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ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ανθρωποκεντρικό μοντέλο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Προ χων πυλών βρίσκεται η μεγάλη

μεταρρύθμιση για την Πρωτοβάθμια

Φροντίδα Υγείας ΠΦΥ με
την οποία η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας στοχεύει να διορθώσει

παθογένειες και στρεβλώσεις
του δημόσιου συστήματος Υγείας

Στον πυρήνα των αλλαγών βρίσκεται

η ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου

Τοπικών Μονάδων Υγείας
ΤοΜΥ στελεχωμένων με διεπιστημονικές

ομάδες που θα αποτελούνται

από γιατρούς νοσηλευτές κοινωνικούς

λειτουργούς κ.ά και θα
αποτελούν την πρώτη βαθμίδα και
το κύτταρο της ΠΦΥ

Σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου

όπως παρουσιάστηκαν στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Αριστοτέλους

στην ΕΣΔΥ για την αξιοποί

► Κύτταρο
του συστήματος

οι Τοπικές
Μονάδες Υγείας

ηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ στο
καθηκοντολόγιο των ΤοΜΥ

περιλαμβάνεται

η συστηματική παρακολούθηση

της υγείας του πληθυσμού
ενώ αρμοδιότητά τους είναι και η
κλινική παρακολούθηση η κοινωνική

φροντίδα και η φροντίδα κατ οίκον

Πρόθεση της Αριστοτέλους είναι
η αντικατάσταση ενός ιατροκεντρι

κού συστήματος με κάποιο που είναι
ανθρωποκεντρικό η μετακίνηση
από δομές φροντίδας που έχουν στο

επίκεντρό τους ειδικευμένους και τα
νοσοκομεία σε αυτές που είναι δομημένες

γύρω από την πρωτοβάθμια
φροντίδα

Αποσυμφόρηση των
εξωτερικών ιατρείων

Οι υπάρχουσες δομές πρωτοβάθμιας

περίθαλψης ΠΕΔΥ-ΚΥ θα αποτελέσουν

τις μονάδες αναφοράς τού
κάθε τομέα δηλαδή την εξειδικευμένη

και διαγνωστική βαθμίδα της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
δεύτερη βαθμίδα θα ενισχυθούν

και θα ενιαιοποιηθούν λειτουργικά
Η πολιτική ηγεσία εκτιμά ότι για

τους εγγεγραμμένους στις ΤοΜΥ οι
επισκέψεις τους στα ΠΕΔΥ τα εξωτερικά

ιατρεία και τους συμβεβλημένους
γιατρούς θα μειωθούν κατά

75 και το 25 θα διατηρηθούν ως
παραπομπές Ο αριθμός των επισκέψεων

στα ΠΕΔΥ σε συμβεβλημένους
γιατρούς και σε εξωτερικά ιατρεία θα
μειωθεί κατά το σύνολο του αστικού
πληθυσμού που καλύπτεται επί τον
σημερινό αριθμό των επισκέψεών
τους επί 75

Χρονοδιάγραμμα
Η ανάπτυξη του δικτύου των ΤοΜΥ

θα ξεκινήσει αρχικά σε 4 σημεία
της Ελλάδας και βραχυπρόθεσμα
20 1 6-20 1 7 θα αναπτυχθούν 40 50

μονάδες Μεσοπρόθεσμα 2018
2020 προβλέπεται να αναπτυχθεί
ένα δίκτυο σε αστικές και ημι-αστικές
περιοχές με 5 νέες μονάδες γειτονιάς

κάθε μήνα Τέλος μακροπρόθεσμα
2021-2027 το υπουργείο στο¬

χεύει στην πλήρη κάλυψη του αστικού

πληθυσμού δηλαδή του 80
του συνολικού πληθυσμού

Χρηματοδότηση
Ένα μεγάλο μέρος της σταδιακής

χρηματοδότησης του δικτύου θα
προέλθει από την αυξανομένη κατάργηση

των συμβάσεων με ιδιώτες
γιατρούς όσο οι ανάγκες θα καλύπτονται

από το αντίστοιχο δίκτυο
του τομέα καθώς και με την αξιοποίηση

ΕΣΠΑ Ενδεικτικά οι 27,3
εκ επισκέψεις το 2014 αποτελούνταν

από 11,9 εκ επισκέψεις σε
9.189 γιατρούς εξωτερικών ιατρείων

δημόσιων νοσοκομείων 6,1 εκ
σε 2.306 γιατρούς Μονάδων ΠΕΔΥ
και 9,3 εκ σε 5.384 συμβεβλημένους
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ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Ακύρωση συγχώνευσης
φαρμακοβιομηχανιών
ΕΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΤΑΝ θα οδηγούσε στη δημιουργία

του μεγαλύτερου φαρμακευτικού κολοσσού
στον κόσμο αλλά και σε μία από τις μεγαλύτερες
υποθέσεις φοροαποφυγής στα αμερικανικά χρονικά
Στον απόηχο ωστόσο των αποκαλύψεων για το παγκόσμιο

όργιο φοροδιαφυγής που έφεραν στο φως τα
επονομαζόμενα Panama Papei η ύψους 160 δια
δολ συμφωνία για τη συγχώνευση των φαρμακοβιομηχανιών

Pfizer και Allergan ακυρώθηκε κυριολεκτικά
την τελευταία στιγμή

Η ακύρωση ερμηνεύεται ως μεγάλη νίκη για τον Αμερικανό

πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και το στρατόπεδο
των Δημοκρατικών αλλά και μερίδας των Ρεπουμπλικάνων

που ζητούν εδώ και καιρό να κλείσουν τα παραθυράκια

της διαρροής εσόδων
Η εν λόγω πρακτική είναι γνωστή στις ΗΠΑ ως φορολογική

αντιστροφή tax inversion και επιτρέπει
σε αμερικανικές εταιρείες-κολοσσούς να μεταφέρουν
την έδρα τους στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα σε
χώρες με ευνοϊκότερη φορολογία διατηρώντας ωστόσο

παράλληλα τη φυσική tous παρουσία υποκαταστήματα

εγκαταστάσεις κ.ά στις ΗΠΑ Σε αυτό το
πλαίσιο η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer
ετοιμαζόταν να συγχωνευθεί με την ιρλανδική εταιρεία

Allergan και να μεταφέρει την έδρα της στο
Δουβλίνο

Φορολογικός προορισμός
Η Ιρλανδία αποτελεί άλλωστε αγαπημένο φορολογικό
προορισμό για τους αμερικανικούς κολοσσούς Πιο
συγκεκριμένα μετακομίζοντας στην Ιρλανδία η Pfizer
θα έβλεπε τον φορολογικό της συντελεστή να πέφτει
χονδρικό από το 25 στο 17 με 18 πράγμα που

θα εξοικονομούσε στην εταιρεία πάνω από 1 δισ
δολ ετησίως Η ακύρωση της συγχώνευσης Pfizer
Allergan ήρθε μετά την απόφαση του αμερικανικού
υπουργείου Οικονομικών να κλείσει την περασμένη
Δευτέρα μέσω νέων περιοριστικών μέτρων κάποια
από τα φορολογικά παραθυράκια της αμερικανικής
νομοθεσίας αλλά και λίγες ώρες μετά την τελευταία
δημόσια παρέμβαση του προέδρου Ομπάμα κατά της
φοροαποφυγής η οποία αποτελεί τεράστιο παγκόσμιο

πρόβλημα όπως υπογράμμισε ο Αμερικανός
ηγέτης Ενα μεγάλο μέρος της είναι νόμιμο κι αυτό
ακριβώς είναι το πρόβλημα διακήρυξε αναφερόμενος

στη φοροαποφυγή ο Ομπάμα ο οποίος αποκήρυξε
επίσης ως προδοτική την πρακτική των εταιρειών
να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό για

να γλιτώνουν φόρους

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ για τον Μπαρόκ Ομπάμα η ακύρωση της
συγχώνευσης των φαρμακοβιομηχανιών Pfizer και

Allergan στον απόηχο του σκανδάλου Panama Papers
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΤΟ ΘΕΜΑ
Η υφυπουργός Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη, κατά την παρουσίαση των συμπερασμάτων του Φόρουμ Βιομηχανίας, που πραγματοποιήθηκε 

χθες με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων, προτείνει σειρά παρεμβάσεων σε τομείς όπως το επιχειρηματικό 

περιβάλλον, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η εξοικονόμηση ενέργειας, η καινοτομία και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ θ. ΤΖΑΚΡΗ

Προτεραιότητα
οε οκτώ κλάδους
της οικονομιας
ΤΗΣ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΖ ΠΙΟΥ

Την 
άρση πολλών εμποδίων και

δυσχερειών για την οικονομία
θα σημάνει η ολοκλήρωση της

αξιολόγησης του προγράμματος δήλωσε 

η υφυπουργός Βιομηχανίας,
Θεοδώρα Τζάκρη κατά την παρουσί-
ασητωνσυμπερασμάτωντου Φόρουμ
Βιομηχανίας, που πραγματοποιήθηκε 

χθες με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
των παραγωγικών φορέων, των

προέδρων του ΣΕΒ Θεόδωρου Φέσ-
σα, του ΚΕΕ και ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου
Μίχαλου, της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου
Καββαθά, του εκπροσώπου της ΕΕΤ
κ. Καμπουράκη κ.ά.

Το φόρουμ δίνη προτεραιότητα
σε οκτώ δυναμικούς κλάδους, την
Αγροτοδιατροφή, τη Χημική Βιομηχανία, 

την Υγεία και Φαρμακευτική

Βιομηχανία, τον τομέα Υλικών και
Καστασκευών, την Ενέργεια, την
Περιβαλλοντική Βιομηχανία, τις
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

και την Εφοδιαοτική
Αλυσίδα (logistics) και προτείνει
σειρά παρεμβάσεων σε τομείς όπως
το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα
χρηματοδοτικά εργαλεία, η εξοικονόμηση 

ενέργειας, η καινοτομία και
η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Το όλο σχέδιο, μέρος του
αναπτυξιακού πλάνου της χώρας,
εκπονήθηκε με τη συνεργασία των
παραγωγικών φορέων και θα τεθεί
προς έγκριση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο 

Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ-

ΣΟΕΠ) και θα ακολουθήσει η νομοθετική 

επεξεργασία.
Παρότι το ίδιο το σχέδιο προτείνει

μείωση της φορολογίας, ειδικά στην

ενέργεια, η κα Τζάκρη, ερωτώμενη
με αφορμή ης πληροφορίες για αύξηση 

των φόρων, δήλωσε ότι είμαστε
υπό στενή επιτήρηση και έχουμε αναλάβει 

δεσμεύσεις που πρέπει να
υλοποιήσουμε. «Δεν υπάρχει ευχέρεια 

επιλογής» , τόνισε η υφυπουργός.
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος
Φέσσας τάχθηκε ενάντια στη φορολόγηση 

της παραγωγής, είτε, όπως
είπε, αυτό αφορά στην ενέργεια, είτε
σης εισφορές των εργαζόμενων, τονίζοντας 

όη ο μόνος τρόπος για να
ξεπεραστεί το πρόβλημα της οικονομίας 

είναι η αύξηση της παραγωγής.

οντ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝ

ÊÊ
Ερωτώμενος για τα κόκκινα δάνεια,
ο πρόεδρος του Συνδέσμου δήλωσε
όη η διαχείρισή τους μόνον θετική
επίδραση στην οικονομία μπορεί να
έχει, τόνισε όμως όη εκκρεμεί μία
νομοθετική ρύθμιση για να ξεκινήσει
η διαδικασία, που αφορά στην απαλλαγή 

από ποινικές ευθύνες των
στελεχών που θα τα διαχειριστούν.
Πρόσθεσε όη κατά τη διαχείρισή τους
πρέπει να υπάρξουν κριτήρια, όπως
η αποφυγή του ηθικού κινδύνου, η
διαβάθμιση της ευθύνης κ.λπ.

Εκπροσωπώντας την Ελληνική
' Ενωση Τραπεζών ο κ. Καμπουράκης

0 πρόεδρος του ΕΒΕΑ
Κ. Μίχολος, η υφυπουργός 

Βιομηχανίας
Θεοδώρα Τζάκρη
και ο πρόεδρος του ΣΕΒ
θ. Φέσσας κατά
την παρουσίαση
των συμπερασμάτων
του Φόρουμ Βιομηχανίας

δήλωσε όη παρόη υπάρχουν χρηματοδοτικά 

εργαλεία δεν υπάρχει ζήτηση 

από ης επιχειρήσεις και υπογράμμισε 
τη σημασία της ίδιας συμμετοχής

στο επιχειρηματικό πλάνο.
Τα χρηματοδοτικά μέσα που προτείνει 

το φόρουμ είναι η βελτίωση της
ρευστότητας και η διαθεσιμότητα
κεφαλαίων κίνησης, η λειτουργία
σύγχρονων μηχανισμών χρηματοδότησης, 

όπως εγγυήσεις, ασφάλιση
εξαγωγικών πιστώσεων, επενδυτικά
κεφάλαια, crowd funding (χρηματοδότηση 

από μεγάλο πλήθος επενδυτών), 

mezzanine financing (πακέτο
χρηματοδότησης από δανεισμό και
μετοχές κλπ.), καθώς και η διαφανής
λειτουργία μηχανισμών χρηματοδότησης 

επενδύσεων, σε συνδυασμό με
εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, το πακέτο
Γιούνκερ κ.λπ.
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Στο περιθώριο οι νεφροπαθείς ελλείψει προσωπικού και μοσχευμάτων
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Υποστελεχωμένες Μονάδες Τεχνητού

Νεφρού και εμπόδια στον δρόμο

για τη μεταμόσχευση λόγω
της έλλειψης μοσχευμάτων συνθέτουν

το σκηνικό απίστευτης
ταλαιπωρίας για τους περίπου
10.000 νεφροπαθείς τελικού σταδίου

που διαβιούν στη χώρα μας
Δεκάδες είναι οι καταγγελίες των
συλλόγων νεφροπαθών για σημαντικές

ελλείψεις στις δημόσιες
Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ΜΤΝ
και είναι χαρακτηριστικό ότι στη
μονάδα της Καρδίτσας και της
Κατερίνης δεν υπάρχει επιμελητής
νεφρολόγος οι ελλείψεις γιατρών
είναι τραγικές σε Φλώρινα και
Σέρρες ενώ νοσηλευτές λείπουν

από τη ΜΤΝ του Γενικού Νοσοκομείου

Λάρισας και του Ιπποκράτειου

Θεσσαλονίκης καθώς
και από την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική

Κλινική της Λάρισας
Την ίδια στιγμή απαξιώνονται οι
μεταμοσχεύσεις λόγω της έλλειψης
μοσχευμάτων με αποτέλεσμα μόλις

το 12 των νεφροπαθών τελικού

σταδίου να είναι ενταγμένο
στο μητρώο αναμονής 1 200 ασθενείς

Αλλωστε η αναμονή για να
υποβληθεί σε μεταμόσχευση ένας
νεφροπαθής φθάνει τα 8 χρόνια

Τον γολγοθά των νεφροπαθών
στη χώρα μας περιγράφουν στο
κείμενο της ερώτησής τους προς
τον υπουργό Υγείας την οποία
κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές

του Ποτάμιου Λάρισας Κώστας

Μπαργιώτας και Β Θεσσαλονίκης
Κατερίνα Μάρκου Οι βουλευτές
ζητούν να μάθουν τις ενέργειες
στις οποίες θα προβεί το υπουργείο
προκειμένου να στελεχώσει επαρκώς

τις ΜΝΤ και να ενισχυθεί το
σύστημα μεταμοσχεύσεων στην
Ελλάδα δίνοντας την ευκαιρία
στους ασθενείς να βρουν σωστή
και έγκαιρη φροντίδα στη χώρα
μας Οπως αναφέρουν η δυναμικό
της χώρας σε δότες οργάνων θα
μπορούσε μέσα από ένα οργανωμένο

σύστημα δωρεάν οργάνων
και μεταμοσχεύσεων να αξιοποιεί
200 αντί 30 σήμερα δότες οργάνων

ετησίως οι οποίοι θα έδιναν
400 μεταμοσχεύσεις νεφρού ετησίως

Αυτό σημαίνει ότι o χρόνος
αναμονής για μεταμόσχευση νε¬

φρού θα μειωνόταν στα 1-2 χρόνια
από 8 που είναι σήμερα

Εν τω μεταξύ ευθύνες στο
υπουργείο Υγείας επιρρίπτει ο Ιατρικός

Σύλλογος Αθηνών για το
φετινό ρεκόρ πενταετίας σε θανάτους

και εισαγωγές σε Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας λόγω γρίπης
κάνοντας λόγο για ολιγωρία στην
αντιμετώπιση της επιδημίας γρίπης

Οπως αναφέρει σε ανακοί
νωσή του φέτος από την αρχή
της επιδημίας έως σήμερα 185
άτομα έχασαν τη ζωή τους και
403 χρειάστηκε να νοσηλευτούν
σε ΜΕΘ λόγω επιπλοκών της γρίπης

Κατά την προηγούμενη περίοδο

εποχικής έξαρσης γρίπης
2014-2015 οι θάνατοι και οι νοσηλείες

σε Εντατικό ήταν 1 1 1 και

233 αντίστοιχα ενώ την περίοδο
2013-2014 145 ασθενείς κατέληξαν

και 330 νοσηλεύθηκαν με γρίπη
Τα λιγότερα θύματα καταγράφηκαν

τις δύο προηγούμενες περιόδους

43 θάνατοι και 108 εισαγωγές

σε ΜΕΘ την περίοδο
2012-2013 και 54 θάνατοι και 121
εισαγωγές σε ΜΕΘ το 201 1-2012
Οπως αναφέρει ο ΙΣΑ το υπουργείο

Υγείας έχει βαρύτατες ευθύνες

για σωρεία παραλείψεων καθώς

είναι η μοναδική χρονιά που
δεν έγινε εκστρατεία ενημέρωσης
για τον εμβολιασμό δεν υπήρξε
μέριμνα να ανανεωθούν οι συμβάσεις

του προσωπικού των ΜΕΘ
και τα νοσοκομεία παραμένουν
ακέφαλα με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν
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Η παρέμβαση
Ομπάμα ακύρωσε
το ντιλ Pfizer- Allergan
Η Pfizer αποφάσισε να ματαιώσει την εξαγορά της Allergan
αντί 160 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες από
ανώνυμες πηγές που κυκλοφόρησαν χθες στον διεθνή
Τύπο, λόγω των νέων κανόνων που δρομολογεί το αμερικανικό 

υπουργείο Οικονομικών για την καταπολέμηση
της φοροαποφυγής. Ακυρώνεται, ως εκ τούτου, n μεγαλύτερη
εξαγορά στον κλάδο των φαρμακοβιομηχανιών με την
Pfizer να πρέπει να καταβάλει 400 εκατ. δολάρια στην Allergan 

για την κάλυψη δαπανών που συσχετίζονται με τη
συμφωνία. Η Allergan, η οποία δραστηριοποιείται στο
Νιου Τζέρσε'ί αλλά διατηρεί φορολογική έδρα στο Δουβλίνο,
συμφώνησε πέρυσι τον Νοέμβριο να προχωρήσει σε συγχώνευση 

με την Pfizer στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που
θα εξασφάλιζε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους φορολόγησης.

Η απόφαση της Pfizer είναι μια νίκη για τον Αμερικανό
πρόεδρο. Μπαρόκ Ομπάμα, ο οποίος προσπαθεί να καταπολεμήσει 

τη φοροαποφυγή από ισχυρούς αμερικανικούς
ομίλους, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους διεύθυνση 

σε χώρες με χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης.
Υπολογίζεται πως πολυεθνικές όπως η Apple, η Google
και η Microsoft με φορολογική κατοικία εκτός των ΗΠΑ
αποφεύγουν φόρους, περίπου, 90 δισ. δολαρίων σε ετήσια
βάση, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της οργάνωσης
«Πολίτες για τη Φορολογική Δικαιοσύνη» (Citizens for
Tax Justice).

To υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έθεσε, ουσιαστικά,
στο στόχαστρο την εξή5 τακτική: μονάδες αμερικανικών
εταιρειών προχωρούν σε συσσωρευμένη έκδοση ομολόγων
και έπειτα μεταφέρουν τα κέρδη τους υπό την μορφή των
πληρωμών τόκων στην «έδρα» τους στο εξωτερικό. Μεταξύ
των νέων κανόνων περιλαμβάνεται ο περιορισμοε στην
έκδοση ομολόγων από θυγατρική στις ΗΠΑ που δεν θα
αφορά σε επενδύσεις εντός συνόρων της χώρας.

BLOOMBERG
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W Θεοδώρα Τζάκρη Είναι προφανής η ανάγκη ύπαρξης
συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση του κόστους της ενέργειας

στη βιομηχανία όταν μάλιστα το κόστος ενέργειας στην Ελλάδα είναι
σημαντικά υψηλότερο από το κόστος ενέργειας στην Ευρώπη Επομένως
αναδεικνύεται η ανάγκη παρέμβασης στον συγκεκριμένο τομέα και με
συγκεκριμένες πολιτικές για να διατηρήσουμε τις ελληνικές βιομηχανίες

επόμενο βήμα Εγκριση του σχεδίου από το ΚΥΣΟΙΠ και νομοθετική επεξεργασία του μοντέλου

Δέσμηπροτάσεωνπροςενίσχυση
τωνπαραγωγικώνυποδομών
Σειρά

προ ιάσεων για τις επιχειρήσεις

οι οποίες όμως
αφορούν πολλά υπουργεία

και εκκρεμεί η έγκριση χους σε κυβερνητικό

επίπεδο κατατέθηκαν
χθες κατά tn διάρκεια φόρουμ για
τη βιομηχανία στο οποίο ουμμε
ιείχαν εκπρόσωποι ίων παραγωγικών

τάξεων
Τα αποτελέσματα της πρώτης

φάσης παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη

Τύπου στο υπουργείο Οικονομίας

Ανάπτυξης και Τουρισμού

από την υφυπουργό αρμόδια

για θέματα Βιομηχανίας Θεοδώρα

Τζάκρη και τους προέδρους
φορέων που συμμετέχουν στη Σττν
τονιστική Επιτροπή του φόρουμ
όπως ο πρόεδρος του ΣΕΒ Συνδέσμου

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Θεόδωρος Φέσσας ο πρόεδρος

της ΚΕΕ Κεντρικής Ενωσης
Επιμελητηρίων Κωνσταντίνος Μί
χαλος ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας

Επαγγελματιών Βιοτεχνών

Εμπόρων Ελλάδας Γεώργιος

Καβ|5αθάς ο πρόεδρος επιστημονικός

διευθυντής του ΚΕΠΕ

Κέντρο Ερευνών και Οικονομικού
Προγραμματισμού Νικόλαος θε
οχαράκης και εκ μέρους της Ελληνικής

Ενωσης Τραπεζών ο Γιώργος

Καμποράκης
Είναι προφανής η ανάγκη

ύπαρξης ουγκεκριμένων μέτρων
για τη μείωση ίου κόστους της
ενέργειας στη βιομηχανία όταν
μάλιστα το κόστος ενέργειας στην
Ελλάδα είναι σημαντικά υψηλότερο

από ιό κόστος ενέργειας στην
Ευρώπη Επομένως αναδεικνύεται

η ανάγκη παρέμβασης στον
συγκεκριμένο τομέα και με συγκεκριμένες

πολιτικές για να διατηρήσουμε

τις ελληνικές βιομηχανίες

ανέφερε n κα Τζάκρη
Σε ερώτηση για τη φορολογική

πολιτική ανέφερε πως υπάρχουν
συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δεδομένα

που τχετίζονται με τη δημοσιονομική

κατάσταση της χώρας

σημειώνοντας όττ η ολοκλη
ρωση της αξιολόγησης θα σημάνει
την άρση εμποδίων για την οικονομία

και θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση

του οικονομικού κλίματος

και του τραπεζικού ουστη
ματος Επίσης αναφερόμενοι στα
κόκκινα δάνεια η υφυπουργός

σημείωσε πως n διευθέτηση τους
αποτελεί αναγκαιότητα της κοινωνίας

και των επτχειρήσεων ενώ

παραμένει κόκκινη γραμμή π

προστασία της πρώτης κατοικίας
και η αποφυγή του ξεπουλήματος

δανείων
Από την πλευρά του ο πρόεδρος

του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας
ο οποίος συμμετείχε στη συνέντευξη

Τύπου σημείωσε την ανάγκη
να προστατευθούν από ποινικές

και αστικές ευθύνες με νομοθετική
ρύθμιση τα τραπεζικά στελέχη

που διαχειρίζονται τη διευθέτηση
των δανείων Τα επόμενα βήματα
όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη
είναι η έγκριση του σχεδίου από

το ΚΥΣΟΙΠ και n νομοθετική επεξεργασία

των προτάσεων Συνοπτικά

τα αποτελέσματα της πρώτης

φάσης των εργασιών του φόρουμ

βιομηχανίας έχουν ως εξής
Ομάδα Α Δυναμικοί κλάδοι
Οι κλάδοι που διαθέτουν αναπτυξιακή

δυναμική ώστε να αποτελέσουν

τους βασικούς πυλώνες για
την αναουγκρότηση και ανάπτυξη

της ελληνικής οικονομίας είναι

Ο τομέας ιης Αγροτοδιατρο
φής η Χημική Βιομηχανία η Υγεία
και Φαρμακευτική Βιομηχανία ο

Τομέας των Υλικών και Κατασκευών

οΤομέας της Ενέργειας ο

Τομέας της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

ο Τομέας των Πολιτιστικών

και Δημιουργικών Βιομηχανιών

ο Τομέας των Τεχνολογιών
Πληροφορικής Επικοινωνιών
ΤΠΕ ο Τομέας ιης Εφοδιαστικής
Αλυσίδας και ο Τομέας των Τεχνολογιών

Πληροφορικής Επικοινωνιών

ΤΠΕ
Ομάδα Β Βιομηχανία
και καινοτομία
Η ανάδειξη ενός νέου αναπτυξιακού

υποδείγματος και παραγωγικού

μοντέλου για την ανάπτυξη

των ελληνικών επιχειρήσεων προϋποθέτει

τη βελτίωση του Εθνικού

Συστήματος Καινοτομίας Η

χώρα έχει χαμηλές επιδόσεις στην

καινοτομτκή δραστηριότητα με χαρακτηριστικά

χαμηλές δαπάνες
για Ε&Α από ισν ιδιωτικό τομέα
Διαπιστώνεται επίσης έλλειψη
ουσιαστικής συνεργασίας και επικοινωνίας

μεταξύ ερετινητικής κοινότητας

και των παραγωγικών επι

χετρήσεων και χρονίζουσα έλλειψη
δομών και μηχανισμών για τη διασύνδεση

αυτή Τέλος διαπιστώνεται

ότι υπάρχει διαχρονική έλλειψη

χρηματοδοτικών εργαλείων
και κινήτρων ενώ το κόστος του
χρήματος αποτελεί αντιαναπτυξιακό

παράγοντα Με βάση τα παραπάνω

προτείνονται μέτρα για
τη δημιουργία ενός σταθερού και
φιλικού προς την επιχειρηματικότητα

περιβάλλοντος που θα ενισχύει

μέσο και μακροπρόθεσμα
καινοτομικά εγχειρήματα ειδικότερα

από τις μμε
Ομάδα Γ Στήριξη μικραμεσαίων
επιχειρήσεων
Οι προτάσεις για την αναπτυξιακή

πολιτική στις μμε την
προγραμματική

περίοδο 2014-2020
επικεντρώνονται Στην ανημετώ
πιση του θέματος της πρόσβασης
των μμε στη χρηματοδότηση και
βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

στη δημιουργία δομών
και υποδομών για την ενημέρωση
και διάχυση των πληροφοριών σης
μμε και την υποστήριξη των αναπτυξιακών

τους αναγκών στην ενθάρρυνση

συνεργατικών επιχειρηματικών

σχημάτων μέσω προγραμμάτων

και δράσεων ενισχύσεων

για μμε στη βελτίωση των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

και στις κλαδικές παρεμβάσεις

Ομάδα Δ Εξοικονόμηση
ενέργειας
Για την ανάκαμψη της ελληνικής
βιομηχανίας και m βελτίωση ιης
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας είναι αναγκαία η διαμόρφωση

ολοκληρωμένης εθνικής

ενεργειακής πολιτικής για τη

βιομηχανία
Ομάδα Ε Χραματοδοτικά εργαλεία
Νέα στρατηγική χρηματοδότησης
των επενδύσεων που έχει ως στόχο

να εντάξει σία παραδοσιακά
χρηματοδοτικά εργαλεία σύγχρονες

πολιτικές κινήτρων π.χ
φορολογικά

ανάπτυξης απασχόλησης

εξαγωγών R&D κ.τλ και νέων

ανακυκλούμενων εργαλείων
με ταυτόχρονη άρση των αντικινήτρων

και των εμποδίων σε όλο το

φάσμα επενδυτικής διαδικασίας
Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής
είναι αναγκαία μέτρα για Βελτίωση

της Ρευστότητας και διαθεσιμότητα

Κεφολαίων Κίνησης
Λειτουργία Σύγχρονων Μηχανισμών

Χρηματοδότησης Επενδύσεων

Διαφανή Λειτουργία Μηχανισμών

Χρημαιοδότησης Επενδύσεων

Ομάδα ΣΤ Επιχειρηματικό
περιβάλλον
Πρωταρχικό ρολόγια τη βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

διαδραματίζει το γενικό μακροοικονομικό

περιβάλλον με
απαραίτητες προϋποθέσεις την
εξασφάλιση συνθηκών σταθερότητας

και ασφολειας Οι δράσεις
για τη βελτίωση του επιχειρηματικού

περιβάλλοντος θα αναπτυχθούν

στους παρακάτω άξονες
Αδειοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων

Χωροταξικό Επιχειρηματικά

Πάρκα Πολιτική Ποι
ότπιας Εποπτεία της αγοράς

SID:10I50255
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