνηση και αξιωματική
αντιπολίτευση να δείξουν

ότι ίο κράτος μπορεί
να έχει συνέχεια
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«Πάρτε πίσω τον νόμο Κατρουγκαλου, κόψτε δαπάνες του Δημοσίου»
01 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΑ «ΔΙΔΥΜΑ»

μεσα σε αυτές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τακτικοί 

συνομιλητές του κ. Σαμαρά ερμηνεύουν 

τις συχνές αναφορές του περί
«εθνικής συνεννόησης» ως προπομπό
ενός ενδεχόμενου τετ α τετ με τον Αλέξη 

Τσίπρα. Προς το παρόν, πάντως,
δεν υπάρχει κανένας δίαυλος επικοινωνίας 

με το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς 

οι γέφυρες μεταξύ των δύο κομμάτων 

έχουν κοπεί από την περίοδο
που η Ν.Δ. ήταν στην κυβέρνηση και
ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση.

Στη Συγγρού είναι έκδηλη η δυσαρέσκεια 

για το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός 

δεν έχει ενημερώσει τα κόμματα 

για τις διαπραγματεύσεις. «Ακόμα 

περιμένουμε να δούμε τη συμφωνία 
της 20ής Φεβρουαρίου και να τη

συζητήσουμε, όπως είχε δεσμευθεί η
κυβέρνηση. Είναι δυνατόν να μαθαίνουμε 

από το εξωτερικό τι γίνεται στη
χώρα μας;», σημειώνουν συνεργάτες
του πρώην πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο 

πρόβλημα το αντιμετώπισε ο
Αντώνης Σαμαράς και στη Σύνοδο του
ΕΛΚ στη Ρίγα, όταν και περίμενε να
πληροφορηθεί από τους Ευρωπαίους
ηγέτες στις κατ' ιδίαν συναντήσεις για
την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

«Πώς θα υποστηρίξεις τη χώρα
σου αν δεν γνωρίζεις τι συζητείται;»,
έλεγε χαρακτηριστικά συνομιλητής
του Αντώνη Σαμαρά.

ΜΕ ΜΙΑ πολιτική «ντρίμπλα» θα
επιχειρήσει ο Αντώνης Σαμαράς 

να αποφύγει την υπερψήφιση 
της κυβερνητικής συμφωνίας

με τους εταίρους στη Βουλή και
να στριμώξει, ταυτόχρονα, τους
διαφωνούντες στο κόμμα του.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης 

δουλεύει ήδη ένα πακέτο 

ισοδύναμων μέτρων ως
αντιστάθμισμα της αύξησης του
ΦΠΑ που σχεδιάζει η κυβέρνηση. 

Το πακέτο αυτό θα βασίζεται
σε δαπάνες του Δημοσίου, αντί
για φόρους σε όλους.

Τι αντιπροτείνει η Νέα Δημοκρατία; 

Να παγώσει ο νόμος 

Κατρούγκαλου για τις επα-
ναπροσλήψεις στο Δημόσιο, να
περικοπούν οι επικουρικές συντάξεις 

και να επανέλθει η ρύθμιση 

των 100 δόσεων στο 
προηγούμενο 

καθεστώς. Στο τραπέζι 
έχει πέσει ακόμη και πρόταση

για μείωση στους «υψηλόμισθους» 

υπαλλήλους του Δημοσίου, 
αν και αυτό δεν συγκεντρώνει 
πολλές πιθανότητες.
Με τις παραπάνω κινήσεις η

αξιωματική αντιπολίτευση εκτι¬

μά πως θα εξοικονομηθεί 1 δισ.
ευρώ, όσα δηλαδή υπολογίζει
η κυβέρνηση πως θα κερδίσει
από την αύξηση των συντελεστών 

του ΦΠΑ, το οποίο χαρακτηρίζουν 

υφεσιακό μέτρο, που

Εξοικονόμηση
1 δισ. ευρώ από
το πακέτο μέτρων
που αντιπροτείνει
η αξιωματική
αντιπολίτευση

θα πλήξει σημαντικά και τον
τουρισμό.

Ο κ. Σαμαράς θέλει να φέρει
αντιπρόταση για τρεις λόγους:

Ο πρώτος είναι για να δείξει 

προς τα έξω πως δεν λέει 

ένα στείρο «όχι» στη Βουλή.
Ο δεύτερος είναι ότι με αυτόν τον
τρόπο θα «κλείσει το μάτι» στον
ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο
φιλελεύθερο DNA των ψηφοφόρων 

της Ν.Δ., προκρίνοντας
τις περικοπές δαπανών. Επιπροσθέτως, 

εκτιμά πως έτσι θα
δυσκολέψει τη διαφοροποίηση
στελεχών, όπως η Ντόρα Μπα-
κογιάννη ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 

οι οποίοι έχουν ταχθεί 

ανοικτά εναντίον της επιβολής 

και άλλων φόρων.
Στη Συγγρού πιστεύουν ότι

το Μαξίμου δεν θα δεχθεί την
πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 

καθώς θεωρούν
πως στόχος του Αλέξη Τσίπρα
είναι να δημιουργήσει ένα 

κομματικό 

κράτος, όπως λένε, το
οποίο σε μεγάλο μέρος ευθύνεται 

για τη δημιουργία των ελλειμμάτων.

ΕΝΤΟΝΕΣ είναι οι ζυμώσεις
στο εσωτερικό του κόμματος,
με τους «δελφίνους» να ετοιμάζονται 

να πάρουν θέση μάχης
για την επόμενη ημέρα στη
Ν.Δ., όταν κλείσει η συμφωνία 

με τους δανειστές. Βουλευτές 

και στελέχη παρελαύνουν
από τα πολιτικά τους γραφεία,
ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και
μυστικές δημοσκοπήσεις.

Ωστόσο, εκείνο που συζητείται 

έντονα το τελευταίο
διάστημα μεταξύ των «γαλάζιων» 

είναι ποιος από την οικογένεια 

Μητσοτάκη θα διεκδικήσει 

την αρχηγία της Νέας 

Δημοκρατίας. Τόσο η Ντόρα 

Μπακογιάννη όσο και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
κρύβουν τις φιλοδοξίες τους.
Κανείς από τους δύο μέχρι
στιγμής δεν είναι διατεθειμένος 

να κάνει πίσω, προκαλώντας 

σύγχυση, αλλά και συζητήσεις 

στη βάση του κόμματος.

Παράλληλα, δημιουργούνται
και οι πρώτες συμμαχίες μεταξύ 

των «δελφίνων».
Η Ντόρα Μπακογιάννη

δείχνει να είναι πιο κοντά με
τον Νίκο Δένδια, με τον οποίο
μάλιστα έχουν συναντηθεί αρκετές 

φορές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

φαίνεται να επικοινωνεί 

καλύτερα με τον Μάκη
Βορίδη, κάτι που αποτυπώνεται 

στις συνεδριάσεις στη Βουλή, 

αλλά και στο Πολιτικό Συμβούλιο 

της Νέας Δημοκρατίας.
Αγνωστος «Χ» στην εξίσωση 

για τις εσωκομματικές εξελίξεις 

στη «γαλάζια» παράταξη 
είναι η στάση που θα κρατήσει 

ο Κώστας Καραμανλής.
Αν και ο ίδιος τονίζει πως δεν
ασχολείται με τις παρασκηνιακές 

διαβουλεύσεις, κανείς δεν
γνωρίζει τι θα πράξει στην
περίπτωση που ανοίξουν οι
εκλογικές διαδικασίες για την
ηγεσία του κόμματος.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2015

Ι km, V
Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ 2,8 ΔΙΣ.

Η πρόκληση ens eRfinviKns
φαρμακοβιομηχανια5
■ Irôxos να καλύψει to 70% υων αναγκών uns χώραε με ποιοακό και οικονομικό φάρμακο

Για κάθε
1.000ευρω
που δαπανώνται
οε ελληνικό

φάρμακο, το ΑΕΠ
ενισχύεται κατά
3.420 ευρώ

Η ελληνική παραγωγή φαρμάκου βρίσκεται μπροστά
σε μια μεγάλη πρόκληση: Έχει στόχο να καλύψει το
70% των αναγκών tns xtopas με ποιοτικό και οικονομικό 

φάρμακο, συμβάλλονταβ έτσι αποφασιστικά στη

βιωσιμότητα του συστήματαβ Yyeias μέσω του εξορβο-
λογισμού ens φαρμακευτική» ßanävns. Και παράλληλα
να αναδείξει τη δυναμική ens εθνικήβ φαρμακοβιομη-
xavias σε βασικό παράγοντα auàncuÇns.

ψΜ   ■ δη από το τέλος του
περασμένου έτους η

Πανελλήνια ΈνωσηI Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)

έβαλε στη δημόσια συζήτηση έναν δεκάλογο 

δεσμευτικών προτάσεων με
αναπτυξιακούς στόχους που συνοδεύονται 

από επενδύσεις, ενίσχυση της
καινοτομίας και στήριξης της απασχόλησης. 

Όπως, μάλιστα, τονίστηκε στην

πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ,
η στρατηγική που θα ακολουθήσει η
ΠΕΦ για την εκπλήρωση του στόχου

της είναι η τεχνολογική διαφοροποίηση 

της ελληνικής παραγωγής φαρμάκου, 

η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών 

της, η εξωστρέφεια με επίκεντρο 

την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή,
την Ασία και την Αφρική, η καθιέρωση
ενός σταθερού «οδικού χάρτη» για
την'Ερευνα και την Ανάπτυξη και η
επιμονή της να στηρίζει την απασχόληση, 

στοιχεία που αναδεικνύουν τον
χαρακτήρα της ως «εθνικού πρωταγωνιστή».

Είναι πλέον γνωστό σε όλους όσοι

ασχολούνται με την οικονομία ότι η ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία, με τα ποιοτικά, 

ασφαλή και διεθνώς αναγνωρισμένα 

σκευάσματα που παράγει μπορεί 

να αποτελέσει αιχμή του δόρατος
για ένα νέο εθνικό επενδυτικό σχέδιο,
καθώς διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να
το πράξει.

Με 27 σύγχρονες παραγωγικές μονάδες 

και σπουδαία τεχνογνωσία 50
ετών, η εθνική παραγωγή φαρμάκου
κατέχει το 6ο% των θέσεων εργασίας
του κλάδου και περισσότερο από το

Ανάγκη διαμόρφωσΜ yuas edviKûs noXuims
Παρά τα δεδομένα αυτά, η εθνική βιομηχανία 

φαρμάκου δεν έτυχε της καλύτερης
αντιμετώπισης από τις πολιτικές των τελευταίων 

ετών. Τα προσιτά ελληνικά φάρμακα,
κυρίως γενόσημα, καθηλώθηκαν στο 20%
της φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ οι εισαγωγές 

κυριάρχησαν, με 8ο% συμμετοχή στην

αγορά. Στον κλειστό φαρμακευτικό προϋπολογισμό 

των 2 δισ., τα εγχωρίως παραγόμενα 

φάρμακα έχουν σήμερα κύκλο εργασιών
περίπου 420 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου U7 δις
καταβάλλονται από τα Ταμεία σε εισαγόμενα,
συνήθως ιδιαιτέρως ακριβά, φάρμακα.

Φθηνότερα οπό τα εισαγόμενο
Πέρα από αυτό, οι μνημονιακές πολιτικές

οδήγησαν σε οριζόντιες μειώσεις της τάξεως
του 6ο% στις τιμές των προσιτών ελληνικών
γενοσήμων, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση
της τελικής τιμής τους στο 32,5% του πρωτοτύπου 

(και, δεδομένων και των αυτόματων

επιστροφών που αποδίδονται στο κράτος,
στον παραγωγό μένει το 27%). Σήμερα ένα
ελληνικό γενόσημο φάρμακο έχει τιμή από

50 έως 70% φθηνότερη από το εισαγόμενο
πρωτότυπο.Οι εκπρόσωποι της ΠΕΦ υποστηρίζουν 

ότι στην Ελλάδα μπορούμε να

παράγουμε ό,τι εισάγουμε, καλύπτοντας με
ποιοτικά και οικονομικά σκευάσματα έως και
το 70% της πρωτοβάθμιας και το 50% της νοσοκομειακής 

φαρμακευτικής περίθαλψης.
Μια τέτοια εξέλιξη θα μείωνε δραστικά τη
φαρμακευτική δαπάνη και θα άφηνε σοβαρά 

περιθώρια για την εφαρμογή κοινωνικής
φαρμακευτικής πολιτικής αλλά και για την
επιλογή καινοτόμων θεραπειών.

Αυτό από μόνο του οδηγεί στην ανάγκη 

διαμόρφωσης μιας εθνικής πολιτικής
φαρμάκου, που θα επιτρέπει στα ελληνικά
γενόσημα να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς από το σημερινό 20%. Για τους
Έλληνες παραγωγούς είναι ξεκάθαρο ότι η

μονοδιάστατη επικέντρωση στις τιμές πρέπει
να σταματήσει, και να δοθεί έμφαση στην αύξηση 

του όγκου τωνγενοσήμων με πολιτικές
που να αναδεικνύουν την ταυτότητά τους.

Στη σωστή κατεύθυνση
Οι ίδιοι κύκλοι θεωρούν ότι οι πρόσφατες 

αποφάσεις του υπουργείου Υγείας, που

ορίζουν ότι οι γιατροί μπορούν να συνταγο-
γραφούν, πέρα από τη δραστική ουσία, τα
επώνυμα γενόσημα που εμπιστεύονται «κινούνται 

στη σωστή κατεύθυνση». Γιατί «με
τον τρόπο αυτόν θα καταστεί συνειδητή η
επιλογή των αξιόπιστων ελληνικών γενοσήμων, 

τόσο από την πλευρά των επαγνελμα-
τιών υγείας όσο και από τους ασθενείς». Και

αυτό «θα είναι μια σημαντική πρόοδος και θα .

συμβάλει τόσο στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής 

δαπάνης όσο και στην απελευθέρωση 

της δυναμικής της εθνικής βιομηχανίας
φαρμάκου».

90% των νέων επενδύσεων, ενώ στηρίζει 

την έρευνα και την καινοτομία,
επενδύοντας 30 εκατομμύρια ετησίως 

σε περισσότερα από 8ο ερευνητικά
προγράμματα. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η
ετήσια συνεισφορά της εγχώριας παραγωγής 

φαρμάκου στο ΑΕΠ της χώρας 

υπολογίζεται στα 2,8 δισ., ενώ για
κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται σε
ελληνικό φάρμακο το ΑΕΠ ενισχύεται
κατά 3-420 ευρώ.

Οι εξαγωγέ$
Η εθνική παραγωγή φαρμάκων συνέβαλλε 

ουσιαστικά και στην ιστορικά
καλύτερη επίδοση που εμφάνισαν οι
ελληνικές εξαγωγές το τελευταίο τρίμηνο 

του 2014. Τον έντονο εξαγωγικό
προσανατολισμό του συγκεκριμένου
κλάδου επιβεβαιώνει πρόσφατη έκθεση 

του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Εξαγωγέων (ΠΣΕ), η οποία επικαλούμενη 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τοποθετεί
τα φάρμακα στη δεύτερη θέση μεταξύ
των 20 κορυφαίων εξαγώγιμων προϊόντων 

της Ελλάδος για το 2014, μετά
τα ορυκτέλαια πετρελαίου. Σύμφωνα,
μάλιστα, με την ανάλυση του
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων
και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών
και Μελετών (ΚΕΕΜ) επί των προσωρινών 

στοιχείων για το σύνολο του 2014,
οι εξαγωγές φαρμάκων για το 2014
ανέρχονται στα 74°.9 εκατ. ευρώ, και
19.236,9 τόνους.

Παράλληλα, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται 

από προβληματική διασύνδεση 

της βιομηχανίας με την έρευνα, 

η εγχώρια βιομηχανία φαρμάκων
προωθεί αποφασιστικά τη συνεργασία
με την ακαδημαϊκή και ερευνητική
κοινότητα, παρέχοντας την απαραίτητη 

στήριξη στους'Ελληνες ερευνητές.
Έτσι, αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα 

στον τομέα των μελετών, ανοίγοντας 

τον δρόμο για την καινοτομία
και την παραγωγή νέων φαρμάκων.
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Στοχο
ποιημένος από
κυβέρνηση καρα
μανλικό μπλοκ αλλά
και ένα κομμάτι του
επιχειρηματικού
συστήματος φαίνεται
να είναι ο επίτροπος

της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή
Ενωση Δημήτρης
Αβραμόπουλος
φωτό Ηδη έχουν

αρχίσει να γράφονται
και να λέγονται

διάφορα Για παράδειγμα

ο υπουργός
Υγείας Παναγιώτης
Κουρουμπλής έχει
δώσει συγκεκριμένες
οδηγίες προκειμένου
να ελεγχθεί εξονυχιστικά

η περίοδος
Αβραμόπουλου στο
Υγείας Μιλάμε για
κανονικό γλέντι που
θα γίνεται με σταθερά
ΒΗΜΑτα
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Αναβάθμιση Ξάνθου
στο Υγείας

ΣΕΑΛΛΑΓΕΣοτησημερινήδομήτου υπουργείου
Υγείας προσανατολίζεται το Μέγαρο Μαξίμου
Οπως αναφέρουν άνθρωποι
που γνωρίζουν τις σκέψεις
του προέδρου Αλέξη θα επιχειρηθεί

ο διαχωρισμός του
τομέα της Πρόνοιας απ αυτόν
που σχετίζεται με τα φάρμακα
και όχι μόνον Σε μια τέτοια g
περίπτωση ο ΙΙαναγιώι
Κουρουμπλής θα αναλάβει V
την πρόνοια ενώ ο σημερι
νός αναιιλιιμωτής υπουργός
Ανδρέας Ξάνθος φωτό θα κληθεί να τρέξει
τον νευραλγικό τομέα των φαρμάκων
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Νέο σχέδιο
για ΦΠΑ 6,5
1θ και 22

Πρόταση της Αθήνας να υπαχθούν

στον χαμηλό συντελεστή
μόνο τα φάρμακα και στον μεσαίο
τουρισμός βιβλία ψωμί γάλα

Ολα τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες

μεταφέρονται στον υψηλό

συντελεστή ΣΕΛ 6

6
ΦΠΑ
Τα τελευταία σενάρια για τους νέους

συντελεστές ΦΠΑ Για ποια
προϊόντα και υπηρεσίες θα προκύψουν

αυξήσεις

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Νέο σχέδιο για τρεις συνι
ΦΠΑ 6,5 10 και 22

Πρόταση της Αθήνας
να υπαχθούν στον
χαμηλό συντελεστή
μόνο τα φάρμακα στον
μεσαίο τουρισμός
βιβλία ψωμί και γάλα
και στον υψηλό όλα τα
υπόλοιπα υπηρεσίες
και αγαθά

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Σκληρά παζάρι διεξάγεται μεταξύ των δανειστών

και της Αθήνας για τους συντελεστές
ΦΠΑ με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τις
δικές τους προτάσεις και να αναζητείται φόρμουλα

συμβιβασμού
Η ελληνική πλευρά επιμένει στην εφαρμογή

τριών συντελεστών ΦΠΑ με το τελευταίο
σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

να προβλέπει συντελεστές
6,5 10 και 21 ή 22 Σύμφωνα με το σενάριο

αυτό η Αθήνα προτείνει
Στον υπερμειωμένο συντελεστή 6,5 να

υπάγονται μόνο τα φάρμακα προκειμένου να
μην επιβαρυνθούν τα ασφαλιστικά Ταμεία
Αρκεί να αναφερθεί ότι για κάθε 1 μονάδα

iir i

ΛΐίΙW/4 SVf

10•03

αύξησης του ΦΠΑ στα φάρμακα υπάρχει επιβάρυνση

30 35 εκατ ευρώ στα ασφαλιστικά
Ταμεία

Στο μειωμένο 10 να ενταχθούν ο τουρισμός

τα βιβλία ο Τύπος και ορισμένα βασικά
είδη διατροφής ψωμί και γάλα και η ενέργεια

Στον κανονικό συντελεστή 21 ή 22
να υπαχθούν όλα τα υπόλοιπα αγαθά και οι
υπηρεσίες Με αυτό το σενάριο θα προκύψουν
επιβαρύνσεις σχεδόν για όλα τα τρόφιμα τον
κλάδο της εότιασης που υπάγονται σήμερα στο
συντελεστή 13 Αντίθετα μικρές μειώσεις στις
τιμές θα προκύψουν για τα καύσιμα τα τσιγάρα

τα οινοπνευματώδη ποτά τα είδη ένδυσης
και υπόδησης τα ηλεκτρικά είδη κ.λπ

Με την πρόταση αυτή η Αθήνα πιστεύει
ότι θα υπάρξει αύξηση των φορολογικών εσόδων

καθώς μεγάλος αριθμός προϊόντων
και υπηρεσιών θα μετακομίσουν από το
χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13 σε υψηλότερο
συντελεστή 21 ή 22 ενώ παράλληλα οι
εισπράξεις θα ενισχυθούν και από τα μέτρα
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από
τον ΦΠΑ Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται η
λοταρία για τις αποδείξεις η υποχρεωτική
διενέργεια συναλλαγών με πλαστικό χρήμα
χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες από κάποιο

όριο και πάνω αλλά και η επιβράβευση όσων
φορολογουμένων πληρώνουν με πλαστικό
χρήμα συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών
οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή

Οι δανειστές εξακολουθούν να μη συμμερίζονται

τις ελληνικές απόψεις Όπως προέκυψε

και από τη συνέντευξη Γιουνκερ οι δανειστές

ζητούν καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα

1,8 δισ ευρώ από τους νέους συντελεστές

ΦΠΑ και επιμένουν στο σενάριο των
δύο συντελεστών

Συγκεκριμένα επιμένουν στην εφαρμογή

ενός συντελεστή ΦΠΑ στα επίπεδα του 20
23 με εξαίρεση τα φάρμακα και τον τουρισμό

που θα υπάγονται σε έναν χαμηλό συντελεστή
ΦΠΑ στα επίπεδα του 10 12 Στην περίπτωση

που η πρόταση αυτή υλοποιηθεί θα οδηγήσει

σε ανατιμήσεις εν μία νυκτί για βασικά

προϊόντα και υπηρεσίες όπως τα τρόφιμα
οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ και όσα προϊόντα
υπάγονται σήμερα σε ΦΠΑ 13 Τελευταίες
πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλευρά των
δανειστών έριξε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

να διατηρηθούν οι τρεις συντελεστές
ΦΠΑ που ισχύουν σήμερα δηλαδή 6,5 13

και 23 με τη διαφορά ότι στον υπερμειωμένο
συντελεστή 6,5 να παραμείνουν μόνο τα φάρμακα

ο τουρισμός και τα βιβλία να μετακομίσουν

στο 13 και μια σειρά από αγαθά και
υπηρεσίες που σήμερα υπάγονται στο 13 να
μεταφερθούν στο 23

Όλα τα σενάρια προβλέπουν την κατάργηση
των μειωμένων κατά 30 συντελεστών του

ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου από την οποία το
Δημόσιο θα μπορεί να εξοικονομήσει το ποσό
των 347 εκατ ευρώ

Ειδικά για το ειδικό καθεστώς που ισχύει
στα νησιά ο υπουργός Οικονομικών Γ Βαρου
φάκης απαντώντας χθες σε ερωτήσεις στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου επανέλαβε

τόσο τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει
αύξηση του ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές έως
τον Σεπτέμβρη όσο και τον ισχυρισμό πως
ασκούνται και για το ζήτημα αυτό ασφυκτικές
πιέσεις στην κυβέρνηση Στις διαπραγματεύσεις

που διεξάγονται ακόμα και σήμερα έχουμε

να αντιμετωπίσουμε μια απολύτως ανάλγητη
αντιμετώπιση απέναντι στις ανάγκες των

νησιών μας Η πίεση είναι ασφυκτική παρά τα
πολύ ισχυρά επιχειρήματα της δικής μας πλευράς

επιχειρήματα που τα προσπερνούν οι θεσμοί

είπε και έκανε λόγο για μνημονιακή
αναλγησία
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ΦΙΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΑΡΈΧΟΥΝ τις τελευταίες

ήμερες οι φαρμακοποιοί

στους ασφαλισμένους

του ΕΟΠΥΥ που

προσέρχονται στα φαρμακεία

Ενημερώνουν
ότι από 1ης Ιουλίου
κόβουν την πίστωση

στον ΕΟΠΥΥ λόγω των
οφειλών του δηλαδή
οι ασφαλισμένοι θα
πληρώνουν από την
τσέπη τους τα φάρμακα

τους Ωστόσο ούτε
επίσημη απόφαση έχει
ληφθεί από τους Συλλόγους

ούτε η διοίκηση
του ΕΟΠΥΥ έχει

ενημερωθεί για τις
προθέσεις τους Ο πανικός

όμως στους ασφαλισμένους

επεκτείνεται
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Ύστερα από μια μακρά περίοδο μείωσα των εσόδων και συρρίκνωσα των

περιθωρίων κέρδους οι μεγάλεε πολυεθνικέ φαίνεται να επανακτούν τη

δυναμική που είχαν τα προηγούμενα χρόνια σε ßapos των ελληνικών επιχειρήσεων

οι onofes στην πλειονότητα tous αδυνατούν να ανταγωνιστούν

επαξία tous ξένου5 αντιπάλου tous Η έστω καιασθενική ανάκαμψη ms
oiMMpas που επετεύχθη στη διάρκεια του 2014 συνέβαλε στη βελτίωση
ins εικόνα5 των ισολογισμών που παρουσίασαν το 2014 οι πολυεθνικοί

όμιλοι που παραμένουν στην Ελλάδα και στην ενίσχυση ins Oéons tous

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΕΔΑΦΟΣ

Επανακτούν δυναμική οι μεγάλεε
πολυεθνή στην Ελλάδα

Τα δραστικά μέτρα περικοπών που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και η έμφαση
στη μείωση των εξόδων λειτουργία βελτίωσαν τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών

Η ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΕΤΤΑ

gmanettas(ci>pegasus.gr

Καλύτερη
οε ούγκριοη με τα

προηγούμενα χρόνια είναι
η εικόνα που παρουσιάζουν

τα οικονομικά αποτελέσματα των
πολυεθνικών ομίλων που δραστηριοποιούνται

στην Ελλάδα για το
2014 Όπως προκύπτει από την
ανάλυση δέκα ισολογισμών που
συγκέντρωσε η Η από διάφορους

κλάδους της ελληνικής οικονομίας

οι περισσότερες πολυεθνικές

κατάφεραν να περιορίσουν

τις ζημίες παρά την πτώση
του τζίρου τους ενώ κάποιες πέτυχαν

την ολική επαναφορά
επιστρέφοντας στα κέρδη

Ωστόσο δεν έλειψαν και αυτές
που δεν μπόρεσαν να βάλουν φρένο

στην πτώση των εσόδων και
στην υποχώρηση των κερδών τους
βλ πίνακα Παράγοντες της αγοράς

επισημαίνουν ότι η αναστροφή
του επιχειρηματικού κλίματος και
η ανάκαμψη που είχε αρχίσει να
παρατηρείται σε βασικούς δείκτες
της οικονομίας κατά τη διάρκεια
της περσινής χρονιάς συνέβαλαν
καταλυτικά στη βελτίωση των εταιρικών

αποτελεσμάτων τα οποία
για πάνω από έξι χρόνια δέχονται
ασφυκτικές πιέσεις από την κάμψη
της κατανάλωσης και την έλλειψη
ρευστότητας

ΑΓΕΤ Coca-Cola
Σημαντική βεβαίως ήταν και

η συνεισφορά των μέτρων που
αφορούσαν σε δραστικές περικοπές

στα έξοδα λειτουργίας τα οποία

με βάση τα αναθεωρημένα
business plan έπρεπε να μειωθούν

στο ελάχιστο Στην ομάδα
των πολυεθνικών που πέτυχαν να
μειώσουν σημαντικά τις ζημιές
τους ανήκουν η ΑΓΕΤ Ηρακλής
και η Coca-Cola 3Ε

Η στροφή στις εξαγωγές με τη
βοήθεια της μητρικής Lafarge
στην πρώτη περίπτωση και η αποτελεσματικότερη

διαχείριση του
κόστους μέσα από δραστικές περικοπές

στα έξοδα λειτουργίας στη

δεύτερη απέδωσαν καρπούς καθώς

συνέβαλαν στη βελτίωση του
περιθωρίου κέρδους και εν τέλει
οτη συρρίκνωση των υπέρογκων
ζημιών που είχαν ουοοωρεύσει
όλο το προηγούμενο διάστημα

Η Coca Cola μάλιστα σύμφωνα

με εκιιμήσεις αναλυτών δεν α

Οι οικονομικές επιδόσεις 10 πολυεθνικών στην Ελλάδα το 2014

Πωλήσεις Κέρδη προφορών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2014 2013 Δ Δ

AB Βασιλόπουλος Delhaize Group L790.679.000 1.736.041.000 3,14 68.815.000 57517.000 19,64

Vodafone 737.300.000 710.430.000 3,78 202.240.00 196.350.000 2,99

Coca Cola3E 423.000.000 416.000.000 1,68 12.600.000 36.000.000

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Heineken 296.251.641 314.512.108 5,80 14.089.589 6.368.797

Boehringer Ingelheim 245.823.787 299.222.803 17,85 10.001.635 10.857.770 7,88

ΑΓΕΤ Ηρακλής Lafarge 208.764.000 210.618.000 0,88 31.574.000 148.640.000

LOreal 116.364.183 114.135.097 1,95 9.932.798 8.075.402 23

Colgate Palmolive 88.415.699 94.623.196 6,56 11.952.320 14.603.505 1 18,15

Del Monte 23.572.382 26.489.127 11.01 362.089 473J91 23,47

Swatch 20.508.579 16.941.317 21,06 1352.191 1.880.701

Πηγή ICAP Group Τα ποοά είναι οε Ευρώ
•Η ισοτιμία που έγινε η μετατροπή των αποτελεσμάτων της Vodafone ήταν1 στερλίνα προς1,28 ευρώ για το έτος2014-2015 και119ευρώγιατο έτος

2013-2014 Τα κέρδη της Vodafone αφορούν σε EBITDA
ΒΗΗΜι

ΑΓΟΡΑ

EE ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
01 ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΕ
Πληθαίνουν οι φωνές στον επιχειρηματικό κόσμο που ζητούν
το κλείσιμο της συμφωνίας με τους εταίρους και δανειστές μας
λέγοντας πως δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση Αρκετοί επιχειρηματίες

επισημαίνουν πως η καθυστέρηση στην οριστικοποίηση

μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης που θα διασφαλίσει τη
χρηματοδότηση της Ελλάδας επιτείνει την αβεβαιότητα και υπονομεύει

την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας που είχε
ξεκινήσει δειλά από τα μέσα της περασμένης χρονιάς Δεν υπάρχει

χρόνος η καθυστέρηση κοστίζει και μάλιστα ακριβά Η

αγορά στερεύει από ρευστότητα οι επενδύσεις έχουν παγώσει
ενώ το Δημόσιο έχει κηρύξει άτυπη στάση πληρωμών προς
ιδιώτες μόνο οι απλήρωτες επιστροφές φόρου και άλλες μη
καταβληθείσες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 418 εκατ ευρώ
τον Μάρτιο σημειώνουν χαρακτηριστικά στελέχη επιχειρήσεων

Σε στάση αναμονής βρίσκονται και οι ξένοι επενδυτές οι
οποίοι παρά τις δύσκολες συνθήκες θεωρούν πως υπάρχουν
σημαντικές ευκαιρίες σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας

Όσο αιωρείται η αβεβαιότητα δεν πρόκειται να εκδηλωθεί

κάποια σοβαρή επενδυτική πρωτοβουλία από το εξωτερικό

Προς το παρόν τα ξένα κεφάλαια παρακολουθούν τις εξελίξεις

και περιμένουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους

διεθνείς πιστωτές της χώρας υπογραμμίζει άνθρωπος που

έρχεται σε επαφή με διεθνή επενδυτικά κεφάλαια

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΙ ΐ>ΙΠΙΊΊΙΙ ΙΙΙ|Ι|Ι ι|ΙΙΙΊΊ:;ΐΙΙιΙ:'ΗΙ;ΙΙ|ΐ ιΙΙιΊΗΙΙ·:ι';ΐΗΙ^|:|ΙΜΊΙ,ι|ΙινΉι!ΙΊΗιΙ!Ί:Ίι|('ιΊΗΊΙΙ

ποκλείεται να προχωρήσει σε νέες
περικοπές προκειμένου να θωρακίσει

τον ισολογισμό της και να
σταματήσει να εμφανίζει ζημίες

Αναδιάρθρωση παραγωγής
Δυναμικό come back έκανε

n Αθηναϊκή Ζυθοποιία θυγατρική
του ομίλου Heineken η οποία
κατάφερε να γυρίσει από ζημίες

6,3 εκατ ευρώ σε κέρδη που

ξεπέρασαν τα 14 ε^ιατ ευρώ Καταλυτικό

ρόλο έπαιξε η ριζική
αναδιάρθρωση της παραγωγής
της και η επανεξέταση του μοντέλου

λειτουργίας επί ελληνικού
εδάφους

Συγκεκριμένα η εταιρεία αποφάσισε

να συγκεντρώσει την
παραγωγική της διαδικασία στα
δυο εργοστάσια μπίρας που διατηρεί

σε Πάτρα και θεσσαλονίκη
και να μετατρέψει το εργοστάσιο
στην Αθήνα οε κέντρο διακίνησης
για την κεντρική Ελλάδα και τα
νησιά και ταυτόχρονα να δημιουργήσει

στις εγκαταστάσεις του
μικροζυθοποιείο το οποίο παράγει

διαφορετικές μπίρες με ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά σε μικρές
ποσότητες

Παράλληλα μετέφερε ένα μέρος

ιων οικονομικών υπηρεσιών
της στο κέντρο οικονομικών υπηρεσιών

του ομίλου Heineken στην

Κρακοβία της Πολωνίας Την ίδια
ώρα όμως υπήρχαν πολυεθνικές
που συνέχισαν να κινούνται ανοδικά

οε όλα τα επίπεδα και μάλιστα

να επιτύχουν τις επενδύσεις
για την επέκταση της παρουσίας
τους στην ελληνική αγορά Ανάμεσα

σε αυτές ήταν η AB Βασιλόπουλος

μέλος του βέλγικου ομίλου

της Delhaize η οποία ενίσχυσε
όλα τα μεγέθη της
Πληροφορίες της αγοράς μάλιστα

αναφέρουν ότι εκτός από τη
δημιουργία νέων καταστημάτων
σε περιοχές της χώρας που δεν
έχει ακόμη ισχυροποιήσει τη θέση
της εξετάζει νέες εξαγορές μικρότερων

αλυσίδων ενώ κάποιοι δεν
αποκλείουν το ενδεχόμενο να ηγηθεί

του επόμενου mega-deal
στον κλάδο των σούπερ μάρκετ
μετά την εξαγορά του Βερόπουλου
από τον Σκλαβενίτη

Για τη φετινή χρονιά και μόνο
για ττς ανάγκες της ανάπτυξης του
δικτύου της ετοιμάζεται να διαθέσει

κεφάλαια ύψους άνω των 100
εκατ ευρώ Από την άλλη πλευρά
υπήρξαν πολυεθνικές όπως η φαρμακευτική

εταιρεία Boehringer
Ingelheim και η εταιρεία καταναλωτικών

ειδών Colgate Palmolive
οι οποίες είδαν τα μεγέθη τους
να υποχωρούν αλλά σε ελεγχόμενο

βαθμό
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Θετική ψήφο προαναγγέλλει το Ποτάμι
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Η συμφωνία που θα έρθει από
τον Τσιπρα στην ελληνική Βουλή
θα πάρει ψήφο από το Ποτάμι
Η όποια συμφωνία και θα σας
πω το γιατί Γιατί ο ασθενής
χρειάζεται οξυγόνο κι εμείς δεν
έχουμε απωθημένα από το παρελθόν

και δεν περιμένουμε τη
δικαίωσή μας Η χώρα πεθαίνει
οικονομικά άρα πρέπει να βάλουμε

οξυγόνο στον ασθενή και
μετά να λύσουμε τις διαφορές
μας Αυτά τα μεσοβέζικα του Σαμαρά

και των λοιπών που σκέφτονται

έτσι δεν είναι για μας
Με τον κατηγορηματικό αυτό

ο τρόπο ο κ Στ Θεοδωράκης
επιβεβαίωσε ότι και οι 17 βουλευτές

του Ποταμιού θα προστεθούν

στις θετικές ψήφους
οποιασδήποτε συμφωνίας υπογραφεί

από την κυβέρνηση με
τους εταίρους Σε σχετική ερώτηση

μάλιστα ΣΚΑΪ τόνισε ότι
θα στηρίξει τη συμφωνία ακόμη
κι αν αυτή καταψηφισθεί από
κυβερνητικούς βουλευτές και
επανέλαβε ότι δεν ζητεί κανένα
αντάλλαγμα τονίζοντας άτι το
κόμμα του το χωρίζει χάος από
την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί στο εξωτερικό και τη
διαπραγμάτευση να έχουν μια
δικαιολογία ότι πλέουν σε αχαρ
τογράφητανερά όμως δεν υπάρχει

κανένα άλλοθι γι αυτά που
κάνουν στο εσωτερικό είπε ο
κ Θεοδωράκης και επικαλέστηκε
τις επιλογές όχι μόνον στην Παιδεία

αλλά και στην Υγεία κα
ταγγέλλοντας ενδεικτικό ότι είναι
αδιανόητο η διαδικασία επιλογής
νέων διοικήσεων στα νοσοκομεία
να βρίσκεται στα χέρια των τοπικών

επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ
Ο κ Τσίπρας πρέπει να αποφασίσει

αν θα πορευθεί ως πρωθυ

Ο κ Στ Θεοδωράκης άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο
να καταθέσει μομφή κατά της κ Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η χώρα πεθαίνει
οικονομικά άρα πρέπει
να βάλουμε οξυγόνο
στον ασθενή
και μετά να λύσουμε
τις διαφορές μας
είπε ο κ Θεοδωράκης

πουργός ή ως αρχηγός των συνιστωσών

τόνισε και χαρακτήρισε
προσβλητικό για τη χώρα

να επιστρέφει o κ Τσίπρας από
μια συνάντηση κορυφής και αντί
να ενημερώνει τους πολίτες και
τα κόμματα να ασχολείται με
τις συνιστώσες του κλειδωμένος
επί δύο μέρες σε ένα γραφείο με
τους συμβούλους του Και με
αυτό ακριβώς το σκεπτικό προκάλεσε

για μια ακόμη φορά τον
πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει
οποιονδήποτε συντηρεί στο προ¬

σκήνιο το σενάριο της εξόδου
από το ευρώ και αποκάλεσε λόμπι

της δραχμής ένα μέρος του
ΣΥΡΙΖΑ των ΑΝΕΛ και τους ακροδεξιούς

φασίστες
Αίσθηση τέλος προκάλεσε ότι

ο κ Θεοδωράκης άφησε για πρώτη
φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο να
καταθέσει μομφή κατά της κ
Ζωής Κωνσταντοπούλου υπονοώντας

ότι αυτήν θα τη στήριζαν
ακόμη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
που είναι ανάστατοι από τη συμπεριφορά

της και κάλεσε την
πρόεδρο της Βουλής να περιοριστεί

στον ρόλο της και να πάψει
να παριστάνει τον πρωθυπουργό
Δεν έχει εκλεγεί από τον ελληνικό

λαό να αντικαθιστά τον πρωθυπουργό

ούτε να καθορίζει αυτή
ποια θα είναι η διαπραγμάτευση
για το χρέος και τι θα κάνουμε
με τα εθνικά προβλήματα Ας περιοριστεί

στα προβλήματα του
Κοινοβουλίου που είναι μεγάλα
κατέληξε ο κ Θεοδωράκης
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Με
μπαράζ επιθέσεων κατά του

υπουργού Υγείαβ Π Κουρου
μπλή αλλά και καταιγίδα παραπληροφόρησα

για το ελληνικό

φάρμακο διάφορα
ίάέντρα ξένων κυρίωβ συμφερόντων επιτηρούν

τιβ τελευταίεβ ημέρεβ να δημιουργήσουν

ατμόσφαιρα σκανδαλολογίαβ
Αφορμή η πρόσφατη ρύθμιση του

υπουργείου Υγείαβ με βάση την οποία οι
γιατροί θα μπορούν πλέον κατά τη συντα
γογράφηση να επιλέγουν πέρα από τη
δραστική ουσία και το επώνυμο γενόση
μο φάρμακο που εμπιστεύονται και έχει
αποδειχτεί cms χρόνιεβ κυρίωε παθήσειβ
Αποτελεσματικό για tous ασθενεί5 tous
Αυτή η δυνατότητα που παρέχεται πλέον
σιοιίΝ γιατρού8 είναι αυτονόητο nos διασφαλίζει

την ποιότητα και την ευθύνη του
αποτελέσματοβ τα φαρμακευτικήβ θερα
πείαδ Και εμμέσωβ περιορίζει ns ανεξέλε
γκτεε εισαγωγέβ φαρμάκων

Η απόφαση αυτή αποτελεί τομή στη
φαρμακευτική πολιτική καθώβ δημι
ουργεί προϋποθέσειβ αύξησα τα συμ
μετοχήε των ελληνικών φαρμάκων που
είναι κύριωβ γενόσημα σα φαρμακευτι
Kés θεραπείεβ με σημαντικά οικονομικά
οφέλη τόσο για tous ασθενείε όσο και για
Ταμεία Η εξοικονόμηση πόρων από την ί

αύξηση τα συνταγογράφησα των ποι
οτικών και οικονομικότερων ελληνικών Ι

φαρμάκων θα επιτρέψει κατά το υπουργείο
να μειωθεί η φαρμακευτική δαπά

j
νη και να εφαρμοστούν κοινωνικέβ πο
λιτικέβ στον τομέα τα φαρμακευτικήβ
αγωγήβ των ανασφάλιστων

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ
Η μείωση τα φαρμακευτικήβ δαπάνα
είναι το ζητούμενο σε όλεβ us ευρωπαϊ
Kés χώρεβ Γι αυτό και τα γενόσημα αποτελούν

παντού κύρια επιλογή τα φαρ
μακευτικήβ πολιτικήβ tous με ηχηρό
παράδειγμα τη Γερμανία που καλύπτει
με γενόσημα το 80 των αναγκών τα
και όλες us άλλεβ χώρεβ να επιλέγουν γενόσημα

σε ποσοστό 40-70 του συνόλου
των συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Στην Ελλάδα αντιθέτου τα προσιτά
γενόσημα έχουν καθηλωθεί στο 20

τα φαρμακευτικήβ αγοράβ η οποία βρίσκεται

στο έλεοε των εισαγωγών ακριβών

φαρμάκων που αποζημιώνονται σε
ποσοστό 80 από τα ασφαλιστικά ταμεία

Κι αυτό οφείλεται σε λάθοβ πολιτι
κέδ επιλογέβ και ôncos τουλάχιστον ισχυρίζονται

γνώστεβ τα αγορά5 φαρμάκου
στο ισχυρό λόμπι και ns γνωστέδ πρακτι
κέβ των πολυεθνικών εταιρειών που επέβαλαν

στην εγχώρια αγορά ακριβέβ φαρ
μακευτικέδ θεραπείεβ τη στιγμή που η
ελληνική παραγωγή μπορεί να καλύψει
τουλάχιστον το 70 τα πρωτοβάθμιαδ
περίθαλψα με ποιοτικά φάρμακα 70
φθηνότερα από το αντίστοιχο ξένο πρωτότυπο

Έτσι η επιχειρούμενη νέα πολιτική
φαρμάκου με Tis πρόσφατεβ ενέργειεβ
του υπουργείου που σύμφωνα με εκτι
μήσεΐδ τα αγοράβ θα επιτρέψει στα ελ
ληνικά φάρμακα να φτάσουν στο 30
ξεσήκωσε μπαράζ στοχευμένων επιθέσεων

κατά του υπουργού αλλά και τα ελ
ληνικήβ παραγωγήβ από κύκλουβ που
εμφανίζονται να στοχεύουν στη δημι

Πόλεμος για
ία Φάρμακα

ι tt ™ m

Ποιοι και γιατί χτυπούν
τον υπουργό Υγείσ
Π Κουρουμπλή

ουργία αρνητικού κλίματοβ ώστε να ακυρωθεί

πριν καν εφαρμοστεί
Η όλη επιχειρηματολογία του λόμπι

των ξένων συμφερόντων είναι ότι τα
ελληνικά γενόσημα φάρμακα είναι τάχα
ακριβά και ευθύνονται για το ύψοβ τα

φαρμακευτικήβ δαπάνα συνεπώς κάθε
απόπειρα στήριξα τα ελληνικής παρα
γωγήβ αποτελεί σκανδαλώδη πρόθεση
τη στιγμή που
• Η τιμή tous διαμορφώνεται αυτόματα
στο 32,5 τα τιμήβ των αντίστοιχων εισαγόμενων

ξένων πρωτότυπων φαρμάκων
και με us υποχρεωτικέβ εκπτώσειβ

καταλήγουν στο 27
• Συμμετέχουν μόνο στο 20 τα φαρμα
κευτικήβ δαπάνα
• Έχουν υποστεί ήδη τα τελευταία πέντε
χρόνια μειώσει τιμών από 40 écas 60
ùs αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών

Με αυτά τα δεδομένα παράγοντεβ
τα φαρμακευτικήβ αγοράδ αναρωτιούνται

γιατί αποσιωπάται το γεγονόβ ότι οι
ακριβέβ εισαγωγέ5 φαρμάκου κυριαρχούν

στην αγορά έχουν το κύριο μερίδιο
ms φαρμακευτικής δαπάνα cos απο¬

τέλεσμα σειράβ αλόγιστων πράξεων και
εγκληματικών παραλείψεων των αρμοδίων

και έτσι μεταφέρουν κάθε χρόνο
στο εξωτερικό σχεδόν αφορολόγητο
πάνω από 1,7 δια ευρώ Όπωβ επίσα

επισημαίνουν us διεθνώβ αποδοκιμαζό
μενεβ πρακτικέε υποκατάστασα από
Tis ξένεβ εταιρείεβ των παλαιών καθιερωμένων

φαρμάκων tous από νέα πολύ
ακριβότερα που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο

τον εθνικό φαρμακευτικό προϋπολογισμό

υπέρ των συμφερόντων tous

ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ
Ot ίδιοι παράγοντεβ σημειώνουν επίσα
το γεγονόβ ότι οι ξένεβ εταιρείεβ αποτελούν

KupitDS εμπορικέβ αντιπροσωπεί
ε8 με μηδαμινή προστιθέμενη αξία στην
εθνική οικονομία αντίθετα από Tis ελλη
viKés επιχειρήσει που αποτελούνται από
σύγχρονα εργοστάσια με διεθνώβ πιστοποιημένη

ποιοτική παραγωγή με εξαγωγικό

προσανατολισμό που συμβάλλουν
αποφασιστικά στην ανάπτυξη την έρευνα

και την απασχόληση
Αναφερόμενοβ στον πόλεμο του

φαρμάκου στέλεχοβ ελληνικήβ φαρμα
κοβιομηχανίαβ uàs δήλωσε Εμείβ υποστηρίζουμε

ότι αυτή η χώρα πρέπει να
σταματήσει να εισάγει ό,τι παράγει Και
παρά us αντίξοες συνθήκες δεν θα σταματήσουμε

να στηρίζουμε την ελληνική
παραγωγή με επενδύσεις σε καινοτόμο τεχνολογία

έρευνα και εξειδικευμένο προσωπικό

Ποια κυβέρνηση noias ευρωπαϊκής

χώρας θα επιθυμούσε το αντίθετο
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Αλλαξαν στέγη
Στα κάγκελο είναι οι φαρμακοποιοί
καθώβ öncos φαίνεται οι βιταμίνεδ και
τα συμπληρώματα διατροφήβ δεν θα
επιστρέψουν στο σπίτι tous και πλέον

έχουν μετοικίσει για τα καλά στα
σούπερ μάρκετ Τα οποία μάλιστα πιστά

στα τρέχοντα xns ζωής με tous
ρυθμούς να έχουν σπάσει το κοντέρ
τα τοποθέτησαν σε πρώτο τραπέζι πίστα

Και όχι μόνο αυτό αλλά τα πουλάνε

και φθηνότερα όπως 01 ίδιες
οι αλυσίδε8 ισχυρίζονται

τουτέστιν εγώ
δεν βάζω το χέρι

μου στη φωτιά
έως και 4

ευρώ παρακαλώ
από τουβ

προηγούμε
vous ιδιοκτήτες

tous Για
παράδειγμα

στις πολύ βιταμίνες
η φθηνότερη

τιμή σε απόλυτο μέγεθος
είναι από 2 ευρώ έως και 4

ευρώ Στο μεταξύ με στόχο την εντονότερη

προώθηση των ειδών αυτών
από τα σούπερ μάρκετ λιανεμπορι
κές αλυσίδες και προμηθευτές σκέφτονται

να προχωρήσουν σε από κοινού

προωθητικέ5 ενέργειες όχι μόνο
σε επίπεδο διαφημιστικών φυλλαδίων

αλλά και απασχολούμενου προσωπικού

που θα ενημερώνει για
αυτά τα προϊόντα Και μετά σου λέει
ότι δεν ισχύει o νόμο8 του ισχυρότερου

Μωρέ ισχύει και παραϊσχύει
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Επιστολή
με τις θέσεις
του κλάδου

Εντείνονται οι διεργασίες

ανάμεσα στις
φαρμακευτικές εταιρείες

και το υπουργείο

Υγείας σχετικά
με τη διαμόρφωση
των διατάξεων του νομοσχεδίου

για το
φάρμακο και άμεσα
αναμένεται να σταλεί
επιστολή στον υπουργό

με τις θέσεις ίου
κλάδου πάνω σε ζητήματα

που έθεσε ο κ
Κουρουμπλής Βασικό

θέμα παραμένει n
αύξηση της φαρμακευτικής

δαπάνης πάνω

από τα 2 δισ ευ
ρώ ένα ζήτημα που
απασχολεί πλέον το
σύνολο της Ευρώπης
ενώ υπάρχουν πολλοί
ευρωβουλευτές που
επισημαίνουν ότι θα
πρέπει να σταματήσουν

οι περικοπές Το
άλλο βασικό θέμα είναι

το νέο rebate ήτοι
οι εκπτώσεις που θα
επιβληθούν στις εταιρείες

για να παρέχουν

φθηνότερα φάρμακα

και που θα πρέπει

να υπολογίζεται
με βάση τον όγκο Σημειώνεται

ότι θεωρείται
από κάποιους αλλά

και από το υπουργείο

πως το μέτρο του
clawback θα καταργηθεί

Γ Σακ
SID:9481133
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Η κρίση φέρνει πονοκεφάλου
και κέρδη στον κ Παννακόπουλο

Ο avxmpôeôpos του ΔΣ και ανα
nflnpcüins διευθύνων oupßouflos
tns ΒΙΑΝΕϊ Anpntpns Γιαννακό
nounos βλέπει τη διανο
μή ίων προϊόντων Deport

να αυξάνεται παρα
σύρονταβ ανοδικά τον
τζίρο Tns φαρμακοβιομη
xavias του Σύμφωνα με
τΐ5 εκτιμήσει ms ΒΙΑΝ ΕΞ

η φετινή πρόβλεψη τζίρου

από Tis πωλήσει5 Tns oeipâs
Depon το οποίο ήδη μετρά 43 χρόνια

napouoias στην ελληνική αγορά
θα αγγίξει τα 25 εκατ ανεβά

ζοντα5 τον τζίρο Tns ΒΙΑΝΕϊ από τα

35,8 εκατ ευρώ που ήταν το 2014
στα 61 εκατ ευρώ Ο κ Γιαννακό
πουλο5 τόνισε neos orôxos Tns ΒΙΑΝΕϊ

είναι μέσα από στρα
TnyiKés επενδύσει και
συμφωνίεβ να διατηρεί
την ηγετική Tns θέση στον
χώρο Tns ελληνική5 φαρ
μακοβιομηχανία5 αλλά
και να ισχυροποιεί την
παρουσία Tns εκτ05 συνόρων

Στο πλαίσιο αυτό βρισκόμαστε
σε συζητήσει με πολλέ5 πο

λυεθνικέ5 και ευελπιστούμε neos

σύντομα θα προκύψουν νέε5 ση
μαντικέβ συμφωνίεε σημείωσε
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