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Επειγόντως
λύση για τις

ελλείψεις
φαρμάκων
Στον υπουργό Υγείας ο πρόεδρος του
πανελλήνιου συλλόγου Κ Λουραντος
Υπόνοιες για παράλληλες εξαγωγές

Ρεπορτάζ

σία του υπουργείου Υγείας ότι από

Ρίτα ΜεΑα

την αγορά λείπουν βασικά φάρμακα
και εμβόλια όπως είχε
η δημοκρατία σε δη
μοσίευμά της με τίτλο Δράμα με
τα φάρμακα Λείπουν από τα ράφια
τουλάχιστον 135 βασικά
αποκαλύψει

rmela@dimokratianews.gr

λύση για ης δραματικές
ελλείψεις σε

φάρμακα και για να
μπει τάξη στο ωράριο
λειτουργίας των φαρμακείων
σης διημερεύσεις και ης
διανυκτερεύσεις ζήτησε ο πρόεδρος

Αμεση

σκευάσματα σης 22 Μαρτίου
Μάλιστα ο ΠΦΣ αναφέρθηκε
στον Φαρμακευπκό Σύλλογο Ρεθύμνου
ο οποίος απέστειλε οκτώ

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου ΠΦΣ Κώστας
Λουράντος από τον υπουργό
Υγείας Ανδρέα Ξανθό κατά τη
χθεσινή συνάντησή τους Ο κ
Λουράντος επεσήμανε στην ηγε

για ελλείψεις φαρμάκων σε
ισάριθμες φαρμακοβιομηχανίες
Από ης απαντήσεις τους
ότι οι εταιρίες εφοδιάζουν
κανονικά την αγορά μέσω
των φαρμακαποθηκών Επομένως
ή ψεύδονται οι εταιρίες ή
οι φαρμακαποθήκες αμελούν την
ελληνική αγορά και επιδίδονται
στις καθ όλα νόμιμες παράλληλες
εξαγωγές είπε ο κ Λουράντος
και ζήτησε ενιαίο ελεγκτικό
μηχανισμό γιατί έτσι θα ξέρουμε
ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψεύδεται
για τις ελλείψεις των φαρμάκων
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—ι ni potato
ηροοφύγων

συμπεραίνουμε

κ Λουράντος ζήτησε ακόμα
να μπει τάξη στο ωράριο
το οποίο έχει καταστρατηγηθεί
καθώς όποιος θέλει
τα
ανοίγει απογεύματα της Δευτέρας
και της Τετάρτης και το Σάββατο
αλλά και στη διανυκτέρευση
των φαρμακείων διαφορε
ηκά από την 1η Μαΐου θα καταργηθεί
Από την πλευρά του ο κ
Ξανθός απάντησε ότι τα θέματα
του ωραρίου και της διανυκτέρευσης
θα επανεξεταστούν
Ο

APAMA
newnpi

αιτήματα

λειτουργίας
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αποκάλυψη της δημοκρατίας στις 22 Μαρτίου
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Εως 30 χρόνια για διάγνωση σπάνιας νόσου
ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ έως και 30 χρόνια
μπορεί να
περάσουν για το 25°/ο των ασθενών με σπάνιο
νόσημα ώσπου να μάθουν από τι πραγματικά
πάσχουν σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για τις Σπάνιες Παθήσεις
EUR0RDIS
Παράλληλα στο 40°/ο των ασθενών έγινε αρχικά
λανθασμένη διάγνωση με αποτέλεσμα να
υποβληθεί ο ασθενής σε λανθασμένη αγωγή
Τα παραπάνω ανέφεραν εκπρόσωποι της

Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και

της Πανελλήνιας Ενωσης Σπάνιων Παθήσεων
ΠΕΣΠΑ σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την

εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
για τα σπάνια νοσήματα με κεντρικό μήνυμα
Σπάνια φροντίδα για σπάνιους ανθρώπους
Στη χώρα μας εκτιμάται ότι υπάρχουν
τα
1 000.000 ασθενείς με σπάνια νοσήματα
οποία είναι πάνω από 7.500 ΓΓ αυτό είναι
αναγκαίο να ιδρυθούν κέντρα αναφοράς για τα
σπάνια νοσήματα δίνοντας δυνατότητες
στους γιατρούς τόσο σε τοπικό επίπεδο
όσο και σε συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα
του εξωτερικού δήλωσε η επιμελήτρια Α
του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου
Αλεξάνδρα Βασιλική Βασιλείου
εξειδίκευσης
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ΑΚΕΦΑΛΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
fkJÊ ε ρυθμούς χελώνας προχωρά

1*1

την επιτροπή αξιολόγησης του υπουργείου
Υγείας Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις πληροφορίες μόνο
Πέμπτη και Παρασκευή γεγονός που
σημαντικά το διορισμό των νέων
διοικητών
Σημειωτέον πως τόσους μήνες χρέη διοικητή
έχουν αναλάβει οι διευθυντές ιατρικής
υπηρεσίας των νοσοκομείων δηλαδή τα
νοσοκομεία παραμένουν ακέφαλα σε μια
περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για το ΕΣΥ
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ο
αριθμός των αιτούντων για τις
θέσεις των διοικητών και υποδιοικητών
ανέρχεται σε 1 632 Βέβαια το μοναδικό
προσόν που είχε θέσει ως προϋπόθεση το
υπουργείο στην προκήρυξή του δηλαδή
ένας οποιοσδήποτε τίτλος ΑΕΙ ή ΤΕΙ έφερε
όπως ήταν αναμενόμενο εκπλήξεις στις
καθυστερεί

η

διαδικασία τοποθέτησης των νέων
διοικητών στα δημόσια νοσοκομεία Οι εκτιμήσεις
κάνουν λόγο πως η όλη διαδικασία
μόνο για τους διοικητές θα τραβήξει μέχρι
τον Ιούνιο ενώ για τους αναπληρωτές διοικητές
υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει η
εξέτασή τους και αρχές φθινοπώρου
Η υποβολή αιτήσεων για τις κενές θέσεις
των πρώην διοικητών οι οποίοι απομακρύνθηκαν
με επεισοδιακό τρόπο όπως
είχε γράψει και o Ε.Τ έχει λήξει από τις
1 9 Ιανουαρίου Ωστόσο μόλις την περασμένη
Πέμπτη ξεκίνησαν οι συνεντεύξεις από

συνολικός

αιτήσεις Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε
αίτηση όπου δίπλα στη φράση Ο αιτών
που αναφέρεται στο τελος κάθε επίσημου
εγγράφου ο υποψήφιος έγραψε την ηλικία
του δηλαδή 25
Μ.Ν.-Γ
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Υπό εξαφάνιση τα διανυκτερευοντα φαρμακεία
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
Για έναν κάτοικο του κέντρου της
Αθήνας που χρειάστηκε χθες το
βράδυ ας πούμε στις 11.30 μ.μ
να επισκεφθεί επειγόντως ένα
φαρμακείο οι επιλογές ήταν
πραγματικά πολύ περιορισμένες
Ενα ανοιχτό φαρμακείο στην
Ομόνοια άλλο ένα στο Παγκράτι
ένα στην περιοχή του Μακρυγιάννη
και μετά Καλλιθέα ή Πλατεία
Αμερικός Και ένα φαρμακείο
με διευρυμένο ωράριο στη λεωφόρο
Αλεξάνδρας που έχει
24ωρη λειτουργία τις
δηλώσει
καθημερινές

τελευταίο καιρό παρατηρείται το
φαινόμενο των μαζικών απαλλαγών
φαρμακείων από τις εφημερίες
και διανυκτερεύσεις για
ή για λόγους υγείας
Υπάρχουν φαρμακεία τα οποία
απηλλάγησαν και συνεχίζουν να
απαλλάσσονται των εφημεριών
συνεχώς τα τελευταία τρία χρόνια
Σημειώνεται επίσης το γεγονός
ότι ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας
υπάρχουν ανοιχτά πολλά
φαρμακεία κυρίως σε εμπορικές
περιοχές ή κοντά σε νοσοκομεία
κατά τη διάρκεια της νύχτας λει
τουργούν ελάχιστα ειδικά σε
απομακρυσμένες περιοχές
της κατάστασης είναι
η καρτέλα 27 του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής σύμφωνα με
την οποία διανυκτέρευαν για τον
Δήμο της Αθήνας μόνο 6 φαρμακεία
αναφερόταν στο έγγραφο
Πριν από δύο εβδομάδες n
Δημόσιας Υγείας της
Περιφέρειας επανήλθε στο Θέμα
τονίζοντας με νέα της επιστολή
ότι η κατάσταση χειροτέρεψε και
ότι γίνεται καθημερινά αποδέκτης
πλήθους παραπόνων διότι
οι πολίτες δεν βρίσκουν διανυ
κτερεύοντα φαρμακεία Επικρατεί

οικονομικούς

Τελευταία παρατηρούνται
μαζικές αποχωρήσεις
φαρμακοποιών από
το πρόγραμμα εφημεριών
για λόγους
ή υγείας
οικονομικούς

Ενδεικτική

Η εύρεση ενός φαρμακείου που

να διανυκτερεύει έχει γίνει
υπόθεση το τελευταίο
καθώς όλο και περισσότεροι
φαρμακοποιοί επικαλούμενοι
λόγους οικονομικούς ή
υγείας ζητούν από την
δύσκολη

διάστημα

λόγους

αρμόδια

διεύθυνση της Περιφέρειας
Αττικής να απαλλαγούν από αυτήν
την υποχρέωση Τον περασμένο
Οκτώβριο το υπουργείο
Υγείας έγινε αποδέκτης εγγράφου
από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
της Περιφέρειας Αττικής που
ενημέρωνε για το πρόβλημα Τον

πλήρης σύγχυση για το ποιο είναι
το ωράριο λειτουργίας των
ποιες οι διημερεύσεις
και ποιες οι διανυκτερεύσεις
Η αλήθεια είναι ότι η απελευθέρωση
του ωραρίου οδήγησε
σε ένα αλαλούμ και αντί να είναι
διακριτά τα φαρμακεία που έχουν
επιλέξει διευρυμένο ωράριο και
αυτά που ακολουθούν το ωράριο
του Συλλόγου και του δήμου τους
πλέον ο καθένας ανοίγει και κλείνει
όποτε θέλει Ετσι μπορεί ένα
φαρμακείο στον ίδιο δήμο να
είναι ανοικτό Δευτέρα και Τετάρτη
έως τις 8 το βράδυ ένα ωράριο
ιδιαίτερα ελκυστικό εμπορικά
που επιλέγουν οι περισσότεροι
άλλο φαρμακείο να ανοίγει ώς
τις 10 μ.μ και άλλο έως τις 11
μ.μ Ο μεγαλύτερος τζίρος της
ημέρας έχει γίνει ήδη έως εκείνη
την ώρα και επομένως το να
ένα φαρμακείο είναι
ασύμφορο οικονομικά
Η κατάσταση αυτή έδωσε την
αφορμή στον Πανελλήνιο
Σύλλογο να ασκήσει
νέες πιέσεις προς το υπουργείο
για ένα mo ρυθμισμένο ωράριο
Λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση
της πρόθεσης-απόφασης του

φαρμακείων

διανυκτερεύει

Διεύθυνση

Φαρμακευτικό

Το αλαλούμ στο ωράριο
πολλούς από την
της διανυκτέρευσης

απαλλάσσει

υποχρέωση

Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
να σταματήσει τις διημερεύσεις
των φαρμακείων της Αττικής από
την 1η Μαΐου χθες ο πρόεδρος
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου Κωνσταντίνος Λου
ράντος προειδοποίησε και για
προβλήματα στις διανυκτερεύσεις
Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά
σε λίγο δεν θα υπάρχουν
φαρμακεία να διανυκτερεύσουν
Και αναρωτήθηκε σε ένα ωράριο
που ο καθένας ανοίγει και κλείνει
ό,τι ώρα θέλει ποιος Θα καθίσει
να κάνει εφημερία Η απάντηση
της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας
σε αυτές τις πιέσεις είναι ότι
το ζήτημα θα εξεταστεί και εάν
υπάρχει δυνατότητα θα γίνουν
παρεμβάσεις Πάντως το τρίτο
μνημόνιο είναι απόλυτα δεσμευτικό
για την κυβέρνηση στο ζήτημα
του ανοίγματος των
και μία ρύθμιση από
πλευράς κράτους είναι αντίθετη
προς αυτή την κατεύθυνση Πολ
λώ δε μάλλον όταν το επόμενο
βήμα για το υπουργείο Υγείας είναι
να δώσει τη δυνατότητα της
πώλησης και από τα σούπερ μάρ
κετ των μη συνταγογραφούμενων
φαρμάκων
επαγγελμάτων
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[ΕΑΣΤΑΤ] Μικρότερος ο ρυθμός μείωσης για τα νοικοκυριά έναντι των δημοσίων εξόδων

Υγεία: To ισοζύγιο δαπανών
βαραίνει για τους ιδιώτες
κατά 6,8 δισ.
ευρώ ή 44% καταμετράται η δημόσια δαπάνη
για την υγεία ίων Ελληνων το διάοτημα 2010-2014, όταν την ίδια
οτιγμή η ιδιωτική ουμμετοχή για

Μειωμένη

ι ην εξασφάλιση υπηρεσιών και
αγαθών υγείας μειώθηκε κατά 876
εκατ. ευρώ (πτώση κατά 13,3%).

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα
οποία δημοσιεύτηκαν χθες από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), αποδεικνύουν ότι πλέον οι
δαπάνες υγείας που επιβαρύνουν

ία νοικοκυριά, παρά τη ουνολική
μείωση στην πενταετία, καταλαμβάνουν
όλο και μεγαλύτερο κομμάτι
στις ουνολικές δαπάνες της
χώρας για την υγεία των πολιτών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία
που δημοσιεύονται με βάση
τα πρότυπα του Συστήματος
Υγείας (ΣΛΥ) 2011 του
Λογαριασμών

ΟΟΣΑ, n ουνολική χρηματοδότηση
δαπανών υγείας από 22,27 δισ.

ευρώ το 2010 κατήλθε στα 14,71
δισ. ευρώ το 2014. Την ίδια στιγμή
η ουνολική δημόσια χρηματοδόπιση για δαπάνες υγείας μειώθηκε
από τα 15,58 δισ. ευρώ στα 8,78
δισ. ευρώ, όταν η ουνολική ιδιωτική

χρηματοδότηση υποχώρησε
από τα 6,61 δισ. ευρώ στα 5,74 δισ.

ευρώ.

της δημόσιας δαπάνης το

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης,
παρουσιάζει το γεγονός ότι η
δημόσια χρηματοδότηση
παρουσίασε μείωση 12,4% το 2014
σε σχέση με τις δαπάνες του έτους
201 3, ενώ την ίδια περίοδο η
ιδιωτική χρηματοδότηση
παρουσίασε αύξηση κατά 2,2%.
Επίσης, ως προς τη ουμβολη του

Σημαντικότερα, βέβαια, θεωρείται
n εξοικονόμηση στον
της νοσοκομειακής φροντίδας,
όπου το 20 1 0 το Δημόσιο
7.54 δισ. ευρώ, για να
υποχωρήσει το ποσό αυτό στα
τομέα

ουνολική

δαπανούσε

δημόσιου τομέα στη συνολική
χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας
παρατηρείται μείωση από
63,5% το 2013 σε 59,7% το 2014

και αντίστοιχα του ιδιωτικού
αυξήθηκε σε 39% το 2014
τομέα

από 35,6% το 2013.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 201 0
η ουμμετοχή του Δημοσίου στη
χρηματοδότηση των δαπανών υγείας
ήταν της τάξης του 70%, με τη
ουμμετοχή των ιδιωτών στο 29,7%.
Καθ' όλη την πενταετία ένα μικρό
ποσοστό στις δαπάνες, το οποίο
όμως από 0,3% το 201 0 έφτασε στο
1 ,3% το 2014, αφορά καλύψεις από
MKO, την Εκκλησία κλη.
Οπως φαίνεται από τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, μεγάλο αρωγό

στη μείωση των δημοσίων

δαπανών

για την υγεία αποτελούν οι
περιορισμένες αγορές από
λιανικής και λοιπούς φο
ρείς» μεταξύ των οποίων
και οι φορμακευτι«εμπόρους

περιλαμβάνονται

διάστημα

2010-2014 το 44% προήλθε
από τον ουγκεκριμενο τομέα.

ουνολική

4,44 δισ. ευρώ το 2014.
Αντίθετα, όσον αφορά τις ιδιωτικές
δαπάνες, σημειώθηκε αύξηση

WH δημόσια
χρηματοδότηση

στους δύο αυτούς τομείς.
Συγκεκριμένα, τα στοιχεία
ότι ια νοικοκυριά, είτε μέσω
ιδιωτικής ασφάλισης είτε μέσω
δείχνουν

για δαπάνες
υγείας μειώθηκε
από τα 1 5,58 δισ.
ευρώ το 2010 στα
8,78 δισ. το 2014,
ενώ η ιδιωτική
χρηματοδότηση
υποχώρησε αηό
τα 6,61 δισ. ευρώ
στα 5,74 δισ.

κές. Για τη ουγκεκριμενη κατηγορία,
το Δημόσιο δαπάνησε το
2010 περί τα 6,5 δισ. ευρώ, για να
μειώσει το ποσό αυτό στα 3,42

δισ. ευρώ το 2014, ήτοι μείωση
πάνω από 3 δισ. ευρώ ή 48%.
από τη ουνολική μείωση
Δηλαδή

ιδίας εισφοράς, ενώ το 20 1 0 δα-

πάνησαν για αγορές από «εμπόρους

λιανικής και λοιπούς φο

ρείς» 2 δισ. ευρώ, το 2014 το ποσό
αυτό αυξήθηκε στα 2,28 δισ.

ευρώ. Επίσης, για κάλυψη
αναγκών πλήρωσαν
αντίστοιχα το 2010 το ποσό του 1,6
δισ. ευρώ, ενώ το 2014 δαπάνησαν
1,92 δισ. ευρώ. Συνολικά, τέλος,
οι δαπάνες υγείας (δημόσιες και
ιδιωτικές) το 2014 διαμορφώθηκαν
στο 8,29% του ΑΕΠ, ενώ τα
ποσοστά αυτά ανέρχονταν σε
8,75% του ΑΕΠ το 2013, 8,95% το
2012, 9,47% το 2011, 9,85% το
2010 και 9,76% του ΑΕΠ το 2009.
νοσοκομειακών
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Πρώτα
προσλήψεις μετά
οι καρκινοπαθείς
πόλεμο σχετικά με τις
πολύμηνες αναμονές καρκινοπαθών
για ακτινοθεραπεία
τις τελευταίες ημέρες ο
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και
το υπουργείο Υγείας Το υπουργείο
απάντησε σε καταγγελία
του ΙΣΑ σχετικά με αναμονή
ασθενών έως έξι μήνες με λίστα
Σε

βρίσκονται

μελλοντικών προσλήψεων
Ωστόσο χθες ο ΙΣΑ με νέα ανα
κοίνωσή του καταγγέλλει

προχειρότητες

από πλευράς

υπουργείου

λέγοντας ότι ανακοίνωσε
προσλήψεις ακτινοφυσικών και

γιατρών Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας σε νοσοκομεία που
δεν διαθέτουν Ακτινοθεραπευ
Μ.-Ν Γ
τικά Τμήματα

2. ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
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S&P Πτωτική αναθεώρηση για το ΑΕΠ Παρομοίωσε την οικονομία με αεροπλάνο που πετά με έναν κινητηρο

Ψαλίδι οτις ελπίδες ιοχυ ρής ανάπτυξης στην Ευ ρωζώνη
Στους

ασθενείς της

παγκόσμιας

οικονομίας

εξακολουθεί

να εντάσσεται η Ευ
παρά τις επίμονες προ
σηάθειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας να της προσφέρει
τονωτικές ενέσεις Οι ρυθμοί
ανάπτυξης στις περισσότερες
ρωζώνη

οικονομίες είναι ασθενικοί
ο ιτληθωρισμός σε αρνητικό έδαφος

και τα δημοσιονομικά
πιέσεις Ολοι δε επισημαίνουν
ότι το κλειδί βρίσκεται
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
δέχονται

στις επενδύσεις αλλά
και στη βαθύτερη ολοκλήρωση
πεδία στα οποία οι
είναι άκρως απογοητευτικές
επιδόσεις

έναν κινητηρο και ηροσηαθει να
διατηρήσει το υψος του Υπάρχουν
λόγοι να ελπίζει κανείς ότι
θα ανακτήσει κάποιο υψος αλλά
δεν φαίνεται καθόλου πιθανή
μια τροχιά πτήσης ισχυρής
όπως πριν από την κρίση
ανέφερε χαροκτηριστικά
Ο διεθνής οίκος αναθεώρησε
επί τα χείρω ης εκημήσεις του για
τις οικονομικές προοπτικές της
ανάπτυξης

Ευρωζώνης Αναμένει πλέον ρυθμούς
ανάπτυξης 1.5 το 2016

έναντι προηγουμένης πρόβλεψης
για μεγέθυνση του ΑΕΠ κα
τά

1

8

ενώ βλέπει ελαφρά
μόνο στο 1 6 το 201 7

επιτάχυνση

Ακρως δυσοίωνες είναι οι προ
βλέψεις του και για τις τιμές
καθώς εκτιμά ότι o
πληθωρισμός θα διαμορφωθεί
φέτος μόλις στο 0,4 έναντι
καταναλωτή

Χθες ήταν η σειρά του Standard
Poor's να χτυπήσει το
καμπανάκι με τον επικεφαλής
οικονομολόγο του οίκου Ζαν Μισέλ
Σιξ να παρομοιάζει την
της νομισματικής ένωσης
με αεροπλάνο που πετά με
οικονομία

αρχικών

υπολογισμών για

ανάκαμψη

στο 1,1 Στο μέτωπο της
απασχόλησης αναμένεται ελαφρά
μόνο βελτίωση με το ποσο¬

στό της ανεργίας να υποχωρεί
σιο 10,2 φέτος και 9,7 το 2017
από 10,9 το 2015

Συμφωνά με τους ειδικούς
ίου S&P τα όποια σημάδια
βελτίωσης

των συνθηκών μετά τον
αρνητικό αντίκτυπο από τις
αναταράξεις

στις διεθνείς αγορές
στις αρχές του έτους οφείλονται
κατά κύριο λόγο στην ΕΚΤ Η ίδια

η κεντρική τρύπεζα ωστόσο αν
και επισημαίνει ότι π ίδια θα κάνει
ό,τι χρειαστεί επαναλαμβάνει
σε κάθε τόνο ότι θα πρέπει
και οι κυβερνήσεις να
το δικό τους μερίδιο
άλλες με αύξηση των επεν
δύσεων και άλλες με μεταρρυθμίσεις
προκειμένου να υπάρξουν
ουσιαστικά αποτελέσματα
σηκώσουν

ευθύνης

Η ΕΚΤ δεν θα

πετάξει χρήματα
με ελικόπτερο
Χθες ο Μπενουά Κερέ μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ σε
συνέντευξη του στο Politico ξεκαθάρισε ότι η κεντρική τράπεζα δεν
πρόκειται να πετάξει χρήματα από το ελικόπτερο δηλαδή δεν εξετάζει
την άμεση χρηματοδότηση κυβερνήσεων Για να είμαι ειλικρινής δέν
βλέπω πως θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο
που συνεπάγεται το να μοιραστείς το ρίσκο με τις
κυβερνήσεις θα ήταν νομικά και πρακτικά
προβληματικό σχολίασε Παράλληλα σημείωσε οτι η
ΕΚΤ δεν θα οδηγήσει σε παράλογα επίπεδα τα
επιτόκια και πρόσθεσε οτι τα αρνητικά καταθετικα
επιτόκια δεν συνιστούν το κύριο εργαλείο πολιτικής

Αντίστροφη ρολών
για Ιρλσνδ*ι Φινλανδία
Φωτεινή εξαίρεση στην Ευ
αποτελεί η Ιρλανδία μία
οικονομία η οποία το 2010 είχε
φτάσει στο χείλος του γκρεμού
με αποτέλεσμα να υπαχθεί σε
μνημόνιο και τώρο πια όχι μόνο
ρωζώνη

στέκεται στα πόδια της αλλά τρέχει
με εντυπωσιακούς ρυθμούς
Ο Κέλτικος Τίγρης έδειξε πέρυσι
τα δόντια του με ανάπτηξη
ενώ φέτος θα κατεβάσει
7,5

μεν ταχύτητα παραμένοντας

όμως η ταχύτερο αναπτυσσόμενη

οικονομία της νομισματικής
ένωσης με ρυθμούς 4,5 με 5
Στις επιδόσεις αυτές έχει συμβάλλει
βεβαίως τα μέγιστα και το
άκρως ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο
με το οποίο η χώρο έχει ηρο
σελκυσει επενδύσεις από
όπως οι Google Apple
Facebook και Pfizer
Στον αντίποδα n Φινλανδία
άλλοτε μαθητής πρότυπο της
κολοσσούς

Ενωσης με ισχυρα δημοσιονομικά

μεγέθη και ανάπτυξη την
τελευταία τριετία απογοητεύει
Φέτος προβλέπεται να δει το ΑΕΠ
της να μεγεθύνεται μόλις κατά
0,5
παρουσιάζοντας έτσι τη
δεύτερη χειρότερη επίδοση ύστερο
από εκείνη της Ελλάδας Η
κατάρρευση μέρους των
της Nokia και η
βιομηχανία χάρτου
είναι
της χώρος
μεταξά των ηα
ρογόντων που εξηγούν τις φτωχές
επιδόσεις της Φινλανδίας
Μερίδα οικονομολόγων και
της χώρος υποστηρίζει
ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερο
εκτός Ευρωζώνης καθώς n
επιστροφή στο εθνικό νόμισμα
θα επέτρεπε την υποτίμηση και
θα έδινε ώθηση στις εξαγωγές
Πολλοί ωστόσο πιστεύουν ότι σε
μία τέτοια περίπτωση θα ήταν
άκρως ευάλωτη σε μία επίθεση
των αγορών
δραστηριοτήτων

δοκιμαζόμενη

πολιτικών
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προϋπολογισμός

Αυξημένα κατά τουλάχιστον 600-700 εκατ ευρώ σε σχέση με πέρυσι τα έξοδα τη φετινή χρονιά

oi δαπάνες καλά κρατούν

Στο σκέλος των εσόδων πέφτει όλο το βάρος για την επίτευξη του βασικού δημοσιονομικού στόχου
Με αύξηση των δημόσιων δαπανών και σε επίπεδο
κρατικού αλλά και σε επίπεδο τακτικού προϋπολογισμού
αναμένεται να κλείσει το 2016 καθώς παρά
τον καταιγισμό των μέτρων που θα ουμφωνηθσυν στο

πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης ελάχιστα θα είναι
τελικώς αυτά που θα αφορούν τσ σκέλος των εξόδων
Τη στιγμή που ο προϋπολογισμός του 2016
προβλέπει οϋτως ή άλλως αϋξπση των δημόσιων
κατά περίπου 450 εκατ ευρώ σε σχέση με το
201 5 π ελληνική διαπραγματευτική σμάδη
στο να αξίωση τη συγκράτηση των αμυντικών
δαπανών οι οποίες ήταν προγραμματισμένο
να περικοπούν κατά 500 εκατ ευρώ Ετσι αν δεν
ουμφωνηθουν άλλα μέτρα στο σκέλος των δηπανών
στο τραπέζι φέρεται να υπάρχει πρόταση για μικρή
περικοπή ειδικά των καταναλωτικών δαπανών ώστε
να κλείσει το δημοσιονομικό κενό του 2016 οι
της φετινής χρανιάς θα είναι αυξημένες κατά
τουλάχιστον 600-700 εκατ ευρώ σε σχέση με πέρυσι
και όλο το βάρος για την επίτευξη του βασικού
δημοσιονομικού στόχου θα πέσει στο σκέλος των
εσόδων μέσα από τη βίαιη αύξηση τόσο των φορών
όσο και των ασφαλιστικών εισφορών 3

Προϋπολογισμός 55 δημόσιων φορέων το 2015
ποσά σε ευρώ
3000000.000

570 max ευρω

από τους στόχους
Απόκλιση της τ#ης των 570

2500000000

εκατ ευρώ συγκριτικά με
τους στόχους που ebm tdtef
εμφάνισαν ta οικονομικά
αποτελέσματα των 55 νομι
κων προσώπων φορέων πτς

δαπανών

προσανατολίζεται

δαπάνες

Απόκλιση

2.000.000000

1500000.000

1.000.000000

500.000000

I
Εσοδα

I Στόχο

Πραγματοποιηθείς

I I

Γενικής Κυβέρνησης ο ηρο
ύηολογισμός tuw οποίων
περνά to επίπεδα taw 10
εκατομμυρίων ευρώ Από ta
αναλυτικά στοιχεία του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους
προκύπτει πως α 31
από τους 55 φορείς ηοροο

I

Είοδα

ΟΐΜίνομικόατιοτίΑίομα

σίασον ônJitVfi&t άτιοκλισπ
έναντι του στόχου 3
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση 1 ,4% κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή στην πορεία
του γενικού δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον
Φεβρουάριο του 2016 συγκριτικά με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.
Η μείωση είναι σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με αυτή που είχε
καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 201 5 συγκριτικά με τον Φεβρουάριο
του 201 4 (-4,8%) και αντανακλά τη μεγάλη πτώση των τιμών των
πετρελαιοειδών.
1

-11,4

[έξοδα] Αποκλίσεις 570 εκατ. ευ ρω καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα των φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Πλησίασαν
τους στόχους
τα υπουργεία

Αλώβητες οι δαπάνες
του προϋπολογισμού,
ενώ ταυτόχρονα
αυξάνονται οι φόροι
Του Θάνου Τσίρου
ttsirosö'naftemponki.gr

Με

αύξηση των δημόσιων
δαπανών και σε επίπεδο

κρατικού αλλά και
σε επίπεδο τακτικού προϋπολογισμού
αναμένεται να κλείσει
το 2016, καθώς, παρά τον
καταιγισμό

των μέτρων που θα ουμ-

φωνηθούν στο πλαίσιο της πρώτης
αξιολόγησης, ελάχιστα θα
είναι τελικώς αυτά που θα αφορούν
το σκέλος των εξόδων. Τη
στιγμή που ο προϋπολογισμός
του 2016 προβλέπει, ούτως ή
άλλως, αύξηση των δημόσιων
δαπανών κατά περίπου 450 εκατ.
ευρώ σε σχέση με το 20 1 5, n
ελληνική

διαπραγμαιευτική ομάδα
προσανατολίζεται στο να αξιώσει

τη συγκράτηση ιων αμυντικών
δαπανών, οι οποίες ήταν
προγραμματισμένο να περικοπούν
κατά 500 εκατ. ευρώ. Ετσι,
αν δεν ουμφωνηθούν άλλα μέτρα
στο σκέλος των δαπανών στο τραπέζι φέρεται να υπάρχει
πρόταση για μικρή περικοπή
των καταναλωτικών δαπανών
ώστε να κλείσει το
κενό του 2016-, οι
της φετινής χρονιάς θα
είναι αυξημένες κατά τουλάχιστον
600-700 εκατ. ευρώ σε σχέση
με πέρυσι και όλο το βάρος
την
επίτευξη του βασικού
για
δημοσιονομικού στόχου θα πέσει
στο σκέλος των εσόδων, μέσα
από τη βίαιη αύξηση τόσο
των φόρων όσο και ίων ασφαλιστικών
εισφορών.
Συνολικά, οι δαπάνες του
ειδικά

θεί με τους δανειστές προβλέπει
όπ η περικοπή θα ουγκρατηθεί
στα 100 εκατ. ευρώ αντί για τα
500 εκατ. ευρώ που προβλέπει
ο προϋπολογισμός), θα προκύψει
αύξηση στο κονδύλι του
υπουργείου Εθνικής Αμυνας, ενώ
αντίστοιχη θετική μεταβολή θα
προκύψει και στον προϋπολογισμό

του υπουργείου Εργασίας
σε περίπτωση που ουμφωνηθεί
να μην υπάρξει μεγάλη περικοπή
των ουντάξεων (τουλάχιστον
όχι μεγαλύτερη από 200-300 εκατ.
ευρώ), αλλά αύξηση των ασφο-

λισιικών εισφορών.
55 νομικά πρόσωπα

Απόκλιση της τάξης των 570
εκατ. ευρώ συγκριτικά με τους
στόχους που είχαν τεθεί εμφάνισαν
τα οικονομικά αποτελέσματα
των 55 νομικών προσώπων,

φορέων ιης Γενικής
ο προϋπολογισμός
Κυβέρνησης,

ίων οποίων ξεπερνά τα επίπεδα
των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Η
πλειονότητα των δημόσιων
φορέων,

-31 σε σύνολο 55διψήφια απόκλιση
παρουσίασε

δαπάνες

τελικώς

μεν, μικρότερες του 1 0%
δε. Οι αποκλίσεις των 570 εκατ.

ευρώ αιτιολογούνται μέσω της
σχετικής ανακοίνωσης που
εξέδωσε

το υπουργείο Οικονομικών
ως εξής:

Η απόκλιση στον προϋπολογισμό
του Πράσινου Ταμείου
έφτασε στα 98,03 εκατ. ευρώ,
καθώς τα έσοδα ανήλθαν τελικώς
στα 235,3 εκατ. ευρώ, όταν
ο στόχος ήταν να εμφανιστούν
έσοδα 370 εκατ. ευρώ. Η διαφορά
αποδίδεται στο γεγονός
ότι δόθηκε παράταση στην
■

υπαγωγής των δικαιούχων

στις ρυθμίσεις περί τακτοποίησης
αυθαιρέτων, με
να ανακοπεί το κύμα
των αιτήσεων (σ.σ.: κανονικά η
προθεσμία έληγε τον Φεβρουάριο
και δόθηκε παράταση μέχρι
αποτέλεσμα

τον Οκτώβριο).
■ Η αρνητική απόκλιση έναντι
ίων αρχικών στόχων στους
των ΑΕΙ και των
ΤΕΙ, όπως επίσης και οι αποκλίσεις
που καταγράφηκαν κατά
την εκτέλεση του προϋπολσ
προϋπολογισμούς

Ανάπτυξης

τροβιολογικών Ερευνών

Ακαδημίας

Αθηνών, το Ιδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών, τη Σιβιτανί-

δειο Σχολή και το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αποδίδεται στη χρήση ταμειακών
διαθεσίμων για διαφορετικούς
σκοπούς, αλλά και στην
επιχορήγηση από το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων λόγω

τακτικού

παράδειγμα, αν ουμφωνηθεί
η συγκράτηση των αμυντικών
δαπανών (σ.σ.: το σενάριο
που φέρεται να έχει ουμφωνη¬

περισσότεροι

της αναμόρφωσης των στόχων
σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ειδικά

δαπάνες
του τακτικού
προϋπολογισμού
έχει προϋπολογιστεί
να διαμορφωθούν
στα 49 δισ. ευρώ

WOi

το 2016 από
τα 48,545 δισ. ευρώ
το 201 5.

για τους ειδικούς

δαπανών εκτελέστηκε

σύμφωνα με τους στόχους
που είχαν τεθεί αναφορει σε άλλη
ανακοίνωση το υπουργείο
Οικονομικών. Η σηόκλιση
στο 0,3% ή στα
137,7 εκατ. ευρώ όταν ο στόχος
διαμορφώθηκε

ήταν για δαπάνες 47,962 δισ. ευρώ.
Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

θειικές εξαιρέσεις

λογαριασμούς

των πανεπιστημίων,
η αρνητική απόκλιση οφείλεται
στις αυξημένες δαπάνες που έγιναν

προκειμένου να απορροφηθούν
χρηματοδοτήσεις,
το 2015 ήταν το τελευταίο
έτος της προγραμματικής
του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Από τους φορείς που υπάγονται
στο υπουργείο Παιδείας, τις
καθώς

περιόδου

ήταν οι έξης:
1. Στο υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού
μείωση δαπανών σε
σχέση με τον στόχο που τέθηκε
κατά 314 εκατ. ευρω. Η απόκλιση
που ανέρχεται στο 15,6%
σε ποσοστιαία βάση οφείλεται
παρατηρείται

αποκλίσεις

Ερευνας και Τεχνολογικής
(EKETA), το Ιδρυμα Ια-

προϋπολογιστεί

τόκους)

έχουν εμφονίσπ

γισμού του Εθνικού Κέντρου

να διαμορφωθούν
σία 49 δισ. ευρώ ίο 2016 από τα
48,545 δισ. ευρώ το 2015, ενώ οι
πρωτογενείς δαπάνες (περιλαμβάνουν
τα πάντα εκτός από
θα αυξηθούν στα 41 ,86 δια.
ευρώ από 41,298 δισ. ευρώ το
2015.Τα τελικά νούμερα, βέβαια,
θα φανούν μετά την ολοκλήρωση
των διαπραγματεύσεων. Για

υπόλοιπους 24 φορείς οι

προθεσμία

δημοσιονομικό

προϋπολογισμού έχει

έναντι του στόχου, ενώ από τους

Τ Το 2015 ο κρατικός προϋπολογισμός

Στον κατάλογο των φορέων που παρουσιάστηκε θετική απόκλιση έναντι
των στόχων, εμφανίζονται:
Ποσό

Φορέας
Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

1,391 εκατ.ευρώ
1,1 54 εκατ. ευρώ

Ειδικός λογαριασμός του Πανεπιστημίου Αθηνών

8,922 εκατ. ευρώ
5,358 εκατ. ευρω

Ιδρυμα Τεχνολογίας Ερευνας
Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας

1,661 εκατ. ευρω

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνιδιών
ΕΚΑΒ

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
ΚΕΕΛΠΝΟ

Κέντρο θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

2,671 εκατ.ευρώ
4,79 εκατ. ευρώ
1,775 εκατ. ευρω
7,344 εκατ. ευρω
1,898 εκατ. ευρώ
6,367 εκατ. ευρώ
5,085 εκατ. ευρώ
27,544 εκατ. ευρώ
2,537 εκατ. ευρώ
10,508 εκατ ευρώ
1

στην αναμόρφωση του

προϋπολογισμού

του Προγρομματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο

πλαίσιο του οποίου κατανεμήθηκαν
περισσότερες πιστώσεις
από όσες είχαν αρχικά εκτιμηθεί.
2. Στον τομέα τουρισμού του
υπουργείου Οικονομίας, οι ουνολικές πληρωμές κινήθηκαν
σημαντικά υψηλότερα έναντι
των στόχων που είχαν τεθεί. Η
απόκλιση ανήλθε στα 17,9 εκατ.
ευρώ ή στο 42,4%. Και αυτή η
απόκλιση αποδίδεται στην
και απορρόφηση
δαπανών του ΠΔΕ
από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.
3. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις
εντοπίζονται στο υπουργείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
καθώς φτάνουν στα 456,3 εκατ.
ευρώ ή 3,7%. Το πολύ μεγάλο
ποσό προήλθε από το γεγονός
ότι χρειάστηκαν περισσότεροι
πόροι για να καλυφθούν οι
του ΕΚΑΣ (σ.σ.: η
δεν προχώρησε
στην αλλαγή των κριτηρίων
χορήγησης του ΕΚΑΣ με
αποτέλεσμα και να αυξηθεί ο
αριθμός των δικαιούχων και να
εκτιναχθεί η δαπάνη), αλλά και
για να χρηματοδοτηθεί το προ
γρομμα για την καταπολέμηση
της ανθρωπιστικής κρίσης (σ.σ.:
η σχετική δαπάνη ξεπέροσε τα
110 εκατ. ευρώ).
4. Στο υπουργείο Περιβάλλοντος
η υποεκτέλεση έφτασε στα
163,3 εκατ. ευρώ και οφείλεται
επίσης στην ανακατανομή και
αναμόρφωση του σχεδιασμού
του ΠΔΕ.
5. Τέλος, στο υπουργείο Αγρο
τικής Ανάπτυξης οι πληρωμές
ξεπέρασαν τον στόχο κατά 1 78,1
εκατ. ευρώ, κάτι που επίσης
αποδίδεται στο ΠΔΕ.
ανακατανομή

περισσότερων

μεγαλύτερες αποκλίσεις έναντι
των στόχων εμφάνισαν ο ειδικός
λογαριασμός του Αριστοτέλειου

πρόβλεψης 70 εκατ. ευρώ.
■ Απόκλιση 50 εκατ.
ευρώ

του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών θεσσαλονίκης.
Τα έξοδα διατηρήθηκαν στα

Πανεπιστημίου (-13,765
εκατ. ευρώ), ο ειδικός λογαριασμός

του Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(-6,4 εκατ. ευρώ), ο ειδικός
λογαριασμός του Πανεπιστημίου

Πατρών (-7,85 εκατ. ευρώ),
ο ειδικός λογαριασμός του
Πανεπιστημίου Κρήτης (-5,36

καταγράφηκε

και στον προϋπολογισμό

προϋπολογισθεντα επίπεδα των
146 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα έσοδα
περιορίστηκαν στα 1 44 εκατ.
ευρώ έναντι στόχου 195 εκατ.
ευρώ. Η επίσημη αιτιολογία έχει

εκατ. ευρώ), το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της

να κάνει με τη μείωση του

Αθηνών (-7,34 εκατ. ευρώ)
και το ΕΛΚΕ Εθνικού Κέντρου
Ερευνας Φυσικών Επιστημών
Δημόκριτος, με απόκλιση
12,17 εκατ. ευρώ.
■ Πολύ μεγάλη είναι n απόκλιση
στον προϋπολογισμό του
Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας
και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), καθώς έφτασε τα 56,8 εκατ.
ευρώ. Η απόκλιση αποδίδεται
στο γεγονός ότι δεν ρευστοποιήθηκαν
τίτλοι του ελληνικού
ύψους 70 εκατομμυρίων
ευρώ. Στο σκέλος των εξόδων η
απόκλιση οφείλεται κυρίως στο
γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του
δωδεκαμήνου ήταν απαιτητές
και πληρώθηκαν καταπτώσεις
εγγυημένων δανείων συνολικού
ποσού 66,8 εκατ. ευρώ έναντι

Η μεγαλύτερη «τρύπα» που
ανεβάζει και τη ουνολική απόκλιση
εντοπίζεται στον

Δημοσίου

μεταφορικού

έργου.

Ακαδημίας

■

προϋπολογισμό

του ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό
Κεφολαιο Αλληλεγγύης
Γενεών). Το ταμείο είχε
έσοδα 1 ,074 δισ. ευρώ
και δαπάνες μόλις 35 εκατ.
Στο
σκέλος των εσόδων
ευρώ.
παρατηρήθηκε υπεραπόδοση
(διαμορφώθηκαν στα 1,114δισ.
ευρώ), ωστόσο οι δαπάνες ανήλθαν
στα 430 εκατ. ευρώ. Η
δεν ήταν άλλη από την άντληση
προϋπολογίσει

δαπάνη

ποσού προκειμένου να
τα ελλείμματα στο Ενιαίο

καλυφθούν

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
και να ουνεχιστεί απρόσκοπτα
η καταβολή των
ουντάξεων μέσα στο
επικουρικών

2015.

Εργασίας,

δικαιούχοι

κυβέρνηση

πέρυσι
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Η Ιρλανδία και η Φινλανδία
ια δυο άκρα ins ευρωζώνηθ
Μοιράζονται το ίδιο νόμισμα αλλά έχουν διαφορετική πορεία με τη μία χώρα
να εξελίσσεται σε οικονομικό θαυμα και την άλλη στον νεο ασθενή της Ευρώπης
ΤΟΥ RAINE TIESSALO

Η

μία χώρα αναγκάστηκε να ζητήσει
βοήθεια από τους Ευρωπαίους για
να αντιμετωπίσει την κρίση ενώ η
άλλη εξελίχθηκε από οικονομικό θαύμα
στον νεο ασθενή της Ευρώπης
Μπορεί να μοιράζονται αυτό που ορισμένοι
χαρακτηρίζουν ως τα δεσμά του ενιαίου
νομίσματος αλλά η πορεία της Ιρλανδίας και
της Φινλανδίας από τότε που ξέσπασε η οικονομική
κρίση μέχρι σήμερα δεν θα μπορούσε
να είναι πιο διαφορετική
Η Κελτική Τίγρη ανακοίνωσε ανάπτυξη χωρίς
προηγούμενακατά 7,8 για το 201 5 και φέτος
αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη
αύξηση του ΑΕΠ σε ολόκληρη την ευρωζώνη
κατά 4,7
Η Ιρλανδία ανακοίνωσε
σύμφωνα με
ανάπτυξη 7,8 για ίο 2015 έΡε"ν° του

και αύξηση ίου ρυθμού
αΠαθΧ0ληθΤ15 3

ernolWS

Οι εξαγωγέβ αγαθών και υπηρεσιών
Ανθεί η Ιρλανδία παγωμένη η Φινλανδία
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Bloomberg

Τεί7α
σημειωθεί
πως παρότι η

παρουσία πολλών πολυεθνικών έχει μεγάλη
βαρύτητα στη διαμόρφωση των στοιχείων
για το ΑΕΠ της Ιρλανδίας η χώρα ωστόσο
παρουσιάζει ταυτόχρονα αύξηση στον ρυθμό
της απασχόλησης που ανέρχεται σε 3 σε
ετήσια βάση
Η Φινλανδία από την άλλη συνεχίζει να
απογοητεύει Η ανάπτυξη στη χώρα βρίσκεται
από το 2012 και μετά σταθερά κάτω από
τον μέσο όρο της ευρωζώνης Φέτος το ΑΕΠ
της αναμένεται να αυξηθεί κατά μόλις 0,5
ποσοστό που είναι το χαμηλότερο σε όλη τη

ζώνη του ευρώ ύστερα από αυτό της Ελλάδας
Η ανεργία στο μεταξύ αναμένεται ότι για το
2015 έφτασε το 9,4
Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν η Nokia
και η χαρτοβιομηχανία είναι οι δύο παράγοντες
που επικαλούνται οι πιο πολλοί για τις
δυσκολίες της Φινλανδίας Ο Standard Poor's
αφαίρεσε από τη χώρα την υψηλότερη αξιολόγηση
AAA ενώ αναβάθμισε την πιστοληπτική
αξιολόγηση της Ιρλανδίας

Οι επικριτές του ευρώ στη Φινλανδία
υποστηρίζουν ότι η οικονομία της θα
πολύ καλύτερη πορεία αν η χώρα
μπορούσε να ενισχύσει τις εξαγωγές της
ακολουθούσε

μέσω υποτίμησης του νομίσματος Σημασία

έχει βέβαια και το τι πουλάει κανείς

και

πού Η Ιρλανδία κάνει μεγάλες εξαγωγές
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και φαρμάκων
στις ΗΠΑ ενώ η Φινλανδία βασίζεται
για τις εξαγωγές της στη Ρωσία η οποία έχει
βυθιστεί σε ύφεση
Επίσης η Ιρλανδία σε αντίθεση με τη Φινλανδία
έχει μειώσει τους φόρους σε πολυεθνικές
όπως η Facebook η Apple η Google
και η Pfizer για να ανοίξουν εκεί θυγατρικές
Ο φόρος επιχειρήσεων στη Φινλανδία είναι
20 ενώ στην Ιρλανδία είναι 12,5
© Bloomberg News
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Διπλό «ναι» «ms ασυλίεβ
Στο μεταξύ, η Ολομέλεια της Βουλής
- σύμφωνα και με την εισήγηση της
αρμόδιας επιτροπής, για την οποία
σας είχα γράψει - απέρριψε χθες τις
αιτήσεις άρσης ασυλίας του υπουργού

Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη

και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας

Παύλου Πολάκη.

Ομως, λόγω του ξενυχτιού της Τρίτης

στην προ ημερησίας διατάξεως
η προσέλευση των βουλευτών
ήταν περιορισμένη. Ετσι δηλαδή
συνολικά ψήφισαν 187 βουλευτές.
Για την υπόθεση Σταθάκη - αφορά
μη ορθή διαχείριση λογαριασμού τού
Πανεπιστημίου Κρήτης την περίοδο
που ο υπουργός ήταν καθηγητής συζήτηση,

1

5 1 βουλευτές

ψήφισαν κατά, 28 υπέρ

και οκτώ δήλωσαν «παρών».
Για την περίπτωση Πολάκη - αφορά
την περίοδο που ήταν δήμαρχος
Σφακίων και έδωσε άδεια σε τουριστικό
πλοιάριο, το οποίο δεν ήταν
εγκεκριμένο από το Νηολόγιο για
να παραλάβει τουρίστες - καταψήφισαν
148 βουλευτές, 31 βουλευτές
τάχθηκαν υπέρ και οκτώ δήλωσαν
«παρών».

