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Στη συνάντηση ενημέρωσης με
τη γαλλική αντιπροσωπεία συμμετείχε
επίσης ο αναπληρωτής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός ο

Ευρωπαϊκή
διαπραγμάτευση

οποίος τόνισε μεταξύ άλλων στον
δικό του χαιρετισμό

για τις τιμές
των καινοτόμων
φαρμάκων

μας βρέθηκε στη δίνη μιας
επίθεσης που αποτέλεσε
την κυρίαρχη συνταγή για να

Τα προηγούμενα χρόνια

η χώρα
νεοφιλελεύθερης

Την ανάγκη να διαπραγματευτούμε
σε ευρωπαϊκό επίπεδο την τιμή
των καινοτόμων φαρμάκων και να
εργαστούμε για έναν Ευρωπαϊκό
Φαρμάκων που θα είναι τόσο
καλά κατοχυρωμένος ώστε ο

Οργανισμό

ρυθμιζόμενος να μην επηρεάζει τις
ρυθμίσεις που τον αφορούν
μεταξύ άλλων προχθές
το
αργά
απόγευμα ο υπουργός Υγείας
υπογράμμισε

Παναγιώτης Κουρουμπλής κατά

τη διάρκεια του χαιρετισμού του
στη συνάντηση ενημέρωσης της
ηγεσίας του υπουργείου
πολιτικής

αντιμετωπιστεί η κρίση στην Ευρώπη
Η Ελλάδα αποτέλεσε το πειραματόζωο
αυτής της συνταγής ψ
αυτό και οι συνέπειες ήταν
για την κοινωνία και τα
δικαιώματα στην Ελλάδα
Ειδικά στον τομέα της Υγείας
με πολύ έντονο τρόπο η
καταστροφικές

εκδηλώθηκε

ανθρωπιστική κρίση καθώς οι περιβόητες
μεταρρυθμίσεις οδήγησαν
στον αποκλεισμό εκατομμυρίων
από την πρόσβαση στις δομές
υγείας στην παθητική ιδιωτικοποίηση
του συστήματος στη με
τακύλιση του κόστους στους ασθενείς
ανθρώπων

Υγείας

με πολυμελή αντιπροσωπεία

συνδικαλιστών υγειονομικών
και γερουσιαστών του

αποδιοργάνωση

του δημόσιου συστήματος

βουλευτών

Υγείας
Κομμουνιστικού

Κόμματος Γαλλίας του
Μετώπου της Αριστεράς Γαλλίας και
του Νέου Αντικαπιταλιστικού Κόμματος
Γαλλίας
0 Παναγιώτης Κουρουμπλής ανέφερε
επίσης ότι μείζονος σημασίας
ζήτημα συνιστά και ο τρόπος έγκρισης
των νέων φαρμάκων ενώ
ότι μία από τις βασικές
επεσήμανε

μας προτεραιότητες είναι ο

και τελικά σε πλήρη

διαχωρισμός

του κόστους της έρευνας από
το κόστος των φαρμάκων
Τέλος ο Παναγιώτης Κουρουμπλής
ανέφερε ότι μόνο με την
και την υλοποίηση αυτών
των πρωτοβουλιών θα πείσουμε
τους λαούς της Ευρώπης ότι είμαστε
εκπρόσωποι των λαών και όχι
των εταιρειών
ανάληψη

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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Δραμαηκάκ ελλείψεκ
στο «Αμαλία Φλέμινγκ»
ΣΗΜΑ κινδύνου εκπέμπουν οι εργαζόμενοι
του Νοσοκομείου «Αμαλία
στα Μελίσσια, λόγω της έλλειψης

Φλέμινγκ»,

προσωπικού, που, όπως καταγγέλλουν,
μπορεί να στοιχίσει ακόμα και ζωές
ασθενών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του
σωματείου των εργαζομένων, στο θεραπευτήριο
οι ελλείψεις είναι δραματικές,
καθώς υπάρχουν μία νοσηλεύτρια για

30 ασθενείς καθημερινά, ένας και
τραυματιοφορέας για όλο το
ίδρυμα, μία νοσηλεύτρια στο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που
καλείται να αντιμετωπίσει περίπου 100
περιστατικά και ταυτόχρονα να εκτελεί
οδηγίες από δύο ή ακόμα και τρεις
μοναδικός
νοσηλευτικό

γιατρούς,

και επιπλέον εννέα υπάλληλοι
20 βάρδιες εφημερίας τον μήνα.
Εξαιτίας αυτών των ελλείψεων,
οφείλουν στο προσωπικό, από
τον περασμένο χρόνο, από 70 έως και
100 ρεπό. Το σωματείο καταγγέλλει επίσης
όη η πτέρυγα Μπόμπολα εξακολουθεί
να παραμένει κλειστή, παρόλο που
διαθέτει εξοπλισμένα χειρουργεία, χώρους
εργαστηρίων και θαλάμους νοσηλείας
ασθενών.
Σημειώνεται όα, από τον Σεπτέμβριο
του 2013, το εν λόγω θεραπευτήριο
ανήκει στο Σισμανόγλειο, που
βρίσκεται δίπλα, στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων
των μονάδων υγείας του ΕΣΥ.
καλύπτουν

άλλωστε,

διοικητικά
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ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ-ΣΟΚ
ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Πόσο αυξάνονται
ΦΠΑ 18-20

τρόφιμα λογαριασμοί με
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ 4,4 ΕΩΣ 6,2
τρόφιμα εστίαση τιμολόγια
ηλεκτρικού ρεύματος
φυσικού αερίου εισιτήρια
μέσων μαζικής μεταφοράς
και δεκάδες άλλα αγαθά

ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ οι τιμές στα

ξενοδοχεία ενώ μικρή μείωση
θα υπάρξει σε Ι.Χ βενζίνη τσιγάρα
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ και η αύξηση του χαμη
λού συντελεστή από το 6,5 σε 8-9
όπου θα ενταχθούν γάλα και ψωμί

ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ Î
01

ΛΑΦΑΖΑΝΙΙ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΝ
ΤΠΝ ΕΠΠΔΥΝΠΪ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙ
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Ol ΝΕΟΙ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 18%-20

Πόσο θα αυξηθούν

ΜΨ

τρόφιμα φάρμακα
με τον ενιαίο ΦΠΑ
με ανατιμήσεις
σοκ σε είδη πρώτης ανάγκης

Αντιμέτωποι
προϊόντα ευρείας κατανάλωσης
και υπηρεσίες υψηλής ζήτησης
θα βρεθούν σύντομα εκατομμύρια
πολίτες καθώς π αριστερή κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ κινείται πλέον με
γοργά βήματα προς μια συμφωνία
με τους δανειστές για την εφαρμογή
ενός νέου επαχθέστερου καθεστώτος
ΦΠΑ στη χώρα μας
Η κυβέρνηση έχει ήδη συμφωνήσει
επί της αρχής με τους δανειστές για
την εφαρμογή ενός νέου συστήματος
δύο συντελεστών ΦΠΑ αντί τριών
που ισχύουν
και 6,5
23
1 3
σήμερα Στο νέο σύστημα θα
η επιβολή ενός βασικού ενιαίου
συντελεστή και ενός χαμηλού
στον οποίο θα υπόκεινται ελάχιστες
προβλέπεται

εξαιρέσεις

Οι δύο πλευρές
Σύμφωνα ειδικότερα με πληροφορίες
η ελληνική πλευρά αποδέχεται
πλέον να ισχύσει ένας βασικός συντελεστής
για τα περισσότερα αγαθά και
υπηρεσίες κι ένας μειωμένος μόνο

Μειωμένο5 συντελεστή
8%-9 για γάλα
ψωμί ορισμένα
βασικά είδη 6iatpo<pns
και φάρμακα

Ν

για ορισμένα βασικά είδη ή για όλα
τα είδη διατροφής για τα φάρμακα
τις εκδόσεις βιβλίων εφημερίδων
περιοδικών και λοιπών εντύπων
Από την πλευρά των δανειστών
υποστηρίζεται ότι ο νέος βασικός
συντελεστής ΦΠΑ πρέπει να είναι
τουλάχιστον 1 7 αλλά με ελάχιστες
εξαιρέσεις υπαγόμενες σε ένα
χαμηλό συντελεστή 7 ή 8 και
με κατάργηση των μειωμένων κατά
30 συντελεστών για τα νησιά του
Αιγαίου Εναλλακτικά οι δανειστές
έχουν διαμηνύσει στην ελληνική
πλευρά ότι αν υπαχθούν στο χαμηλό
συντελεστή ορισμένα ή όλα τα είδη
διατροφής τα φάρμακα τα βιβλία οι
εφημερίδες και οι εκδόσεις λοιπών
εντύπων όπως επιθυμεί η ελληνική
πλευρά τότε ο υψηλός βασικός
θα πρέπει να είναι τουλά
συντελεστής

D

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
gpalaitsakis@e-typos.com

χιστον 1 8 και ο χαμηλός 8 ή 9
Αν μάλιστα παραμείνει σε ισχύ και

των συντελεστών για τα
νησιά του Αιγαίου τότε σύμφωνα με
τους δανειστές ο βασικός συντελεστής
η μείωση

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον

20

Αυξομειώσεις

Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο για ένα
νέο σύστημα δύο μόνο συντελεστών
ΦΠΑ θα προκαλέσει αυξήσεις τιμών
για τα περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης
και ευρείας κατανάλωσης και τις
περισσότερο ζητούμενες υπηρεσίες

στη χώρα μας που υπάγονται σήμερα
στους συντελεστές 6,5 και 1 3
Από την άλλη πλευρά θα προκαλέσει
μειώσεις τιμών για όλα τα προϊόντα
που υπάγονται στο σημερινό υψηλό
συντελεστή 23 Συγκεκριμένα σε
περίπτωση που επικρατήσει η άποψη

για βασικό συντελεστή ΦΠΑ 1 8
20 και για μειωμένο στα επίπεδα
του 8%-9 στον οποίο θα υπάγονται
μόνο το γάλα το ψωμί κι ορισμένα
ακόμη βασικά είδη διατροφής
τα φάρμακσ*και οι εκδόσεις τότε
►

Ο ΦΠΑ για τα φάρμακα τα

βιβλία

τα περιοδικά τις εφημερίδες
και τα λοιπά έντυπα θα αυξηθεί από

το 6,5 στο 8%-9 με συνέπεια
την ανατίμηση όλων αυτών των
αγαθών και των υπηρεσιών κατά
1,4%-2,34
► Ο ΦΠΑ για το γάλα το ψωμί
και ορισμένα άλλα βασικά είδη
θα μειωθεί από το 1 3 στο
8%-9 με συνέπεια τη μείωση των
διατροφής

τιμών των συγκεκριμένων αγαθών
κατά 3,5%-4,4
► Ο ΦΠΑ για τις διανυκτερεύσεις
στα ξενοδοχεία και τα λοιπά τουριστικά
καταλύματα καθώς επίσης και
για τα εισιτήρια των θεάτρων θα
αυξηθεί από το 6,5 στο 1 8%-20
με συνέπεια οι τιμές των υπηρεσιών
αυτής της κατηγορίας να αυξηθούν
κατά 10,8%-12,67
► Ο ΦΠΑ για τα λοιπά τρόφιμα τα
σερβιριζόμενα είδη σε καταστήματα
μαζικής εστίασης τα αναψυκτικά τα

εμφιαλωμένα νερά τον καφέ τους
χυμούς τα τιμολόγια του ηλεκτρικού
ρεύματος του νερού και του φυσικού
αερίου τα εισιτήρια των μέσων
μαζικής μεταφοράς τα κόμιστρα των

ταξί τις υπηρεσίες επισκευής παλαιών
κατοικιών τις δευτεροβάθμιες
υπηρεσίες Υγείας που παρέχονται
από ιδιωτικά θεραπευτήρια τα εισιτήρια
θεαμάτων κινηματογράφων
κ.λη πλην θεάτρων τις πωλήσεις
ανθέων και τις πωλήσεις ειδών που
προορίζονται για την υποστήριξη
μόνιμα αναπήρων θα αυξηθεί από
το 1 3 στο 1 8%-20 με συνέπεια
την αύξηση των τιμών όλων αυτών
των αγαθών των προϊόντων και των
υπηρεσιών κατά 4,4%-6,2
► Ο ΦΠΑ για όλες τις υπόλοιπες
κατηγορίες προϊόντων αγαθών και
υπηρεσιών όπως τα νεόδμητα
πλην πρώτης κατοικίας τα
αυτοκίνητα οι ηλεκτρικές και
συσκευές τα τσιγάρα τα
οινοπνευματώδη ποτά τα είδη ένδυσης
και υπόδησης τα είδη οικιακού
εξοπλισμού τα έπιπλα τα υφάσματα
κτίσματα

ηλεκτρονικές

Ανατιμήσει écos 6,2

στο us λογαριασμού s
ρευματοβ νερού

φυσικού αερίου αλλά
φθηνότερα Ι.Χ

Ν

τα πάσης φύσεως πλαστικά και ξύλινα
αντικείμενα τα χημικά προϊόντα
τα απορρυπαντικά τα είδη καθαρισμού
υγιεινής καλλωπισμού κ.λπ
τα κοσμήματα τα ρολόγια κ.λπ τα
τέλη σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
καθώς επίσης και οι υπηρεσίες
που παρέχουν διάφοροι επιτηδευματίες
γυμναστήρια σχολές χορού
ινστιτούτα αισθητικής κομμωτήρια
κουρεία συνεργεία επισκευής οχημάτων
επισκευαστές ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών κ.λπ και
ελεύθεροι επαγγελματίες δικηγόροι
συμβολαιογράφοι κτηματομεσίτες
οικονομολόγοι λογιστές-φοροτέχνες
κ.λπ
θα μειωθεί από το 23 ore
1 8%-20
με συνέπεια οι τιμές όλων
αυτών των προϊόντων και των
να μειωθούν κατά 2,43
υπηρεσιών

4

Η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ θα φέρει τα νοικοκυριά αντιμέτωπα με αυξήσεις τιμών ακόμα κι
ανάγκης όπως τρόφιμα και λογαριασμούς ρεύματος νερού
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ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 18
Τιμή με ΦΠΑ 23

Βενζίνη απλή αμόλυβδη 1 λίτρο
1

Λογαριασμός ΔΕΗ

Λογαριασμός ΟΤΕ

531

ευρώ

1,469 ευρώ

Με ΦΠΑ 13

Με ΦΠΑ 18

200,00 ευρώ

208,85 ευρώ

Με ΦΠΑ 23

Με ΦΠΑ 18

86,50 ευρώ
Με ΦΠΑ 13

Λογαριασμός ύδρευσης

Τιμή με ΦΠΑ 18

35,00 ευρώ

82,98 ευρώ
Με ΦΠΑ 18

36,54

Μεταβολή
0,062 ευρώ/lt
8,85 ευρώ
στο 4μηνο
3,52 ευρώ
στο 2μηνο

0,93 ευρώ
στο 2μηνο

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΙΔΗ-ΠΡΟΓΟΝΤΑ

Με ΦΠΑ 13

Με ΦΠΑ 18

Μεταβολή

Καφές σε καφετέρια

3,23 ευρώ

3,37 ευρώ

0,14 ευρώ

Τυρί του τοστ 500 γραμ

7,03 ευρώ

7,34 ευρώ

0,31 ευρώ

Γαλοπούλα για τοστ 500 γραμ

5,95 ευρώ

6,21

ευρώ

0,26 ευρώ

Ζυμαρικό αχιβάδα 500 γραμμάρια

0,57 ευρώ

0,60 ευρώ

0,03 ευρώ

Τοματοπολτός 410 γραμμάρια

0,80 ευρώ

0,84 ευρώ

0,04 ευρώ

CORN FLAKES 500 γραμ

3,09 ευρώ

3,23 ευρώ

0,14 ευρώ

Καφές decafeine 1 λίτρο

1,72

ευρώ

1,80 ευρώ

0,08 ευρώ

Με ΦΠΑ 23

Με ΦΠΑ 18

Μεταβολή

14.700 ευρώ

14.100 ευρώ

600 ευρώ

Ι.Χ 1.400 κ

εκ

Νεόδμητο διαμέρισμα β κατοικία

122.000 ευρώ

Νεόδμητη μονοκατοικία εξοχική

150.000 ευρώ

117.041

ευρώ

143.902 ευρώ

4.959 ευρώ

6.098 ευρώ

17,00 ευρώ

16,31

ευρώ

0,69 ευρώ

Σαμπουάν 0,5 λίτρα

3,50 ευρώ

3,36 ευρώ

0,14 ευρώ

Χλωρίνη 0,75 λίτρα

1,50 ευρώ

1,44 ευρώ

0,06 ευρώ

Απορρυπαντικό ρούχων

1,5

κιλό
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ΑΓΟΡΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Health Business
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Τάσεις ανάπτυξης από το 2016 βλέπει κλαδική μελέτη

Σταθεροποίηση στην αγορά φαρμάκου
To μέγεθος της εγχώριας

αγοράς φαρμακευτικών επιχειρήσεων

εκτιμάται σε 5.070 εκατ
το 2014 εμφανίζοντας μείωση
1,7

σε σχέση με το 2013

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

σταθεροποίησης εμφανίζει
η αγορά φάρμακου στη
χώρα μας το 2015 ενώ από

Τάσεις

το 2016 ο κλάδος αναμένεται να
τάσεις ανάπτυξης Πάντως

παρουσιάσει

το μέγεθος της εγχώριας αγοράς
φαρμακευτικών επιχειρήσεων εκτιμάται
σε 5.070 εκατ ευρώ το 2014
εμφανίζοντας μείωση 1 7 σε σχέση
με το 2013 και Μέσο Ετήσιο Ρυθμό
Μεταβολής ΜΕΡΜ 7 1 την περίοδο
2009-2014

Πιο αναλυτικά το μέγεθος της
αγοράς των παραγωγικών επιχειρήσεων
εκτιμάται ότι ανήλθε σε
1.885 εκατ ευρώ το 2014 με το
ΜΕΡΜ να διαμορφώνεται σε 4,9
την περίοδο 2009-2014 Αντίστοιχα
το μέγεθος της εγχώριας αγοράς των
εισαγωγικών επιχειρήσεων εκττμά
ται σε 3.185 εκατ ευρώ το 2014 με
το ΜΕΡΜ να διαμορφώνεται σε
την περίοδο 2009-2014 Στον
8,3

βλέπει τάσεις σταθεροποίησης
δεν υπάρξουν απρόβλεπτες
εξελίξεις ενώ από το 2016 ο κλάδος
αναμένεται να παρουσιάσει τάσεις
ανάπτυξης έχοντας καταφέρει να
επιβιώσει σης δύσκολες συνθήκες
συγκυρίες του άμεσου παρελθόντος
και του παρόντος ακολουθώντας τη
ρήση του Ισοκράτη Ευ σοι το μέλλον
έξει αν το παρόν ευ ηθής όπως
χαρακτηριστικά επισημαίνει ο πρόεδρος
και Διευθύνων
της ΣΤΟΧΑΣΙΣ
Το μέγεθος της κ Βασίλης Ρεγκούζας
περιλαμβάνονται σε
κλαδυίή μελέτη για ης
αγοράς των παραγωγικών
Σύμφωνα με την υπεύθυνη
του τμήματος Κλαδικών
Φαρμακευτικές
επιχειρήσεων
Στοχεύσεων κ Παναγιώτα
που εκπόνησε
εκτιμάται ότι ανήλθε
Κόκκα η ζήτηση για
η ΣΤΟΧΑΣΙΣ
σε 1.885 εκατ ευρώ
φαρμακευτικά προϊόντα αν
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
2014
το
είναι
ανελαστική λόγω
και
ΑΕ www.stochasis
της ευαίσθητης φύσης του
com
προϊόντος επηρεάζεται σε σημανη
Όπως διαπιστώνει η δυσμενής
κότερο βαθμό από τη μείωση της
οικονομική συγκυρίατωντελευταίων
ετών και η έντονη κρατική παρέμβαση
δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης
η οποία το 2014 εκτιμάται όη ήταν
διαμόρφωση ημολογιακής πολιτικής
μειωμένη κατά περίπου 60 σε σχέση
οφειλές ιαμειων ομόλογα
την αγορά φαρμακευτικών
με το 2009 στο πλαίσιο της
προσαρμογής
επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των
τη
Σε παράλληλη πορεία με τη μείωση
με αποτέλεσμα σημαντική
του
συνολικού
της
φαρμακευτικής δαπάνης
μεγέθους
μείωση
συνεχίστηκε και η μετατόπιση του
της την τελευταία πενταετία παρά τη
σχετικά ανελαστική ζήτηση των
βάρους της θεραπείας προς τον ίδιο
τον ασθενή προκειμένου να ελαηω
φαρμάκων Η μελέτη για το 2015

κλάδο δραστηριοποιούνται περίπου
110 επιχειρήσεις παραγωγικές και
εισαγωγικές με ης 10 πρώτες
να κατέχουν το 45 της
αγοράς σε αξία βάσει στοιχείων
του 2013 Όσον αφορά στην παγκόσμια
φαρμακευτική αγορά εκτιμάται
σε 655,2 δισ ευρώ 870,2 διο δολ
σε τιμές ex-factory το 2013 με τη Β
Αμερική ΗΠΑ Καναδάς να κατέχει
το μεγαλύτερο μερίδιο και την
Ευρώπη να ακολουθεί
Τα παραπάνω στοιχεία

εφόσον

επιχειρήσεις

Σύμβουλος

επιχειρήσεις

επηρέασαν

δημοσιονομικής

εισαγωγικών

θεί το κόστος υγείας Το ποσοστό των
φαρμάκων που βγαίνουν εκτός
καθώς και η μεσοοταθμική
συμμετοχή των ασφαλισμένων στο
φάρμακο βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα
με άμεση συνέπεια τη μείωση
στη ζήτηση φαρμάκων
λίστας

χειρήσεις δεν είναι πλέον ευπρόσβλητες
σε πιθανές μεταβολές του
οικονομικού περιβάλλοντος στο
δραστηριοποιούνται

οποίο

Η σταθερότητα του περιθωρίου

μεικτού κέρδους την εξεταζόμενη
περίοδο αναδεικνύει τη διαρκή
προσπάθεια προσαρμογής των
στο οικονομικό περιβάλλον

επιχειρήσεων

Όσον
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
αφορά στη χρηματοοικονομική
κατάσταση των επιχειρήσεων του
κλάδου σύμφωνα με τον κ Βασίλη
Σιέμο Manager της ΣΤΟΧΑΣΙΣ
η κεφαλαιακή διάρθρωση των
επιχειρήσεων του κλάδου
διατηρείται οε σταθερά και σχετικά
ικανοποιητικά επίπεδα την τριετία
παραγωγικών

2011-2013

Από την άλλη πλευρά εξορθολο
γισμό της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης
πραγματοποίησαν οι εισαγωγικές
επιχειρήσεις ιη διετί α 2012
2013 μετά ης συσσωρευμένες ζημιές
ιης διετίας 201 0-20 1 1 που οφείλονταν
σης προβλέψεις ζημιών υποτίμησης
και μεταβίβασης πώλησης χρεογράφων
και επέδρασαν αρνητικά στα ίδια
κεφάλαια
Οι τιμές του δείκτη κάλυψης
χρηματοοικονομικών δαπανών του
συνόλου των επιχειρήσεων του κλάδου
την τελευταία διετία έχουν
και δείχνουν όη οι επι¬
σταθεροποιηθεί

των τελευταίων ετών κυρίως
όσον αφορά στη συγκράτηση του
κόστους πωλήσεων Σημειώνεται
όη οι εισαγωγικές επιχειρήσεις
σε θετικά καθαρά
την τελευταία εξεταζόμενη
επανέρχονται

αποτελέσματα

διετία
Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται
όη εννέα στις είκοσι μεγαλύτερες
παραγωγικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις

εμφανίζουν συνδυασμό
EBITDA και κερδών προ φόρων και
αποσβέσεων ως του κύκλου εργασιών
του 2013 μεγαλύτερο από το
μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων
παραγωγικών επιχειρήσεων
ενώ έξι σης είκοσι μεγαλύτερες εισαγωγικές

επιχειρήσεις εμφανίζουν
συνδυασμό EBITDA και κερδών προ
του
φόρων και αποσβέσεων ως
κύκλου εργασιών του 2013 μεγαλύτερο
από το μέσο όρο του συνόλου
των εξεταζόμενων εισαγωγικών
επιχειρήσεων
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Απόσπαση

στη μητρική

Στην ανάληψη καθηκόντων σε project της μητρικής Novartis
αποσπάται ο κ Κωνσταντίνος Φρουζής ο οποίος αποχωρεί
τη θέση του αντιπροέδρου και γενικού διευθυντή
της Novartis Hellas Την ίδια στιγμή υπέβαλε και την παραίτηση
του από τη θέση του στο δ.σ του ΣΦΕΕ η οποία καλύπτεται
από τον κ Carlo Capone της εταιρείας BGP πρώην ABBOTT

Wanô
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201 2-201 5 Κάλυψε ζημίες 170 εκατ από το PSI Αποπλήρωσε 167 εκατ δάνεια

Πώς η Genesis Pharma
γλίτωσε από τη χρεοκοπία
Του Γιώργου Σακκά

Σε

κυρίως στον αντιλογτσμό
που είχε εγγράψει η
εταιρεία εξαιτίας της μεγάλης
έκθεσης της σε απαιτήσεις από
το ελληνικό Δημόσιο και τα
οποία είχαν ενισχύσει τα κέρδη
του 2013 κατά 13,8 εκατ ευρώ
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα
σύμβουλο Κωνσταντίνο
που είναι και συνιδρυ
τής της εταιρείας n Genesis
αποτελεί μια ενδεικτική
περίπτωση εταιρείας η οποία
κατάφερε ενώ ήταν επισήμως
χρεοκοπημένη το 2012 λόγω
του κουρέματος των ομολόγων
που είχε λάβει ως πληρωμή για
προμήθειες προς το Δημόσιο
να αντιστρέψει το κλίμα και
να εξοφλησει και τους 6α
νειστές της σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα Παράλληλα
η εταιρεία πέτυχε εξαιρετικούς
όρους αναδιάρθρωσης δανεισμού
και λόγω των πληρωμών το
2013 και 2014 από τον ΕΟΓΓϊΎ
και τα νοσοκομεία κατάφερε να
τον περιορίσει δραστικά Ειδικότερα
όπως φαίνεται από τα
οικονομικά στοιχεία της π εταιρεία

προβλέψεων

gsakkas@naftemporiki.gr

μια ιδιαίτερη περίπτωση
επιχείρησης π οποία

από καθεστώς χρεοκοπίας

κατάφερε όχι μόνο να ανακάμψει
και να καταστεί κερδοφόρος
αλλά και να αποπληρώσει
το 60 του δανεισμού της
η φαρμακευτική
Pharma n οποία κατάφερε
σε μια δύσκολη αγορά να
και πάλι πωλήσεις άνω
των 100 εκατ ευρώ
Ειδικότερα λόγω τσυ PSI η
εταιρεία επιβαρύνθηκε με ζημιά
170 εκατ ευρώ που προκάλεσε
αρνητική καθαρή θέση Η
αρνητική αυτή θέση καλύφθηκε
το 2013 με διάθεση 80 εκατ
ευρώ από μη διανεμηθέντα
ίδια κεφάλαια καθώς
και επιπλέον 6 εκατ μέσω

Ευριπίδη

αναδεικνύεται

Pharma

Genesis

πετύχει

μερίσματα

αύξησης

μετοχικού κεφαλαίου από
τους μετόχους Την ίδια στιγμή
μάλιστα η εταιρεία κατάφερε να
περιορίσει τον δανεισμό της από
πλέον των 240 εκατ ευρώ στο
τέλος του 2012 σε 73 εκατ ευρώ
στο τέλος Φεβρουαρίου 201 5
Οσον αφορά ης πωλησεις σε
ενοποιημένο επίπεδο αυτές
πέρυσι στα 102,3
εκατ ευρώ έναντι 105,2 εκατ
ευρώ κατά τη χρήση 2013
μείωση 2,8 πο
διαμορφώθηκαν

παρουσιάζοντας

αντιστροφής
του κλίματος
και στις εξαιρετικές
επιδόσεις
της Genesis Pharma

αναφέρθηκε
ο διευθύνων
σύμβουλος
και συνιδρυτής
της εταιρείας
Κωνσταντίνος
Ευριπίδης

λύ χαμηλότερη έναντι της πορείας
του συνόλου της αγοράς
ενώ παρουσίασε κέρδη 8 εκατ
ευρώ έναντι 22,8 εκατ ευρώ κατά
τη χρήση 2013 Σημειώνεται
ότι τα αυξημένα κέρδη της προ
ηγούμενης χρήσης οφείλονται

μάλιστα

προχώρησε το 2014 σε

αποπληρωμή

δανεισμού 15 εκατ
ευρώ έχοντας ήδη αποπληρώσει
δανεισμό 137 εκατ ευρώτσ
2013 ενώ μέσα στο πρώτο
του 201 5 έχει αποπληρώσει
ακόμη 15 εκατ ευρώ Ση¬
δίμηνο

μειώνεται ότι ο δανεισμός της
Genesis Pharma πλέον έχει φτάσει
στα 73 εκατ ευρώ έναντι
240 εκατ ευρώ στο τέλης
περίπου

τσυ 2012
Επίσης σύμφωνα με την

οικονομική

κατάσταση της εταιρείας
τα μικτά κέρδη σε
βάση έφτασαν κατά
τη χρήση 2014 σε 43,7 εκατ ευρώ
έναντι 51,1 εκατ ευρώ κατά
τη χρήση 2013 παρουσιάζοντας
μείωση 14,5 Η μείωση
των μικτών κερδών και του
μικτού κέρδους οφείλεται
κυρίως στη μείωση περιθωρίου
μικτού κέρδους σε
φάρμακα της εταιρείας
Οι προοπτικές νια την εταιρεία
σύμφωνα με τον κ Ευριπίδη
είναι ιδιαίτερα θετικές Η
εταιρεία στηριζόμενη στο ισχυρό
χαρτοφυλάκιο 19 προϊόντων
από 8 ξένους οίκους και στην
εφαρμογή επιτυχημένης στρατηγικής
διατηρεί την ηγετική
της θέση στις κύριες θεραπευτικές
κατηγορίες που απευθύνεται
Βέβαια υπάρχει ο
λόγω της νέας διόγκωσης
των οφειλών από το Δημόσιο
Μάλιστα η εταιρεία έχει
απαιτήσεις της τάξης των 81
εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 41
εκατ ευρώ είναι από τον ΕΟΓΓΪΥ
και τα περίπου 14 εκατ ευρώ
από τα νοσοκομεία SID.-9438995
ενοποιημένη

ποσοστού

ορισμένα

προβληματισμός
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Φόρο φόρο χτίζεται η συμφωνία
Σιο τραπέζι του Κυβερνητικού Συμβουλίου τα φορολογικά
με στόχο να βρεθεί συμβιβασμοί με raus δανειστέ5
Με λίστα φόρων επιχειρεί να χτίσει το κυβερνητικό
επιτελείο τη συμφωνία με τους δανειστές
παράλληλα να διαφυλάξει τις κόκκινες
προσπαθώντας

γραμμές σε εργασιακά και Ασφαλιστικό Το Μαξίμου
ευελπιστεί πως η λυση μπορεί να επέλθει έως
τα τέλη Μαΐου και έτσι επιταχύνει τις νομοθετικές

πρωτοβουλίες ενώ συγχρόνως αρχίζει ψυχολογικό
μασάζ στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής
ζελιαεζ β-ν
Ομάδας και στο κόμμα
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Το Μαξίμου θέλει να αποφύγει ια υφεσιακά μέτρα ωσιόσο παραμένει ιο αγκάθι ίου ΦΠΑ

αξιωματούχους και όχι μόνο ενώ προτίθεται
να ανοίξει το ελληνικό θέμα kui στη Σύνοδο
Κορυφής της Ρίγας

Μακρύς ανή-φορος

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Το χρονικό περιθώριο
που προσδιορίζει το πρωθυπουργικό επιτελείο
για την επίτευξη λύσης είναι έως τα τέλη Μαΐου
λογικά έως τότε υπάρχουν τα ταμειακά διαθέσιμα
για να καταβληθούν μισθοί και συντάξεις
Ομως εκείνο που περιμένει η κυβέρνηση είναι
μια απόφαση της ΕΚΤ που θα αυξάνει τα όρια
στην έκδοση εντόκων ομολόγων κάτι που θα
λύσει τα χέρια της έστω και ως προσωρινή λύση
Βεβαίως γνωρίζει ότι σταδιακά θα πρέπει

ΤΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑ

φόρο χτίζει το κυβερνητικό επιτελείο

τη

συμφωνία με τους δανειστές
στην προσπάθειά του να διαφυλάξει
Φόρο
και

τις κόκκινες γραμμές του σε εργασιακά
Ασφαλιστικό Το Μαξίμου ευελπιστεί ότι η
λύση μπορεί να επέλθει έως τα τέλη Μαΐου
και εξ αυτού του λόγου επιταχύνει τις
πρωτοβουλίες ενώ συγχρόνως
ξεκινά το ψυχολογικό μασάζ στο εσωτερικό
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στο κόμμα
νομοθετικές

προετοιμάζοντας το έδαφος για μια συμφωνία
που αναπόφευκτα θα περιλαμβάνει μέτρα
προσανατολισμένα στη φορολόγηση
Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι δεν θα
ληφθούν υφεσιακά μέτρα αναγνωρίζει ωστόσο
ότι η διαπραγμάτευση επικεντρώνεται σε
θέματα όπως για παράδειγμα ο ΦΠΑ για τα
οποία το τοπίο παραμένει ρευστό εφόσον
δεν έχει αποφασιστεί ακόμη εάν το ύψος του
ενιαίου συντελεστή θα κινηθεί πιο κοντά στο
16 ή στο 20 ή ακόμη ακόμη και στο 23
όπως σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ζητήσει
οι δανειστές

Προβεβλημένος υπουργός επιβεβαιώνει ότι
το θέμα του ΦΠΑ καίει την κυβέρνηση καθώς
σκοπός είναι ο συντελεστής στον οποίο θα
καταλήξει η διαπραγμάτευση να μην προκαλέσει
υφεσιακά προβλήματα Από την άλλη
η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι έχει εγκαταλείψει
την πρότασή της για συντελεστή στο
15
γνωρίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση
θα πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα ύψους
ενός δισ ευρώ
Το Κυβερνητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε
και πάλι χθες το απόγευμα στο Μαξίμου
επικεντρώθηκε στα φορολογικά θέματα με
τους αρμόδιους υπουργούς είχε προηγηθεί

σύσκεψη Βαρουφάκη Βαλαβάνη Μάρδα να

παρουσιάζουν τις προτάσεις που σχετικά
ανώδυνα μπορούν να περάσουν από τη Βουλή
Εξ αυτού του λόγου το περιεχόμενο της
συμφωνίας στοχεύει στην προστασία των
κοινωνικών στρωμάτων που υπέστησαν τα
μεγαλύτερα πλήγματα όλα τα προηγούμενα
χρόνια της κρίσης κάτι που επαναλαμβάνει
διαρκώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Ο Ν ΓΊΑΓΊΓΊΑΣ Ο υπουργός Επικρατείας Νίκος
Παππάς είπε ότι η κυβέρνηση αναζητεί λύση
όχι απλώς συμφωνία ενώ εμφανίστηκε Στο
Κόκκινο κατηγορηματικά αρνητικός σε νέα
υφεσιακά μέτρα προς απογοήτευση των Κασ

σανδρών εξωτερικού αλλά και εσωτερικού
όπως τόνισε χαρακτηριστικά Ο κ Παππάς
σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ συνάρτησε τις απο¬

φάσεις της κυβέρνησης για κατάργησή του
από την πορεία της οικονομίας λέγοντας ότι
προέχει η εξομάλυνση των δεικτών της ώστε
να αποκατασταθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και
να διαλυθεί η αβεβαιότητα
Κατά τα άλλα το Μαξίμου επαναλαμβάνει
ότι η διαπραγμάτευση βρίσκεται πλέον στο πιο
κρίσιμο σημείο της και μάλιστα κυβερνητικά
στελέχη σχολιάζουν ότι είμαστε τόσο κοντά
όσο μακριά επιχειρώντας να καταδείξουν ότι
όλα κρέμονται από μια κλωστή Προβεβλη
μένο κυβερνητικό στέλεχος εξηγώντας την
κατάσταση είπε στα ΝΕΑ ότι οι δανειστές
γνωρίζοντας την οικονομική δυσχέρεια της
χώρας ποντάρουν στο ότι η κυβέρνηση θα
προχωρήσει και σε άλλες υποχωρήσεις προτού
υπογραφεί η συμφωνία προκειμένου να
διασφαλίσει τη ρευστότητα
Π διαπραγμάτευση σε τεχνικό επίπεδο
από σήμερα ωστόσο η κυβέρνηση
έχει προαναγγείλει ότι θα εντείνει τις
προσπάθειες της σε πολιτικό επίπεδο ποντάροντας
σε πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού
Ο Αλέξης Τσίπρας ανανεώνει διαρκώς
τις τηλεφωνικές του επαφές με ευρωπαίους
επαναλαμβάνεται

να ξεκινήσει τη διαδικασία εξοικείωσης της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με την
προοπτική ψήφισης ορισμένων μέτρων ακόμη
και αν αυτά δεν αγγίζουν τα μεσαία ή χαμηλά
εισοδήματα Το επόμενο διάστημα θα
τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ κάτι που έχει
ζητήσει άλλωστε μετ επιτάσεως και η εσωκομματική
μειοψηφία Το Μαξίμου γνωρίζει ότι θα
συναντήσει αντιστάσεις σε επιμέρους θέματα
συνεδριάσουν

ΧΤΥΠΑ ΞΥΛΟ
Τη δήλωση της ημέρας έκανε χθες ο
Γιάνης Βαρουφάκης σχολιάζοντας σε

συμβασιούχο καθαρίστρια του υπουργείου
Οικονομικών ότι δεν γνωρίζει
εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κυβέρνηση
του χρόνου τον Ιανουάριο Αργότερα
διόρθωσε και σχολίασε ότι απάντησε
σε ερώτηση που δεν τού έγινε από
την καθαρίστρια θα είστε υπουργός
θα είστε κυβέρνηση για να
επισημάνει Δεν μπορώ να δεσμευτώ
ότι θα ζω αύριο χτύπα ξύλο

9. ΦΟΡΟ ΦΟΡΟ ΧΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
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Στήριξη στον Σιουρνάρα από τον Σούπερ Μάριο
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανησυχεί όλο και περισσότερο για την κόντρα
που έχει ξεσπάσει μεταξύ ms ελληνικήΘ Kußepvnons και ms Τραπέζηε Tns Ελλά
oos σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg Στην περίπτωση που η σύγκρουση
αυτή ενταθεί η ΕΚΤ εξετάζει μάλιστα το ενδεχόμενο ακόμη και να εκδώσει

όπως για παράδειγμα στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων

το οποίο έχει κλείσει σχετικά νωρίς στη
διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση να διεκδικεί
την εξασφάλιση της συμμέτοχης του Δημοσίου
σε ευρύτερες κοινοπραξίες Ομως το θέμα
του ΟΑΠ παραμένει αγκάθι με την Αριστερή
Πλατφόρμα να μη δέχεται την ιδιωτικοποίηση
του Οργανισμού
Ο ΛΑΦΑΖΑΝΗΙ Το θέμα άνοιξε ο Παναγιώτης
Ααφαζάνης στο αμέσως προηγούμενο Κυβερνητικό
Συμβούλιο ενώ και χθες από το βήμα
της Βουλής έστειλε μηνύματα σχολιάζοντας ότι
αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παραδοθεί
ούτε να κάνει πίσω στις προεκλογικές της
δεσμεύσεις ούτε να πάρει μέτρα αντίθετα με τις
προγραμματικές της εξαγγελίες Ο δε Στάθης
Λεουτσάκος δήλωσε στον Βήμα FM ότι διαφωνεί
με την παραχώρηση του ΟΑΠ Η ανάπτυξη του
λιμανιού είναι υπόθεση του Δημοσίου αλλά
οι ιδιωτικοποιήσεις έτσι όπως τις γνωρίσαμε
θεωρώ ότι είναι μείζον λάθος να υποχωρήσει
η κυβέρνηση και να τις προκηρύξει

επίσημη ανακοίνωση που θα προειδοποιεί την κυβέρνηση

Οπωε είναι γνωστό

η κυβέρνηση κατηγορεί τον διοικητή Tns Tpanézns Tns Ελλάδοε Γιάννη Στουρ
νάρα ότι προσπαθεί να την υπονομεύσει μέσω διαρροών στα MME την ώρα που
συνεχίζονται οι διαπραγματεύσειε Tns Αθήναε με tous πιστωτέε

Οι προτεραιότητες ms κυβέρνησης δεν δείχνουν ικανές να πείσουν τους δανειστές

Η κυβέρνηση
γνωρίζει
ότι κάποια
από ια μέτρα
δεν θα είναι

ευπρόσδεκτα
στην
Κοινοβουλευτική

Τα πρώτα μέτρα στη ζυγαριά
του πολιτικού κόστους
ΤΗΣ

ΕΛΕΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗ

ζύγισμα των πρώτων φορολογικών
μέτρων άρχισε και τα
πιο ανώδυνα πολιτικά φέρεται
να παίρνουν προτεραιότητα Νέες
για αποκάλυψη αδήλωτων
στο εσωτερικό ή κρυφών
καταθέσεων στο εξωτερικό λοταρία
ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων νομοθετικές αλλαγές
ώστε οι ελεγκτές της Εφορίας να
μη χάνουν τον χρόνο τους σε υποθέσεις
οι οποίες παραγράφονται αλλά
έχουν ζουμί και διαχωρισμός των
ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπρά
ξιμα και μη
Τα μέτρα αυτά έχουν κλειδώσει και
προωθούνται Δεν είναι αυτά όμως
ικανά για να ξεκλειδώσουν τμήμα
της συμφωνίας με τους θεσμούς Το
κλειδί στα φορομέτρα κρύβεται στον
ενιαίο ΦΠΑ και βασική παράμετρος
στην εξίσωση είναι αν η κυβέρνηση
θα λάβει την πολιτική απόφαση να
καταργήσει την έκπτωση 30 για τα

Το

ευκαιρίες

εισοδημάτων

Ομάδα
του ΣΥΡΙΖΑ

νησιά του Αιγαίου Αν καταργηθεί
δημιουργείται περιθώριο για χαμηλότερο
ενιαίο συντελεστή και μπαίνουν
στο συρτάρι τα σχέδια για φόρο
στα ξενοδοχεία Στην αντίθετη
περίπτωση ο ενιαίος συντελεστής
διαμονής

τοποθετείται ίσως και πάνω από το
18
και στα νησιά έρχεται ο φόρος
διαμονής
Η ιεράρχηση των φορολογικών
μέτρων

τα οποία θα προωθηθούν άμεσα
στη Βουλή γίνεται σύμφωνα με
με δύο κριτήρια Μέτρο
μέτρο αξιολογούνται στη ζυγαριά του
πολιτικού κόστους και της απήχησης
έναντι των θεσμών όσο και της επαρκούς
προετοιμασίας των νομοθετικών
πληροφορίες

διατάξεων
Υπό αυτό το πρίσμα αν και η
θα ήθελε να προωθήσει

κυβέρνηση

αμέσως

την παροχή κινήτρων για χρήση
πλαστικού χρήματος σε όλη τη χώρα
κάτι τέτοιο κρίνεται πρακτικά ανέφικτο

Για να μπορέσει να προχωρήσει
το συγκεκριμένο σχέδιο χρειάζεται
να τοποθετηθούν πανελλαδικά από
500.000 έως 700.000 POS τα γνωστά
μηχανάκια μέσω των οποίων
γίνονται συναλλαγές με πιστωτικές
ή χρεωστικές κάρτες Το σχέδιο αυτό
προχωρά αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί
άμεσα παρά μόνο πιλοτικά στα
νησιά για συναλλαγές άνω των 70
ευρώ όπως έχει εξαγγείλει ο
Αλ Τσίπρας Αντίθετα
υπάρχουν ώριμες αποφάσεις οι οποίες
έχουν σχηματοποιηθεί υπό μορφή
νομοθετικών διατάξεων και εναπόκειται
στις κυβερνητικές αποφάσεις
ο ακριβής χρόνος προώθησής τους
στη Βουλή
Στην ατζέντα των πρώτων φορο
μέτρων περιλαμβάνονται
Πρωθυπουργός

ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗ Οπως
έγραψαν το Σάββατο ΤΑ ΝΕΑ το
σχέδιο είναι έτοιμο και προβλέπει
προσκλητήριο της Εφορίας για υποβολή

πάσης φύσεως δηλώσεων οι οποίες

είτε δεν είχαν υποβληθεί καθόλου είτε
είχαν υποβληθεί με ελλείψεις έως τα
τέλη του 2014 χωρίς πρόστιμα και
προσαυξήσεις Η οικειοθελής
συμμόρφωση

αφορά τα πάντα Αδήλωτα
εισοδήματα Φόρο Μεγάλης Ακίνητης
Περιουσίας φόρους κληρονομιάς
δωρεών και γονικών παροχών τέλη
πλην τελών κυκλοφορίας και
δηλώσεις ΦΠΑ ειδικό φόρο
ακινήτων για όσους έχουν offshore
χαρτόσημα

εταιρείες συγκεντρωτικές καταστάσεις
πελατών προμηθευτών ακόμη
και εισφορές υπέρ δακοκτονίας οι

οποίες δεν δηλώθηκαν και ως εκ τούτου
δεν αποδόθηκαν

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΡΥΦΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Αντίστοιχες διατάξεις αλλά
με ακόμη ευνοϊκότερο καθεστώς
φορολογικής

υποχρέωσης προωθούνται
και Yiu τις αδήλωτες καταθέσεις εξωτερικού

χωρίς υποχρέωση επαναπατρισμού
και με συντελεστή κοντά
στο 15

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Στο τραπέζι έχει πέσει η
αύξηση του φόρου κατά 30 για μεγάλα
IX πισίνες και σκάφη αναψυχπς

αλλά υπάρχουν δεύτερες σκέψεις
Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα είναι
μόλις 20 εκατ ευρώ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Εξετάζονται διάφορα εναλλακτικά
σενάρια για αύξηση της εισφοράς
κατά 30 Στο πρώτο ο πήχης μπαίνει
στα 30.000 ευρώ στο δεύτερο
στα 50.000 ευρώ Είναι όμως υπό
συζήτηση καθώς η προηγούμενη
κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία μείωσε
την έκτακτη εισφορά κατά 30
για όλους
ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Προχωρά
άμεσα σε πιλοτική εφαρμογή
μάλιστα αντί να κληθούν
οι πολίτες να στέλνουν με SMS τον
αριθμό της απόδειξης να καταχωρίζονται
αυτόματα στο σύστημα οι
Εξετάζεται

Ιθψήφιοι κωδικοί χρεωστικών και
πιστωτικών καρτών ώστε το μέτρο
να συνδυαστεί με τα κίνητρα χρήσης
πλαστικού χρήματος
ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Το σενάριο για
φόρο 3 έως 6 στο κόστος διαμονής
ξενοδοχείων στα νησιά παραχώρησε
τη θέση του σε τέλος διαμονής 1 έως 5
ευρώ ενώ δεν έχει κλειδώσει ακόμη αν
θα προχωρήσει το παράλληλο σχέδιο
για φόρο 3 έως 6 στις λιανικές
τιμές πώλησης για ρούχα παπούτσια
έργα τέχνης κοσμήματα αλλά
και μπαρ εστιατόρια και νυχτερινά
κέντρα στα νησιά Οι αποφάσεις σε
συνάρτηση με ΦΠΑ

ΦΠΑ Υπηρεσιακοί παράγοντες του
υπουργείου Οικονομικών έχουν αναλάβει
να μετρήσουν το δημοσιονομικό
κόστος ή όφελος των διαφορετικών
σεναρίων για τους συντελεστές του
ΦΠΑ ώστε να ληφθούν οι τελικές
αποφάσεις Εξετάζονται πολλά
διαφορετικά σενάρια Κεντρική ιδέα
ένας ενιαίος συντελεστής γύρω στο
αλλά όχι πολύ κοντά στο 20 με
17
εξαιρέσεις για βασικά ήδη διαβίωσης
γάλα ψωμί και φάρμακα εξετάζεται
να ενταχθούν σε έναν μειωμένο
Κλειδί για το πού θα
5%-8
τεθεί ο πήχης του ενιαίου συντελεστή
οι
είναι εξαιρέσεις Αν καταργηθεί η
έκπτωση του 30 για τα νησιά προκύπτει
δημοσιονομικό όφελος πάνω από
500 εκατ ευρώ Αν δεν καταργηθεί
τότε για να μην υπάρξουν απώλειες
ο ενιαίος συντελεστής πλησιάζει
επικίνδυνα το 20 ενώ αντίστοιχες
είναι οι επιπτώσεις και από το καλάθι
το οποίο τελικά θα τοποθετηθεί στον
μειωμένο συντελεστή
πολιτικές

συντελεστή

