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ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΑΝΘΟΣ

Διακρατική συνεργασία
για την πολιτική φαρμάκου

Συνάντηση με τους ομολόγους
του των χωρών του ευρωπαϊκού
Νότου και θέμα τη διακρατική συνεργασία

στην πολιτική του φαρμάκου

πραγματοποίησε ο υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός μετά
το πέρας της συνόδου του συμβουλίου

Συγκεκριμένα στη συνάντηση
συμμετείχαν οι υπουργοί Υγείας
της Ισπανίας της Πορτογαλίας
της Ιταλίας και της Μάλτας έπειτα
από πρωτοβουλία του Έλληνα υπουργού

Απέναντι στην ισχυρή
επιρροή της φαρμακοβιομηχανίας

που θέτει σε ανισότιμη θέση
μεμονωμένα κράτη μέλη και κυρίως

τους ασθενείς χρειάζεται συνένωση

δυνάμεων για το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα για τα δημόσια

συστήματα υγείας και το
κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη
τόνισε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας

Ξανθός

►
Ο ευρωπαϊκός
Νότος ενωμένος

απέναντι στην
ισχυρή επιρροή τπς
φαρμακοβιομηχανίας

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε
στις διαφορετικές ταχύτητες τόσο
στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας

και την ανάπτυξη συστημά
των αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας

ΗΤΑ όσο και στη διαπραγματευτική

εμπειρία των επιμέρους

κρατών Επισήμανε πως χρειάζεται
ανουαή και ισότιμη συνεργασία

των χωρών χωρίς όρους και
προϋποθέσεις

για την ανταλλαγή πληροφοριών

και τεχνογνωσίας
Υπογράμμισε ακόμα πως τα κράτη
του ευρωπαϊκού Νότου συμμερίζονται

την προτεραιότητα στην
κάλυψη των υγειονομικών αναγκών

των πολιτών και επισήμανε
πως είναι ζήτημα αξιοπρέπειας
και ποιότητας της Δημοκρατίας να
μην επιτρέψουμε οι δημοσιονομικοί

περιορισμοί και τα μέτρα λιτότητας

να εμποδίσουν την πρόσβαση
των ασθενών στο φάρμακο

Ο υπουργός κάλεσε τους ομολόγους

του σε μια συνάντηση σε πολιτικό

και τεχνικό επίπεδο η οποία
θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο
στην Αθήνα και θα σηματοδοτήσει
την έναρξη της κοινής αυτής προσπάθειας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙ ΩΤΟΥ
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Αργά θυμήθηκε ο Σουλτς την αύξηση στα φάρμακα

Ο Μάρτιν Σουλτς

ΤΟΝ καλό Σαμαρείτη θέλησε να παίξει
ο Μάρτιν Σουλτς Αφού πυροβολούσε
την Ελλάδα διαρκώς θέλοντας να υπογραφεί

το νέο Μνημόνιο τώρα δηλώνει
ότι η αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα
όταν το 30 των Ελλήνων δεν έχει

πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

είναι παράλογη
Μιλώντας στο Βερολίνο σε ημερίδα

του Ιδρύματος Φρίντριχ Εμπερτ όπου
συναντήθηκαν κορυφαίες προσωπικότητες

της σοσιαλδημοκρατίας ανέπτυξε
τον προβληματισμό του για την κοινωνική

Ευρώπη και υποστήριξε πως οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να αναλά¬

βουν την ευθύνη για την επίτευξη μιας
δικαιότερης μεταχείρισης μεταξύ αλλά

και εντός των κρατών και έφερε ως
παράδειγμα την Ελλάδα που πλήττεται
από την οικονομική κρίση και το μάρμαρο

πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα
Δεν μπορείς στην Ελλάδα να μειώσεις

και άλλο συντάξεις και κοινωνικές παροχές

Μου φαίνεται παράλογο όταν σε
μια χώρα που το 30 του πληθυσμού
δεν έχει ούτε κοινωνική ούτε ασφάλιση

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να
αυξάνεται ο ΦΠΑ για φάρμακα είπε ο
κ Σουλτς και έκανε κάποιους να απορούν

για το πόσο αργά το θυμήθηκε
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Στο πλαίσιο της Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ιου Συνδέσμου ία μελη
ανανέωσαν ιην εμπιστοσύνη

τους στον κ Ο Φεσαα
εκλέγοντας τον πρόεδρο του

ΣΕΒ γιο τη διετία 201 6-201 8

Η κυβέρνηση
να σταματήσει
τη φοροκλοπή

ΜΕ ΤΑ ΥΦΕΣΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ

ΤΟΝΙΣΕ 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ Θ ΦΕΣΣΑΣ

ΝΑ ΒΑΛΕΙ τέλος στη φοροκλοπή ζήτησε
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας
από την κυβέρνηση στο πλαίσιο της Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνελευσης του Συνδέσμου που

πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών Σημειώνεται πως τα μελη του Συνδέσμου
ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στον κ Φέσσα

εκλέγοντας τον πρόεδρο του ΣΕΒ για τη διετία
2016-2018

Θελουμε να περάσουμε ένα πολύ ξεκάθαρο
μήνυμα Κατ αρχάς προς την κυβέρνηση Πρέπει
να σταματήσει το θέμα της φοροελοηής πρέπει
όλη η φορολογητέα ύλη να συλληφθεί και εμείς
θα κάνουμε οτιδήποτε για να βοηθήσουμε στην
πάταξη της φοροδιαφυγής υπογράμμισε ο κ

Φέσσας
Μιλώντας στα μελπ του Συνδέσμου διερωτήθηκε
αν βγαίνει το πρόγραμμα που έχουν συμφωνήσει

κυβέρνηση-θεσμοί ή αν γινόμαστε συνένοχοι

σε άλλη μια προσπάθεια να σπρώξουμε το ελληνικό

πρόβλημα στο μέλλον Οπως εκτίμησε Τα

υφεσιακά μέτρα που υπάρχουν στο πρόγραμμα
μαζί με μια ανόρεχτη εφαρμογή του δηλαδή με
άρνηση της κυβέρνησης να αναλάβει την πραγματική

ιδιοκτησία του η ανάπτυξη πράγματι δεν
μπορεί να έρθει

Ο ίδιος υποστήριξε πως αυτό που πρέπει να γίνει

συμπυκνώνεται σε μια φράση Κάντε τη δουλειά

σωστά και γρήγορα και κάντε την τώρα Κι
αυτό καθώς θεωρεί πως το ελληνικό ζήτημα δεν
σηκώνει άλλες αναβολές από κανέναν Ούτε από
την ελληνική κυβέρνηση ούτε όμως και από τους
εταίρους μας που λόγω των επιμέρους εθνικών
συμφερόντων αρνούνται να λάβουν πιο γενναίες
αποφάσεις για την Ελλάδα

Τόνισε δε πως αυτή θα είναι η γραμμή του ΣΕΒ
τα επόμενα 2 χρόνια Με άλλα λόγια στενή παρακολούθηση

και άσκηση πίεσης υτην κυβέρνηση
και τους εταίρους μας για να γίνουν επιτελούς όλα

τα σωστά πράγματα που προβλέπει το 3ο Μνημόνιο
και εκκρεμούν εδώ και χρόνια και ταυτόχρονα

να διορθωθούν οι αστοχίες του προγράμματος
που θα βάλουν εμπόδια στην ανάπτυξη και θα
στρέψουν ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις στην

παραοικονομία όπως είπε o κ Φέσσας
Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του

ΣΕΒ Ακης Σκέρτσος επικεντρώθηκε στο όραμα
του Συνδέσμου που όπως επεσήμανε αντανακλά
και εκφράζει την παραγωγική και δημιουργική
Ελλάδα που αναζητά ανάπτυξη αξιοκρατία δημιουργία

προκοπή
Ο κ Σκέρτσος υπογράμμισε πως η ανάκαμψη

της ελληνικής οικονομίας και η δημιουργία υψηλών

ρυθμών ανάπτυξης του ΑΕΠ περνάνε μέσα
από την παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και τις εξαγωγές

Κλειδί για όλες αυτές τις δραστηριότητες
είναι ένα γόνιμο επενδυτικό και επιχειρηματικό
περιβάλλον που ενθαρρύνει τις παραγωγικές

δραστηριότητες να επιδεικνύουν δυναμισμό και
δυνατότητα να αντεπεξελθουν στο διεθνή ανταγωνισμό

κατά τα λεγόμενά του
Κατά τη Γενική Συνελευση εξελέγησαν νέο Διοικητικό

Συμβούλιο και νέο Γενικό Συμβούλιο Στο
Δ.Σ του Συνδέσμου εισήλθαν 5 νέα μελη Πρόκειται

συγκεκριμένα για τους Μιχάλη Στασινόπουλο

όμιλος Βιοχάλκο ΕΛΒΑΛ Μιχάλη Τσαμάζ ΟΤΕ
Οδυσσέα Αθανασίου LamdaDevelopment
Ηρώ Αθανασίου Unilever και Νέλλη Κάτσου
Pharmaten

Στο πλαίσιο της συνελευσης ο ΣΕΒ εισηγήθηκε
στην κυβέρνηση και κατέθεσε σε δημόσιο διάλογο
1 24 προτάσεις πολιτικής για επενδύσεις ανάπτυξη

δουλειές Μεταξύ αυτών είναι και προτάσεις
που αφορούν σε πρόσβαση στη χρηματοδότηση
ενθάρρυνση παραγωγικών επενδύσεων μείωση
ενεργειακού κόστους φορολογική δικαιοσύνη
σύγχρονο σύστημα αδειοδότησης κΛπ

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ
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Πέντε νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου
Η ανανέωση και συσπείρωση του
ΣΕΒ μέσα από την παρουσία δημιουργικών

προσώπων νέων και
παλαιών που εκπροσωπούν τις
πιο ισχυρές και οργανωμένες επιχειρήσεις

του ιδιωτικού τομέα
από τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες

είναι το κυρίαρχο στοιχείο
της νέας σύνθεσης του Διοικητικού

Συμβουλίου του ΣΕΒ όπως
και του Γενικού Συμβουλίου που
ανέδειξε η χθεσινή γενική συνέλευση

Στο διοικητικό συμβούλιο
του ΣΕΒ παραμένει η παλαιά
φρουρά Ιω Γιώτης Σπ Θεοδω
ρόπουλος Αν Καλλιτσάντσης
Ευ Μυτιληναίος Δημ Παπαλε

ξόπουλος Ευ Βασιλάκης κ ά
ενώ εισέρχονται πέντε νέα μέλη
που προέρχονται από κλάδους
που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια

και δυναμισμό Μεταξύ
αυτών ξεχωρίζει η είσοδοε στο
Δ.Σ του ΣΕΒ του διευθύνοντος
συμβούλου της Βιοχάλκο κ Mix
Στασινόπουλου Τα υπόλοιπα τέσσερα

νέα μέλη είναι οι κ.κ Mix
Τσαμάζ από τον ΟΤΕ Οδ Αθανασίου

της Lamda Development
Ηρώ Αθανασίου της Unilever και
Νέλλη Κάτσου της Pharmaten
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι
η πρώτη φορά που στο Δ.Σ του
ΣΕΒ υπάρχει διπλή εκπροσώπηση

Οι κ Ηρώ Αθανασίου
της Unilever
και Νέλλη Κάτσου
της Pharmaten αποτελούν

τις δύο γυναικείες
παρουσίες στο Δ.Σ

από το γυναικείο φύλο Μέχρι
τώρα η μοναδική γυναικεία παρουσία

στο Δ.Σ ήταν n κ Κου
νενάκη Εφρρίμογλου η οποία
αποχώρησε αλλά παραμένει μέλος

του Γενικού Συμβουλίου του

Συνδέσμου Μιλώντας στην κλειστή

πρωινή συνεδρίαση στα μέλη
του Συνδέσμου ο επανεκλεγείς
για μία ακόμη θητεία πρόεδρος
κ Θ Φέσσας έθεσε τη γραμμή
που θα κινηθεί ο Σύνδεσμος τα
δύο επόμενα χρόνια Στενή παρακολούθηση

και άσκηση πίεσης
στην κυβέρνηση και στους εταίρους

μας για να γίνουν επιτέλους
όλα τα σωστά πράγματα που προβλέπει

το 3ο μνημόνιο και εκκρεμούν

εδώ και δύο χρόνια και
ταυτόχρονα να διορθωθούν οι
αστοχίες του προγράμματος που
θα βάλουν εμπόδια στην ανάπτυξη

και θα στρέψουν ακόμη

περισσότερες επιχειρήσεις στην
παραοικονομία Στην ομιλία του
προς τα μέλη του Συνδέσμου ο
γενικός διευθυντής Α Σκέρτσος
αναφέρθηκε στην προσπάθεια
ενδυνάμωσης του ρόλου και της
δράσης του ΣΕΒ ολόκληρη τη
διετία 2014-2016 και με στοκεία
ανέδειξε ως κυρίαρχη κατεύθυνση

τη συστηματική προώθηση
υπέρ της επιχειρηματικότητας
Ο κ Σκέρτσος παρουσίασε στα
μέλη του Συνδέσμου τον κατάλογο

των 124 προτάσεων πολιτικής

του ΣΕΒ προς την κυβέρνηση

για επενδύσεις ανάπτυξη
και δουλειές
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Ζαν Κλοντ Γιούνκερ

Ηθελα 4fc
μια τρόικα πιο
δημοκρατική

Γύ/χρονεΐ Επιχειρήσεις Σύγχρονη Εήήάοα
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4 IKONOMIA ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Η ΝΑΪΊ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

την ι

99
Τα μέλη του ΣΕΒ ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στον Θεόδωρο Φέσσα και τον εξέλεξαν πρόεδρο του ΣΕΒ
για τη διετία 201 6-201 8 Στη Γενική Συνέλευση εξελέγησαν επίσης νέο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και νέο Γενικό
Συμβούλιο με κυρίαρχο στοιχείο την ανανέωση και συσπείρωση του ΣΕΒ μέσα από την παρουσία δημιουργικών προσώπων
νέων και παλαιών που εκπροσωπούν τις πιο ισχυρές οργανωμένες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα από τη βιομηχανία
και τις υπηρεσίες της χώρος μας Νέα μέλη στο Δ.Σ του Συνδέσμου εξελέγησαν οι Ηρώ Αθανασίου ΕΛΑΐΣ-UNILEVER
Οδυσσέας Αθανασίου Lamda Development Ελένη Κότσου ΦΑΡΜΑΤΕΝ Μιχάλης Στασινόπουλος ΕΛΒΑΛ
και Μιχάλης Τσαμάξ(ΟΤΕΰίΟΒΕ Κατά 25 επίσης ανανεώθηκαν τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Γ.Σ ίου ΣΕΒ Ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός της ΝΑ έστειλαν μήνυμα προς την επιχειρηματική κοινότητανα προχωρήσει σε επενδύσεις ενώ

ΖανΓιουνκερ Τήρησητηςσυμφωνίας
Τη

στήριξη του στην Ελλάδα και τις πρσσπάθειές της αλλά

με την υπόμνηση πως ο χρόνος πιθανόν να μη δώσει
άλλες ευκαιρίες εξέφρασε χθες ως κεντρικός ομιλητής

στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ

Του Γιάννη Κανουπάκη
jkan@>naftemporiki gr

Με παρούσα την πολιτειακή
και την πολιτική ηγεσία

του τόπου ο πρόεδρος της Κσ

μισιόν τάχθηκε υπέρ της τήρησης

της ουμφωνίας από όλες τις
κυβερνήσεις στο μέλλον με τον
αστερίσκο πως τα επιτεύγματα
της Ευρώπης δεν πρέπει να θεωρούνται

δεδομένα γι αυτό η
χώρα πρέπει να χτίσει ένα μοντέρνο

κράτος που θα δουλεύει
για τους ανθρώπους Την ίδια
ώρα ο πρωθυπουργός Αλ Τσί
πρας και αρχηγός της ΝΔ Κυρ
Μητσοτάκης έστελναν μήνυμα
πρης την επιχειρηματική κοινότητα

να προχωρήσει σε επενδύσεις

δίνονιπς το έναυσμα προς
τα έξω Τα επενδυτικά προγράμματα

και η πίεση για νέες
στροτηγικές και τομείς ανάπτυξης

αποτέλεσαν μαζί με τα
εργασιακά

στο πλαίσιο της αξιολόγησης

κοινό τόπο όλων των
ομιλητών με την ευχή για γόνιμο

διάλογο με τους κοινωνικούς
εταίρους Ο πρόεδρος του ΣΕΒ
θ Φέσσας ξεκαθάρισε σηιν πρωινή

κλειστή συνεδρίαση ότι το
μίγμα πολιτικής που έχει σημ
φωνηθεί μεταξτί κυβέρνησης και
θεσμών και αποτυπώνεται στο
τρίτο μνημόνιο δεν οδηγεί πουθενά

ενώ προτείνει ως αντίδοτο
τη μείωση των φόρων

ΓκΗ/νκιρ.Ααθιι έγιναν
αποολεςτΜ πλευρές
Προειδοποίηση ότι ίσως είναι η
τελευταία ευκαιρία να κάνουμε
ό,π είναι απαραίτητο και καλόγια
την Ελλάδη απηύθυνε από το
βήμα της ΓΣ του ΣΕΒ ο Ζαν Κλοντ
Γιουνκέρ δίνοντας σαφές μή
νημα με το τρίπτυχο περισσότερη

πολιτική στήριξη πληρης
ιδιοκτησία του προγράμματος
πληρης εφορμογή Ας είμαστε
ξεκάθαροι ανέφερε χαρακτηριστικά

προσθέτοντας Δεν το
κάνουμε για τους πιστωτές και
τις Βρυξέλλες αλλά για το μέλλον
της χώρας και τους πολίτες Δεν
υπάρχει καμία σηνωμοσία κατά

της Ελλάδας Μόνο γνήσια ελπίδα

ότι θα πετύχει η χώρο Ο
κ Γιούνκερ είπε πως πρέπει να
δουν όλες τις επόμενες κυβερνήσεις

να σέβονται τη συμφωνία

λέγοντας προς το μέρος του

πρωθυπουργού Αλέξη η κυβέρνηση

σου δεν θα είναι η τελευταία

για να διευκρινίσει πως
έχει την καλύτερη σχέση με τον
ίδιο Δήλωσε πως γνωρίζει ότι η
κατάσταση είναι δύσκολη για
τους Έλληνες αλλά η εμπιστοσύνη

επιστρέφει και η χώρο γυρίζει

σελίδη Δεν παρέλειψε
εξάλλου να σημειώσει πως χάρη

στην Κομιστόν η Ελλάδα απο
λαμβάνει ειδικούς όρους προ
νομιακής χρήσης των κοινοτικών

κονδυλίων και κάλεσε τις
αρχές της χώρος να τα αξιοποιήσουν

Πάντως όπως είπε τα
επιτεύγματα της Ευρώπης δεν
πρέπει να θεωρούνται δεδομένα

γι αυτό η χώρα πρέπει να
χτίσει ένα μοντέρνο κράτος που
θα δουλεύει για τους ανθρώπους
Τέλος πρόεδρος της Ε.Ε τόνισε
Το 201 2 προχωρήσαμε στο PSI
και θα δούμε ξανά το χρέος Λάθη

έγιναν από όλες τις πλευρές
και αυτό θέλησα να το αλλάξω
Ήθελα μια τρόικα πιο δημοκρατική

και το Ευρωκοινοβού
λισ να παίζει ισχυρότερο ρόλο

•Δωσττ το στιμα στους

Την ανάγκη να ξεκινήσει στην
Ε.Ε ένας διάλογος που θα αφο
ρά τις αιπές της οικονομικής και
πολιτικής κρίσης τις αιτίες για
την αναζωπύρωση των εθνικών

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Η Ελλάδα
θα συνεχίσει ης μεγάλες μεταρρυθμίσεις
Τ Η Ελλάδα έχει πράξει αυτό που της αναλογεί

όπως φάνηκε και από την αξιολόγηση
και θα συνεχίσει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις

ώστε να Βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα
και να μπούμε πλέον οριστικά στον δρόμο
της ανάπτυξης τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Πρακόπης Παυλόπουλος υποδεχόμενος

στο Προεδρικό Μέγαρα τον πρόεδρο

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ
Παράλληλα τόνισε την ανάγκη να συμβάλουν

οι θεσμοί στην τόνωση της ρευστότητας
στην Ελλάδα καθώς και στην υλοποίηση

του πακέτου Γιούνκερ για την ενίσχυση

των ελληνικών επιχειρήσεων ενώ δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στη συζήτηση για

ιην ελάφρυνση του ελληνικού χρέουςμε βάση

τους κανόνες του ESM
Ο κ Ζαν Κλοντ Γιούνκερ εξήρε τον ρόλο και
τη συνεισφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας

στις προσηάθειές του να αποφευχθεί
αυτό το οποίο με πολύ ακαλαίσθητους όρους
ονομαζόταν Grexit τότε εξέφρασε την απόλυτη

ικανοποίηση του για όσα πράττει n Ελλάδα

και σημείωσε θαυμάζω το κουράγιο
του ελληνικού λαού και κυρίως αυτών οι
οποίοι στην Ελλάδα είναι οι πιο φτωχοί από
τους υπόλοιπους τους υπόλοιπους Ελληνες

και τοΰς υπόλοιπους Ευρωπαίους οι
οποίοι αγνοούν πλήρως την καθημερινή
πραγματικότητα όσωνχειμάζονται στην Ελλάδα
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στρατηγικών και του απομονωτισμού

όπως και τις αιτίες για
την έξαρση των εθνικισμών και
των εθνικών διενέξεων επισήμανε

ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας χαιρετίζοντας τη Γενική

Συνέλευση του ΣΕΒ Ο ίδιος
αναφέρθηκε στην κρισιμότητα
τσυ αυριανού δημοψηφίσματος
στην Αγγλία υπογραμμίζοντας
για άλλη μια φορά ότι είναι κρίσιμο

διότι όλοι γνωρίζουμε ότι
ένα αρνητικό αποτέλεσμα που
όλες οι φιλοευρωπάι'κές δυνάμεις

αντεύχονται θα επιφέρει
δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις

στο σύνολο της ευρωπαϊκής
και της παγκόσμιας οικονομίας

Αλλά όχι μόνο αυτό

πρόσθεσε ο πρωθυπουργός λέγοντας

πως χειρότερο είναι ότι
θα προκαλέσει μεγάλους κλυδωνισμούς

στην ίδια την ποροία
της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Ο κ Τσίπρος τόνισε ακόμη
ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή

ευρωπαϊκή βιομηχανική πο
λιτική στο πνεύμα της κοινής
αγροτικής πολιτικής εξηγώντας
πως αυτή η πολιτική παρ όλες
τις αντιφάσεις και τις στρεβλώσεις

έθεσε πριν από περίπου 50

χρόνια δύο στόχους τη διατρα
φική επάρκεια της ηπείρου και
τη στήριξη τσυ αγροτικού και
του κτηνοτροφικού εισοδήματος

Όπως είπε ο πρωθυπουργός
και οι δύο στόχοι σε μεγά¬

λο βαθμό επιτεύχθηκαν ενώ
αντίθετα η ευρωπαϊκή βιομηχανική

πολιτική είναι πολύ πιο
πρόσφοτη περιορίζεται κυρίως
σε ρυθμιστικά θέματα για την
αγορά και τα πνευματικά δικαιώματα

αφήνοντας τα ουσιώδη

ζητήματα της ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας και της
κατανομής των πόρων στο εθνικό

επίπεδο των κροτών-μελών
Ενδεικτικά σημείωσε ότι οι

τέσσερις μεγάλες βιομηχανικές
χώρος της Ευρώπης λαμβάνουν
το 45 των κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής

Τράπεζας Επενδύσεων
ενώ n Ελλάδα μόλις το 2,3

όταν έχει το 5 των ανέργων της
Ευρώπης Πρόσθεσε εξάλλου

ότι η τραγική κατάσταση που
βίωσε η Ελλάδα πρέπει να γίνει
ο τραγικός εφιάλτης του αύριογια
την Ευρώπη συμπληρώνοντας
ότι αντί λιτότητας χρειάζονται
επενδύσεις στην παραγωγή την
έρευνα και το ανθρώπινο κεφάλαιο

Κατά την ύποψή του η επιμονή

στην εσωτερική υποτίμηση
μείωσε το κόστος εργασίας

για να ευνοήσει την ανταγωνιστικότητα

αλλά αποδείχτηκε
λανθασμένη Το κόστος εργασίας

είναι ένας από τους σηντε
λεστές υπολογισμού της ανταγωνιστικότητας

αλλά όχι ο μόνος

τόνισε και θύμισε την υψη
λη ανταγωνιστικότητα στις σκανδιναβικές

χώρος
Ο κ Τσίπρος χαρακτήρισε το

πακέτο Γιούνκερ ως θετική κίνηση

για τις επενδύσεις στην Ευρώπη

με την επισήμανση ότι ο
απαιτούμενος ευρωπαϊκός σχεδιασμός

δεν είναι επαρκής Σε
κάθε περίπτωση τόνισε ότι πρέπει

να τσ αξιοποιήσουμε στο έπα
κρο Ευχαριστώντας τον ΣΕΒ για
τη στάση τσυ στις διαπραγματεύσεις

για το εργασιακό έδωσε

έμφοση στην ανάγκη να υπάρχει

γόνιμης διάλογης με στόχο
τη συμφωνία των κοινωνικών
εταίρων καλώντας παράλληλα
τους Έλληνες επιχειρηματιες να
επενδύσουν και να δώσουν σήμα

στοης ξένους Τέλος όρισε ως
προϋποθέσεις για ιην ανάκαμψη

την ενίσχυση των εγχώριων
επενδύσεων σι οποίες θα βγουν
μπροστά για να δώσουν σήμα
και στις ξένες επενδύσεις τη μείωση

του ρίσκου της χώρος κάτι
στο οποίο βοηθά η ρύθμιση

του χρέους που θα πρέπει το

Θ Φέσσας Όχι άλλες αναβολές από κανέναν κάντε
▼ Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσ
σας απευθυνόμενος στα μέλη του Συνδέσμου

ζήτησε πάταξη της φοροδιαφυγής

αναθεώρηση του μίγματος της
οικονομικήςπολιτικής και επενδύσεις
Όπως είπε το μήνυμα προς την κυβέρνηση

είναι ότι πρέπει να σταματήσει
η φοροκλοπή και ο ΣΕΒ θα κάνει οτιδήποτε

για να βοηθήσει στην πάταξη
της φοροδιαφυγής και προς την Ε Ε

ότι το μίγμα πολιτικής που συμφωνήθηκε
δεν βγαίνει και πρέπει να αναθεωρηθεί

Ο ίδιος απηύθυνε πρόσκληση προς τα

μέλη του ΣΕΒ να φροντίσουν ώστε να
γίνουν επενδύσεις Να κάνουν όλοι
σωστά τη δουλειά τους ώστε να φύγουμε

από το τέλμα της υπερφορολό
γησης και της υπανάπτυξης και να γίνουμε

μια κανονική χώρα
Χαρακτηριστικά ο κ Φέσσας ανέφερε

Το ελληνικό ζήτημα δεν σηκώνει
άλλες αναβολές από κανέναν κάντε τη
δουλειά σωστά και κάντε την τώρα
Το εύλογο ερώτημα όλων είναι ένα
Βγαίνει το πρόγραμμα που έχουν συμφωνήσει

κυβέρνηση και θεσμοί Η
γινόμαστε

συνένοχοι σε άλλη μια προ¬

σπάθεια να σπρώξουμε το ελληνικό
πρόβλημα στο μέλλον
Προειδοποίησε δε ότι με τα υφε
σιακά μέτρα που υπάρχουν στο πρόγραμμα

μαζί με μια ανόρεχτη εφαρμογή

του δηλαδή με άρνηση της κυβέρνησης

να αναλάβει την πραγματική
ιδιοκτησία του η ανάπτυξη πράγματι
δεν μπορεί να έρθει Αυτό που πρέπει
να γίνει συμπυκνώνεται σε μια φράση

κάντε τη δουλειά σωστά και κάντε
την τώρα Το ελληνικό ζήτημα δεν σηκώνει

άλλες αναβολές από κανέναν
Ούτε από την ελληνική κυβέρνηση ού¬

τε όμως από τους ε κύρους μας που
λόγω των επιμέρους εθνικών συμφερόντων

αρνούνται να λάβουν πιο γενναίες

αποφάσεις για την Ελλάδα Σε
ό,τι αφορά εξάλλου τη στρατηγικά
του Συνδέσμου για τα επόμενα δύο
χρόνια μίλησε νια στενή παρακολούθηση

και άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση

και τους εταίρους μας ώστε
να γίνουν ειπιέλοης όλα ιασωοιάπραγ
ματα που προβλέπει το 3ο μνημόνιο
και εκκρεμούν εδώ και χρόνια ταυτόχρονα

δε να διορθωθούν οι αστοχίες
του προγράμματος που θα βάλουν εμ
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99
0 Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκοπής Παυλοπουλος
υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκερ επισήμανε
ότι πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία Ε Ε Τουρκίας για το
μεταναστευτικό και στο πλαίσιο αυτό ο καθένας να κάνει αυτό
που του αναλογεί όπως κάνει η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και είναι καιρός να κάνει και η Τουρκία τη δουλειά της

ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θ Φέσσας ξεκαθάρισε ότι το μίγμα πολιτικής που έχει συμφωνηθεί στο τρίτο μνημόνιο δεν οδηγεί πουθενά

από όλεςτιςκυβερνήσεις στο μέλλον
επόμενο διάστημα να αποκτήσει

πιο ουγκεκριμένα χαρακτηριστικά

και την έγκαιρη πρόοδο
του προγράμματος

Δέσμευση γη υλοποίηση
γενναίων μεταρρυθμίσεων
Την ανάγκη να υπάρξει μια δέσμευση

νια την πραγματική υλοποίηση

γενναίων μεταρρυθμίσεων

με αντάλλαγμα μικρότερα
πρωτογενή πλεονάσματα της

τάξης του 2 και για επίτευξη
ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης 4
από το 2018 και μετά προέταξε
κατά την ομιλία του στα μέλη
του ΣΕΒ ο πρόεδρος της ΝΑ Κυριάκος

Μητσοτάκης
Για να πετύχουμε αυτόν τον

στόχο εξήγησε είναι απαραίτητο
να κάνουμε μια στροφή

προς τη συστηματική στήριξη
της επιχειρηματικότητας και την
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων

εφαρμόζοντας την αρχή
λιγότεροι φόροι μικρότερες δαπάνες

θέτοντας ως στόχο την
αύξηση των ελληνικών εξαγωγών

κατά 10 κάθε χρόνο και
ωθώντας τις επενδύσεις στο 20
του ΑΕΠ από 1 1 που είναι σήμερα

Έκανε λόγο για ένα
σφιχταγκαλιασμένο

ταγκό ενός συχνά

κρατικοδίαιτου καπιταλισμού

πολιτικών δυνάμεων και
επιχειρηματιών που υπονόμευσαν

την παραγωγική βάση
της χώρας Οι πολιτικοί παρασύρθηκαν

από τις ιδεοληψίες
του κρατισμού οι επιχειρημα
ήες ουχνά μερίμνησαν μόνο για
τα ουμφέροντα των μετόχων και
όχι για τη συνολική ευρωστία
της αγοράς Και βέβαια δεν ήταν
λίγα τα παραδείγματα χρεοκο

Σύμπτωση απόψεων στα εργασιακά
▼ Προσέγγιση και σύμπτωση

απόψεων στα εργασιακά
τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο

της δεύτερης αξιολόγησης

μεταξύ της Αθήνας
και της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής καταγράφηκε στη συνάντηση

που είχαν χθες ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσί
πρας και ο πρόεδρος της Ε

Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκερ

στο Μέγαρο Μαξίμου
Ο κ Γιουνκερ σε ό,τι αφορά
τα εργασιακά σημείωσε ότι
πρέπει να ληφθεί un όψιν η
ελληνική πραγματικότητα και
διαμήνυσε ότι δεν είναι φίλος
των ομαδικών απολύσεων
διευκρινίζοντας ότι δεν θα
ήθελε τώρα να μπει σε λεπτομέρειες

Ο κ Τσίπρος επισήμανε ότι
η ανάκαμψη της οικονομίας

δεν μπορεί να στηριχθεί στη
συντριβή της εργασίας και
την κατεδάφιση των κοινωνικών

δικαιωμάτων
Συμφώνησαν επίσης ότι με
την ολοκληρωση της πρώτης
αξιολόγησης έκλεισε ένα μεγάλο

κεφάλαιο κι όπως παρατήρησε

ο πρόεδρος της Επιτροπής

η Ελλάδα πέρασε
έναν σημαντικό κάβο και τώρα

μπορεί να μπει σε σωστό
δρόμο
Οι κ.κ Τσΐπρας και Γιουνκερ

συμφωνήσαν ακόμη στην
εκτίμηση ότι ήταν ανόητη
επιθυμία ορισμένων που
προωθούσαν πέρυσι τέτοια
εποχή την ιδέα του Grexit
ενώ ο δεύτερος ανέδειξε τη
σημασία όλες οι πολιτικές δυνάμεις

στην Ελλάδα να έχουν
την ιδιοκτησία του προγράμματος

και να γίνει κατανοητό

ότι δεν είναι προϊόν
προστάγματος από τις Βρυξέλλες

αλλά είναι προς όφελος

της χώρας και των επόμενων

γενεών στην Ελλάδα
και τόνισε Η Ευρώπη δεν είναι

πλήρης χωρίς την Ελλάδα

η ζώνη του ευρώ δεν είναι

πλήρης χωρίς την Ελλάδα

ουτε η Ελλάδα μπορεί να
είναι πληρης χωρίς το ευρώ

και την Ε.Ε Σήμερα έχει φανεί

ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα είναι

πλήρως αγκιστρωμένη
στη ζώνη του ευρώ
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε
την πεποίθηση ότι θα επιταχυνθεί

η ουζήτησηγια τη ρύθμιση

του ελληνικού χρέους
ενώ σημείωσε ότι πρέπει να
αρχίσει χωρίς καθυστερήσεις
η διαπραγμάτευσηγια τη νέα
αξιολόγηση
Και οι δύο άνδρες τάχθηκαν
υπέρ της παραμονής της Βρετανίας

στην ΕJÎ κι όπως υποστήριξε

ο κ Τστπρας πρέπει
να μας προβληματίσει το γεγονός

ότι η Ε£ βρίσκεται σε
οριακό σημείο πρέπει να επαναπροσδιορίσει

το όραμά της
να δώσει προοπτική και να

τη δουλειά σωστά και κάντε τηντώρα

πείθει τους λαοϋς γιατί το
θέμα δεν είναι λιγότερη ή περισσότερη

Ευρώπη αλλά μια
καλύτερη Ευρώπη
Ο κ Γιουνκερ εξέθεσε τον πρα
βληματισμό του για τις πολιτικές

λιτότητας επισημαίνοντας
ότι το πακέτο Γιουνκερ

σε συνδυασμό με την
ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας

μπορεί να οδηγήσει
την Ευρώπη σε αναπτυξιακή

τροχιά και στο πλαίσιο
αυτό τόνισε και τη στήριξη
προς την Ελλάδα και τη

χρηματοδότηση

ελληνικών επιχειρήσεων

μέσω του
προγράμματος

αυτοϋ
Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης

τις εξελίξεις στο Κυπριακό
επαναβεβαιώνοντας τις

κοινές θέσεις και το μεταναστευτικό/π

ροσφυγικό
Ο κ Γιουνκερ εξήρε τις προσπάθειες

του ελληνικού λαού

για την αντιμετώπιση της
προσφυγικής κρίσης και εξέφρασε

την πληρη στήριξη της
Επιτροπής προς τη χώρα μας
Χαιρετίζω την αποφασιστικότητα

το θάρρος και το κουράγιο

του ελληνικού λαού
χαιρετίζω τις προσπάθειες
που κατάβάλλουν οι Ελληνες
διότι αυτό καταδεικνύει την
πρόσδεσή τους στο ευρωπαϊκό

όραμα S1D.10321181

πόδια στην ανάπτυξη και θα στρέψουν
ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις στην
παραοικονομία Στην απογευματινή
συνεδρίαση ο κ Φέσσας κάνοντας μία
αισιόδοξη προβολη στο μέλλον είπε
πως περιμένει να ακούσει ότι το 201 7
Η ελληνική οικονομία έτρεξε με ρυθμό

ανάπτυξης 3,5 η καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής εισφοροδιαφυγής
και λαθρεμπορίου της φοροκλοπής
δηλαδή απέδωσε 4 δισ ευρώ επιπλέον

έσοδα και μας επιτρέπει αντίστοιχη
μείωση φόρων και εισφορών οι συ
νολικές επενδύσεις ξεπέρασαν τα 25

δισ η Ελλάδα δανείζεται πλέον στις
αγορές με επιτόκιο δεκαετούς κάτω
του 3 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
NPLs έχουνμειωθεί κατά 30 η ανεργία

έπεσε κάτω από το 20 Ελλάδα
και εταίροι συμφωνήσαμε στημείωση
του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα

του 2018

Προτάσεις γη επενδύσεις
Στην ομιλία του προς τα μέλη ο γενικός

διευθυντής του ΣΕΒ Άκης Σκέρ
τσος αναφέρθηκε στην προσπάθεια
ενδυνάμωσης του ρόλόυ και της δρά

σης του Συνδέσμου τη διετία 2014-16
και με στοιχεία ανέδειξε ως κυρίαρχη
κατεύθυνση τη συστηματική προώθηση

θέσεων υπέρ της επιχειρηματικότητας

Σκιαγράφησε δε το όραμα
του ΣΕΒ που όπως είπε αντανακλά και
εκφράζει την παραγωγική και δήμιου

ργική Ελλάδα που αναζητά ανάπτυξη

αξιοκρατία δημιουργία πρακοπή
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

και η δημιουργία υψηλών ρυθμών

ανάπτυξης του ΑΕΠ περνάει μέσα
από την παραγωγή εμπορεύσιμων

προϊόντων υψηλότερης προστιθέμε¬

νης αξίας και τις εξαγωγές πρόσθεσε
ο κ Σκέρτσος Κλειδίγια όλες αυτές τις
δραστηριότητες είναι έναγόνιμο επενδυτικό

και επιχειρηματικό περιβάλλον
που ενθαρρύνει τις παραγωγικές

δραστηριότητες να επιδεικνύουν δυναμισμό

και δυνατότητα να αντεπεξέλθουν

στονδιεθνή ανταγωνισμό Στο
πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒ ως υπεύθυνος κοινωνικός

εταίρος εισηγείται στην κυβέρνηση

και καταθέτει στο δημόσιο
διάλογο 124 προτάσεις πολιτικής για
επενδύσεις ανάπτυξη και δουλειές

SID.10321163I

πημένων επιχειρήσεων και πλού
σιων επιχειρηματιών που

προκάλεσαν

το κοινό αίσθημα ουμ
πλήρωσε με νόημα Κατά τσν
πρόεδρο της ΝΑ η κοινωνία
μας χρειάζεται m ουμφωνία αληθείας

Πρέπει να δημιουργήσουμε
πλούτο να κατορθώσουμε

να αλλάξουμε τη σημερινή
στρεβλη εικόνα της χώρας

Για να γίνουν αυτά εξήγησε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαιτούνται

συγκεκριμένες προϋποθέσεις

ήτοι Αξιοπιστι'α της
χώρας αποκατάσταση της ρευστότητας

εξορθολογισμός του
φορολογικού ουστήματος βελτίωση

του επιχειρηματικού κλίματος

πάταξη της γραφειοκρατίας
Ανέφερε ακόμη ότι δίχως

τηνκυβέρνησηΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛτο
ΑΕΠ της χώρας το 2016 θα ήταν
196 δισ ευρώ Τώρα εκτιμάται
ότι θα είναι 175 δισ ευρώ 21
δισ λιγότερα 1 3 λιγότερη ανάπτυξη

σε δυο χρόνια Ακόμη το
αργοπορημένο κλείσιμο της αξιολόγησης

συγκρινόμενο με το
περσινό χαοτικό καλοκαίρι δημιούργησε

την ψευδαίσθηση
μιας φαινομενικής σταθερότητας

Αυτή είναι επίπλαστη Γιατί
n πολιτική αυτής της κυβέρνησης

δεν προσφέρει την αναγκαία

σταθερότητα που απαιτείται

για την επανεκκίνηση της
οικονομίας ενώ επέλεξε μετρά
αύξησης των φόρων που επιβαρύνουν

την οικονομία περισσότερο

επισήμανε
Απευθυνόμενος στην επιχειρηματική

κοινότητα ο κ Μητσοτάκης

τόνισε Από εμένα θέλω

να περιμένετε ότι θα δίνω με
συνέπεια τη μάχη για την

εμπέδωση

από την κοινωνία ότι π

επιχειρηματικότητα είναι η μόνη

οδός προς την ευμάρεια της
χώρας πως απόλυτη προτεραι
ότητά μου είναι η στήριξη των
επενδύσεων και η δήμιου ργιά
νέων θέσεων εργασίας Επίσης
κάλεσε τους επιχειρηματίες να
επενδύσουν στο μέλλον του τόπου

να επενδύσουν σε ουλλο
νικά όργανα όπως ο ΣΕΒ ακόμη
περισσότερους πόρους νια την
εξειδίκευση και προώθηση των
θεσμικών και διοικητικών παρεμβάσεων

που είναι απαραίτητες

για την επιτυχία τους ενώ
τους ζήτησε μέσα από την αυ
τορρύθμιση των κλάδωντους να
προστατέψουν τον καταναλωτή
αλλά και να θωρακίσουν και να
αναβαθμίσουν την εγχώρια και
διεθνή φήμη των προϊόντων και
υπηρεσιών τους ÎSID.10321655
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