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ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ
to

ΑΠΟ συναντήσεις των υπηρεσιακών
υπουργών καλά πάμε αλλά

δυστυχώς

δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα
λήψης απόφασης για αντικειμενικούς

άμεσα προς επίλυση των συγκεκριμένων
προβλημάτων

ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ του κινδύνου για
το μέλλον της λειτουργίας του
Διδυμοτείχου έκρουσε η
αναπληρώτρια διοικήτρια του ιδρύματος
Αθανασία Κακαλή στο περιθώριο
της συνεδρίασης του περιφερειακού
συμβουλίου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη
ΠΑΜΘ Να ήταν το μόνο
Νοσοκομείου

λόγους

ΟΠΩΣ η συνάντηση του υπουργού
Υγείας Θάνου Δημόπουλου με
τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο
Χουλιαράκη όπου επικεντρώθηκε
στον προϋπολογισμό του υπουργείου
Υγείας καθώς και στις ληξιπρόθεσμες
οφειλές των νοσοκομείων και του
ΕΟΠΥΥ

ΤΗΝ ΩΡΑ που το νοσοκομείο
αντιμετωπίζει σοβαρές

Κομοτηνής

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ καίνε στην
Υγεία και το Φάρμακο με τους πα
ρόχους να έχουν ξεπεράσει τα όρια
αντοχής τους και το τρίτο μνημόνιο
να συμπληρώνει σιγά σιγά το κάδρο
της κατάρρευσης όλου του συστήματος
Τα είπαν λοιπόν οι υπουργοί
έκαναν τις διαπιστώσεις τους και
η κυβέρνηση που θα προκύψει
μετά τις εκλογές να κινηθεί

ελλείψεις

νοσηλευτικού προσωπικού
ικανοποιούνται προεκλογικά αιτήματα
για μετατάξεις και αποσπάσεις.Αυτό

ΔΟΝΤΙΑ

Επιμέλεια Ηλίας Αλεξάκπς

για τον τρόπο κάλυψης των κενών
που αντιμετωπίζει η Παθολογική
κλινική του νοσοκομείου Σπάρτης.Ο
κ Δημόπουλος είχε ανακοινώσει ότι
μπροστά στον κίνδυνο να κλείσει η
κλινική θα στελεχωθεί προσωρινά
με παθολόγους από γειτονικά Κέντρα
Υγείας ενώ μεθοδεύεται η κάλυψη
των κενών με γιατρούς που θα
με δελτίο παροχής υπηρεσιών
τα γνωστά μπλοκάκια
εργάζονται

ΤΗΝ ΕΥΧΗ να μην επηρεαστεί από
την προεκλογική περίοδο τις
εξελίξεις και το σχηματισμό
νέας κυβέρνησης η ολοκλήρωση
μετεκλογικές

νοσηλευτικού ιδρύματος συνδέοντας
τις διαδικασίες αυτές με την επικείμενη
εκλογική αναμέτρηση

του κειμένου της Χάρτας Δικαιωμάτων
Ασθενών και Χρονίως Πασχόντων
εκφράζει ο νομικός και επιστημονικός
συνεργάτης του πρώην υπουργού
Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή Βαγγέλης
Αυγουλάς

ΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ γιατροί
εκφράζουν τη διαφωνία τους

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα κείμενο
και εργαλείο για τις ευπαθείς

καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του

ευχήθηκαν

Λακωνίας

πολύτιμο

ομάδες τονίζει ο κ Αυγουλάς το
οποίο επιπλέον δεν συνεπάγεται καμία
οικονομική επιβάρυνση για το

κράτος
ΣΕ ΜΙΑ σφοδρή διαδικτυακή επίθεση
κατά του υπηρεσιακού υπουργού

Υγείας Θάνου Δημόπουλου επιδίδονται
από χθες κύκλοι της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας με αφορμή
την πρόθεση του πρώτου να προχωρήσει
κανονικά και τάχιστα στην ει
λημμένη υποχρέωση της ελληνικής
πλευράς για ανατιμολόγηση όλων
των φαρμακευτικών σκευασμάτων
σύμφωνα με όσα προβλέπει το
από την ελληνική Βουλή τρίτο
μνημόνιο
η ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ σοφών και όχι
μόνο Μη δίνεις σημασία σε οτιδήποτε
σου λέει οποιοσδήποτε για
Να τους κρίνεις όλους και
ψηφισθέν

οποιονδήποτε

όλα μόνος σου Χένρυ Τζέημς 1843
1916 Αμερικανός συγγραφέας

2. ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .03/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .03/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 7

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΠΤΑ ΥΠΕ

Αίτημα στο ΣτΕ για να συνεχιστούν
οι διαδικασίες τοποθέτησης γιατρών
Με τις διοικήσεις των επτά Υγειονομικών Περιφερειών συναντήθηκε χθες το απόγευμα ο

υπηρεσιακός

υπουργός Υγείας Θάνος Δημόπουλος Ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχε με τον
υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των
οφειλών των νοσοκομείων καθώς και για τη δυνατότητα να αυξηθούν τα όρια των
προϋπολογισμών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις
τρέχουσες υποχρεώσεις τους
Επιπλέον ο υπηρεσιακός υπουργός αναφέρθηκε στην ενέργεια του υπουργείου Υγείας να υποβάλει
αίτημα στο ΣτΕ με το οποίο ζητάει να συνεχιστούν οι διαδικασίες τοποθέτησης επικουρικών
ειδικευόμενων και αγροτικών ιατρών στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας της χώρας
ληξιπρόθεσμων
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s Φάρμακα Αποφασισμένος να

προχωρήσει

σε υπουργική απόφαση για τη
νέα τιμολόγηση των φαρμάκων η οποία
θα προβλέπει μειώσεις στις τιμές όλων
των γενοσήμων και των εκτός πατέντας
φαρμάκων φέρεται ο υπηρεσιακός
υπουργός Υγείας Αθανάσιος Δημόπου
λος Σελ 6

Προς άμεση μείωση τιμών σε γενόσημα φάρμακα
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

ώσεις των τιμών των έκτος
φαρμάκων στο 50 της
τιμής που είχαν πριν χάσουν την
πατέντα τους και των γενοσήμων
στο 32,5 αντίστοιχα Οι μειώσεις
αφορούν το σύνολο των σκευασμάτων
και όχι μόνο όσα κυκλοφόρησαν
ή έχασαν την πατέντα
μετά το 2012 όπως ισχύει σύμερα
Η επικείμενη υπουργικό απόφαση
θα προβλέπει αυτές τις μειώσεις
και βάσει αυτής θα εκδοθεί νέο
δελτίο τιμών Η προηγούμενη
ηγεσία του υπουργείου δεν προώθησε
εγκαίρως την απόφαση
και τώρα ο υπηρεσιακός υπουργός
πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το
καυτό θέμα που φαίνεται να

ρεση που δέχονται οι δανειστές
είναι οι γιατροί να γράφουν

πατέντας

Στην προώθηση της υπουργικής απόφασης

για τη νέα τιμολόγηση των
φαρμάκων που θα προβλέπει μειώσεις
στις τιμές όλων των γενοσήμων
και των εκτός πατέντας φαρμάκων
φέρεται αποφασισμένος να
προχωρήσει ο υπηρεσιακός υπουργός
Υγείας Αθανάσιος Δημόπουλος
Σύμφωνα με πληροφορίες σε
που είχε ο υπουργός με
εκπροσώπους εμπλεκόμενων
και φορέων ζήτησε να
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να προωθηθεί εγκαίρως
η υπουργική απόφαση για την
τιμολόγηση των φαρμάκων
Στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει
η χώρα στο πλαίσιο του
συνάντηση

οργανισμών

νέου μνημονίου είναι και οι μει¬

θίγει συμφέροντα της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας Αντίθετη
άλλωστε είναι η ελληνική φαρ

Ο υπηρεσιακός

εμπορικές

υπουργός Υγείας
θέλει να προωθήσει
εγκαίρως
την υπουργική απόφαση
μακοβιομηχανία και με τη μνη
μονιακή υποχρέωση για ανάκληση
εγκυκλίου του πρ υπουργού
Παναγιώτη Κουρουμπλή η οποία
αφήνει παράθυρο στη συντα
γογράφηση της δραστικός ουσίας
του φαρμάκου επιτρέποντας να
αναγράφεται και n εμπορικό ονομασία
στις περιπτώσεις των
και των φαρμάκων για
χρόνιες παθήσεις Τη μόνη εξαί¬
γενοσήμων

ονομασίες για συγκεκριμένες
παθήσεις σε ποσοστό έως
15 της αξίας της ετήσιας συν
ταγογράφησής τους εκ παραδρομής
στο χθεσινό φύλλο της Κ
γράφτηκε ότι καταργείται και αυτή
η εξαίρεση Αν και η προηγούμενη
κυβέρνηση δεσμεύθηκε να
ανακαλέσει την εγκύκλιο αυτό
δεν έγινε πράξη Μεταξύ των
υπουργικών αποφάσεων που άφησε
ως εκκρεμότητα η προηγούμενη
ηγεσία του υπουργείου είναι
και αυτή που προβλέπει αλλαγές
στις εκπτώσεις των φαρμακοβιομηχανιών
προς τον ΕΟΠΥΥ rebate
Για τη συγκεκριμένη
ενδέχεται να χρειαστεί
νομοθετική ρύθμιση οπότε εκ
παρέμβαση

φεύγει των αρμοδιοτήτων μιας
υπηρεσιακής κυβέρνησης Πάντως
βασική αγωνία του
υπουργού είναι η
των νοσοκομείων
όπως καταγράφηκε και στη χθεσινή
συνάντηση που είχε με τις
διοικόσεις των επτά Υγειονομικών
Περιφερειών ΥΠΕ Ο κ Δημόπουλος
ενημέρωσε για την πρόσφατη
συνάντηση που είχε με
τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο
Χουλιαράκη προκειμένου να βρεθεί
τρόπος να αναθεωρηθούν οι
υπηρεσιακού

χρηματοδότηση

προϋπολογισμοί των νοσοκομείων

ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν
στις τρέχουσες υποχρεώσεις
τους αλλά και να βρεθεί
λύση για να αποπληρωθούν οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές των
του ΕΣΥ
μονάδων
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Στο επίκεντρο
το φάρμακο
■ Προτεραιότητα

θεωρεί

ο υπουργός

υγείας την εξασφάλιση
επάρκειας φαρμακευτικών
προϊόντων

και δη καινοτόμων
και σ' αυτό το πλαίσιο
συναντήθηκε την
Τρίιη με όλους τους

φορείς του υπουργείου
Υγείας που σχετίζονται
με αυτό, όπως
ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, επιτροπές
κ.λπ. Επίσης συνανιήθηκε και με τον
υπουργό Οικονομικών
Γιώργο Χουλιαράκη όπου συζητήθηκαν
ο προϋπολογισμός
ιου υπουργείου
Υγείας καθώς και οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές
των νοσοκομείων
και ίου ΕΟΓΓΥΥ. Από
συζητήσεις καλά πάμε
πάντως ... Γ. Σακ.
lSID:9689479j
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εξελίξεις στην Κίνα δεν είναι λόγος αποθάρρυνσης

WOiτων Ελλήνων εξαγωγέων. Η κρίση για το επιχειρείν δεν αποτελεί
λόγο εξόδου από μια αγορά, αλλά λόγο αναζήτησης ευκαιριών.

Γεράσιμος Τζέης
Insurance Ν. V.
managing director του ελληνικού υποκαταστήματος της Atradius Credit

[έρευνα] Ποιο είναι το ρίσκο του να επενδύεις στην κινεζική οικονομία, η διόρθωση της «φούσκας»

και τα εργαλεία για την πραγματοποίηση

Γιατί η μεγάλη αγορά της Κίνας είναι
Κίνα, ο ασιατικός γίγαντας, η χώρα με τον μεγαλύτερα
πληθυσμό στη γη, 1,3 δισ. κατοίκους και η δεύτερη
οικονομία στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, με ρυθμό
ανάπτυξης που αγγίζει το 7% -παρα τις πρόσφοτες αναθεωρήσεις
που συνδέθηκαν με σενάρια οικονομικής καταστρο
φής (η αύξηση του ΑΕΠ ήταν 7,4% το 2014 έναντι στόχου 7,5%
και έναντι αύξησης 7,7% το 20 13)- για την Ελλάδα είναι... μικρή!

Η

μεγαλύτερη

μίσεις αλλάζοντας παράλληλα
εμπορικά μοντέλα
με: κατάργηση διοικητικών
δικαιότερη αναδιανομή και
αύξηση του αιομικοϋ εισοδήματος,
πεπαλαιωμένα

Κατανομή ελληνικών εξαγωγών <πην Κίνα

μέτρων

31%

Μΰρμορο, τροβερτίνες και άλλα ασβεστόλιθοι

7%

Εμπιστευτικά προϊόντα

Η

πολιτικών

Σιδηροπυρίτες άφρυκτα

srnim ο naftemporiki gr

για ος ελληνικές

απασχόλησης

διεθνούς

Της Σοφίας Εμμανουήλ

Κίνα είναι μια μικρή

εξασφάλιση ποιοτικής
και βελτίαχπι των
σταθεροποίησης του
εμπορίου. Οι κύριοι τομείς
έμφασης είναι οι νέες τεχνολογίες,
η ασηκοιιοίηση και ο αγροτικός

14%

Λάδια αηό πετρέλαιο η αηό οσφαλτουχα ορυκτά

αγορά
εξαγωγικές

επιχειρήσεις,

αξίας κάτω ιων 300 εκαι. ευρώ 278,5 εκαι. ευρώ συμπεριλαμβανομένων
ιων πετρελαιοειδών
(σιοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). με πκόοη 34%
ιο 2014 σε αντίθεση με την άνοδο
14% ιων εισαγωγών μας σιη
χώρα, σια 2,492 δισ. ευρώ.
Μιλάμε δηλαδή για ιο 1 % ιων
συνολικών ελληνικών εξαγωγών,
με ό,π αυτό συνεπάγεται για τον
άμεσο αντίκτυπο ιων χρηματιστηριακών

περνούν το 1 δισ. ευρώ, όπως συμβαίνει
με m Γερμανία, την Ιταλία,
τη Ρωσία και το Ιράκ.

Σύμφωνα τώρα με τα στατιστικά
σκηχεία της Κίνας (που
παρουσιάζουν απόκλιση
από τα ελληνικά), όπως αυτά
καταχωρούνται στη βάση του

Χαρτί π χαρτόνι για ανακύκλωση

WKHÊÊÈ

4%

Απορρίμματα και θρούομοτα αηό χαλκό

ΗΗΜ

4%

Ελάσματα κα ταινίες οηο ορνίλιο

παγκόσμιου εμπορίου των Ηνωμένων
Εθνών http://comtrade.
un.org/, η Ελλάδα βρίσκεται στην

Βαμβάκι, μη Αανορισμένο ούτε χτενισμένο

τραπεζικού

WM

2%

Στροβιλοκινητήρες, σιροβιλοπροωθητήρες κ,ά.

ΗΝ

2%

αφορά τις εισαγωγές της Κίνας

Φάρμακα

από άλλες χώρες με συνολικές
για το 2014 345.31 5.990

προμηθεύονται

Πφΐ «φούσκας»
Παρά τη μικρή έκθεση ελληνικών
επαειρήσεων στην κινεζική
αγορά, που συνεπάγεται μικρό
συνολικό αντίκτυπο (τουλάχιστον

άμεσο διότι ο έμμεσος είναι
και βαρύς όχι μόνο για
την ελληνική αλλά και για την
παγκόσμια οικονομία) από τον

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
που κατέγραψε επί σειρά δεκαετιών
θα πρέπει να αξιολογήσουμε
τα δεδομένα που έχει να

προσμετρήσει

ο επυςειρηματικός

κόσμος

η

Γεράσιμος

Τζέης, managing

Προϊόντα με άνοδο εξαγωγών
▼ Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πρεσβείας
στο Πεκίνο, τα προϊόντα που εμφανίζουν ανοδικές
τάσεις στις εξαγωγές είναι : ακτινίδια , νερά
(που υπάρχει κίνδυνος να μειωθούν σημαντικά
τις επόμενες χρονιές καθόσον παρουσιάστηκαν

προβλήματα λόγω της μακράς περιόδου μεταφοράς
και φύλαξης μέχρι την πώληση των
νερών και αναφορές για κακή συσκευασία
στις μεταφορές με αποτέλεσμα τα φορτία συχνά
να φθάνουν μ ισοκατεοτ ραμμένα), χυμοί,
μέλι, φαρμακευτικά προϊόντα,
ύλες, τσιγάρα, ρολόγια, προϊόντα αρτοποιίας,
φυσικών

χειρισμούς

τίστοιχο δκίσιημα ιου 2014. Η
Κίνα δηλαδή είναι από ιους
προμηθευιές της

κρατικά μετοχικά
αμοιβαία κεφάλαια κ.ά„ χειρισμοί
που επικρίθηκαν από

με τις εισαγωγές να ξε¬

και αναλυτές που

ταμεία

επιχειρήσεων,

οικονομολόγους

Χαρτί ιί χαρτόνι γη ανοκύκλωση

Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές

είδη υγιεινής, καλλυντικά κά.

καθησυχάζουν

στα διεθνή χρηματιστήρια.
Σημειώνεται ότι η αντίδραση των
χρηματιστηρίων ήταν ενδεικτική
στις συνεδριάσεις της 24ης
για το πόσο γρήγορα
Αυγούστου,

μεταδίδονται οι κρίσεις. Αρχισε
από τις αγορές της ηπειρωτικής
Κίνας, ήτοι Σαγκάης και Shenzhen,
που συμπαρέσυραν εν είδει ντόμινο τα χημαησιήρια όλου
του κόσμου.
Σημειώνεται ότι η κινεζική
αναπτύσσεται με μέσο
ρυθμό περίπου 8% εδώ και σχε¬
οικονομία

[SID.-9691S19I

εκχωρήσει τα ιπστωηκά όρια στην
τράπεζα και να εξασφαλίσει φθηνότερο

working εΒρ^Ι.
είναι ένα
από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
αυτού του εργαλείου.
Ενα άλλο είναι η ανάπτυξη»,
όπως εξηγεί ο κ. Τζέης, «η
Atradius διευκολύνει τον επυαπρηματία ςττην αναζήτηση πελατών

2,87%

«Η χρημαιοδότηση

75,84%

θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές
ηου βυθίζονται στο νερό.

καθώς

0,94%

Ηλεκτρικές συσκευές
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται

γαλακτοκομικά,

και συντηρούν τη νευρικότητα

σειρά θεμάτων πέρα από τους

Ελληνικό προϊόντα με αύξηση

ιξανωνών στην Κίνα

για εμβολοφόρους κινητήρες

528,33%

Φάρμακα

326,85%

Ακτινίδια

114,58%

χρωστικές

γεγονότων, που ιροφοδότησαν

σενάρια παγκόσμιας οικονομικής
καταστροφής, αναδεικνύουν

director,

Atradius Credit Insurance
N.V. (ελληνικό υποκατάστημα)
-που εκτιμά ότι οι πρόσφατες
στην Κίνα δεν είναι λόγος
αποθάρρυνσης Ελλήνων εξαγωγέων
για επέκταση στην τοπική
αγορά ή ακόμη και είσοδο σε αυτήνμέσω της ασφάλισης πιστώ
σεων ο επυατιρηματι'ας μπορεί να
εξελίξεις

θεωρούν ότι τα μέτρα δεν
τις υπερτιμημένες αγορές

ευρώ από 997,3 δισ. ευρώ στο αν-

Ελλάδας

I

ενισχυμένων

2%

Λοιπά

που δραστηριοποιείται ή
σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί
στην τοπική αγορά.
Οι επιπτώσεις των πρόσφατων

της κινεζικής κυβέρνησης,
μεταξύ των οποίων η απόνα επιτρέψει στα
της
φασή
να επενδύουν έως 30% των
καθαρών κεφαλαίων τους ή 600
δισ. γιουάν συνολικά (97 δισ. δολ.
ΗΠΑ) σε μετοχές κρατικών

μεγαλύτερους

Hf

κυβερνήσεων

δεδομένος

αντιπροσωπείες και πολυάριθμες
επιχειρηματικές αποστολές)
να προσελκύσουν επενδυτές
και να διεκολύνουν επιχειρημαιικές συνεργασίες, παραμένει...
μικρή για μας, με τις εξαγωγές
μας να βαίνουν μειούμενες.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα

ελληνικές εξαγωγές στην Κίνα κατά
7,7% στα 83,2 εκατ. ευρώ από
90,2 εκατ. ευρώ στο ίδιο διάστημα
του 2014. Αντίθετα οι εισαγωγές
μας από αϊ συγκεκριμένη χώ
ρα αυξάνονιαι και στο πεντάμηνο
διαμορφώνονται στο 1,171 δισ

έκδοση

WÊn

δολ. ΗΠΑ.

βημαησμό του «γίγαντα με τα πήλινα
πόδια», όπως συνηθίζουν να
αποκαλούν την Κίνα ορισμένοι
οικονομικοί αναλυτές λόγω της
αδυναμίας της να διατηρήσει τους

Συνδέσμου

Ελαιόλαδο και τα κλάσματα του

εισαγωγές

πρώτες ύλες για τα
προϊόντα τους.
Η Κίνα, όσο κι αν προσπάθησαν,
ειδικά οι κυβερνήσεις των
τελευταίων ετών (με κυβερνητικές

στοιχεία ιου Πανελλήνιου
Εξαγωγέων (ΠΣΕ) για ιο
πενιάμηνο Ιανουάριος - Μάιος
2015 παραιηρείιαι κάμψη στις

μετριασμό

θερμαντήρες νερού και θερμοσυοκευές που βυθίζονται οίο νερό. Ηλεκτρικές συσκευές

και νομισματικών ανα-

οποίες όμως διατηρούν εμπορικές
σχέσεις με την Κίνα απ' όπου

3%

Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές

ιαράξεων στον απόηχο των
που αφορούν την τοπική
οικονομία. Δεν παραβλέπουμε
βέβαια τις παράπλευρες απώλειες
που έχουν ανιανάκλαση στις
κεφαλαιαγορές, αλλά και τον
αντίκτυπο από τις αναταράξεις
στις αγορές εμπορευμάπου
είναι κοινός για ης
ιων,
όλου του κόσμου, ακόμη
και για ιις μη εξαγωγικές, οι
επιχειρήσεις

3%

σημειωτέον

Μέρη ηου οναγνωρίονται ότι προορίζονται γιο εμθολοφόρους κινητήρες

έμμεσο

Ας σημειωθεί ότι n χαμηλότερη
κινεζική ανάιιτυξη αύξησε τον
κίνδυνο χρεοκοπίας του ιδιαίτερα
αναπτυγμένου σκιώδους
συστήματος. Για τον
των εν λόγω κινδύνων, η
κεντρική κυβέρνηση εγκαινίασε
ένα πιλοτικό πρόγραμμα για
ομολόγων των τοπικών
Küt την εφαρμογή
κανονισμών λειτουργίας
για το τραπεζικό σύστημα.
Οπως αναφέρει στη «Ν» ο

ι

Μεταλλεύματα πολύτιμων μετάλλων και το εμπλουτισμένα αηό αυτά

56η θέση των εξαγωγών της Κίνας
(κατάταξη 2014) με 4.185.658.854
δολ. ΗΠΑ και στην 98η θέση όσον

εξελίξεων

εκσυγχρονισμός.
Οι κίνδυνοι της κρίσης

δόν 40 χρόνια... Το ΑΕΠ της
τα 8 τρισ. ευρώ και για πρώτη
φορά φέτος, στα τελευιαία 16
χρόνια, σκόραρε κάιω από τον
στόχο. Ορισμένες παράμετροι
που πιθανόν σχετίζονται με την
επιβράδυνση, σύμφωνα με
είναι: π αργή εινάκαμψη
της παγκόσμιας οικονομίας, η
πτώση των τιμών των εμπορευμάτων,
ξεπερνά

αναλυτές,

η μείωση των ρυπογόνων

τρόπων παραγωγής και η ισχνή

εσωτερική ζήτηση.
Υπάρχει μια ισχυρή ένδειξη

όιι η κινεζική οικονομία εισέρχεται

σε στάδιο ωριμότητας και παρά

την αμφισβήτηση του προ¬

έδρου της Xi Jinping, για την ώρα

παραμένει η ατμομηχανή της
παγκόσμιας ανάπτυξης. Οι
ρυθμοί ανάπτυξης
έχουν γίνει αποδεκτοί ως στόχοι
τα
για επόμενα χρόνια και η
αυτή έχει υιοθετηθεί από
την κινεζική κυβέρνηση. Για το
2015, η προβλεπόμενη αύξηση
χαμηλότεροι

πορεία

του ΑΕΠ εκτιμάται στο 6,8%, σύμφωνα
με τον ΟΟΣΑ.

Ο επιχειρηματικός κόσμος
επισημαίνει ότι αυτή είναι η φάση
που η κινεζική οικονομία πρέπει
να εκμοντερνιστεί, χρειάζεται
να συνεχίσει με εντατικούς
ρυθμούς τις δομικές μεταρρυθ¬

και άρα στην αύξηση των πωλήσεών του ιιαρέχοντας κρίσιμη
πληροφόρηιτη για τη λειτουργία
της τοπικής αγοράς. Παράλληλα
παρακολουθεί τον οφειλέτη και
παρέχει προστασία στον επυςει-

ρηματία, τον οποίο και θα αποζημκύσει αν χρειαστεί».
Σχολιάζει ότι η κρίση για τον
επυατρημαηκό κόσμο δεν αποτελεί
λόγο εξόδου από μια αγορά,
αλλά λόγο εισόδου και
επενδυτικών ευκαιριών.
Σχετικό είναι ιο παράδειγμα της
Ελλάδας, όπου η κρίση ενθάρρυνε
πολλές επιχειρήσεις στην
εξωστρέφεια. Επίσης ο κ. Τζέης
σημειώνει ως ενδεικτικό το
ότι από την αρχή της κρίσης
(2008-2009) μόνο στην
βαση της Atradius οι
αναζήτησης

γεγονός

πελατειακή

5. ΓΙΑΤΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ 01 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .03/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .03/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 11

