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ΤΗΝ κρισιμότητα των επόμενων 18 μηνών
για το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
επεσήμανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕΦ
Θεόδωρος Τρύφων στο 7ο Pharma ft Health
Conference Μεταρρυθμίσεις στην Υγεία η
Ελλάδα μπορεί που διοργάνωσε η Ethos
Media Ο πρόεδρος της ΠΕΦ τόνισε ότι αποτελεί
οικονομικό έγκλημα να εισάγουμε ό,τι
μπορούμε να παράγουμε ενώ σημείωσε ότι

Φάρμα κοβιομήχανοί Κρίσιμο 18μηνο
τα clawback επιστροφή χρημάτων στις
υπέρβασης του πλαφόν και οι

περιπτώσεις

διαρκείς

μειώσεις των τιμών εξοντώνουν τον
κλάδο της ελληνικής παραγωγής φαρμάκων
Είναι απαραίτητο άμεσα να υλοποιηθούν
τα κατάλληλα διαρθρωτικά μέτρα με στόχο
τον έλεγχο της συνταγογραφίας τον έλεγχο
της αποζημίωσης των νέων ακριβών φαρμά¬

κων και την αύξηση του μεριδίου αγοράς των
οικονομικών ελληνικών φαρμάκων και των
γενοσήμων Σε αντίθετη περίπτωση ο κλάδος
θα διαλυθεί είπε ο πρόεδρος της ΠΕΦ
Ο κ Τρύφων αναφέρθηκε επίσης στην
επιτακτική ανάγκη να οριστεί ανώτατο όριο
στο clâwback με το πιθανό υπόλοιπο να
από τον κοινωνικό προϋπολογισμό

καλύπτεται

και τη μείωση που θα επέλθει στη δαπάνη από
την εφαρμογή των παραπάνω μεταρρυθμίσεων
Σημειώνεται ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
αποτελεί σημαντικό πόλο ανάπτυξης
που δημιουργεί θέσεις εργασίας προβαίνει σε
σημαντικές επενδύσεις και καλύπτει τις ανάγκες
των ασθενών με άριστης ποιότητας φάρμακα
τα οποία είναι και οικονομικότερα κατά
30°/ο-60°/ο από αντίστοιχες θεραπείες

Ρίτα ΜεΑά
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ΤΟ ΘΕΜΑ

ΕΘΝΟΣ

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΗΞΙΠΡΟΘΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

519 εκατ
Νομικά

2016 1/1-11/7

16.073

Πρόσωπα

Nées εταιρείες
Λοίκέτα

Δημοσίου
Δικαίου

Μειώνεται διαχρονικά ο αριθμός της ίδρυσης νέω
εταιρπων και αηο φέτος αυξάνονται τα λουκέτα
•

ΜΑΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΜΠΑΡΑΖ ΛΟΥΚΕΤΩΝ
Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιά οι απλήρωτοι λογαριασμοί
του Δημοσίου σε ιδιώτες και προμηθευτές
ανήλθαν στα τέλη Απριλίου στα 6,69 δισ
ευρώ Για ασφυκτική θηλιά στις επιχειρήσεις
κάνει λόγο ο Β Κορκίδης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑ

η θηλιά των

ληξιπρόθεσμων

οφειλών του Δημοσίου

Σφίγγει
προς τις επιχειρήσεις

νογραφία των χρεών του Δημοσίου
προς τις επιχειρήσεις Αυτές σύμφωνα
με τα τελευταία δεδομένα του
Μαΐου έχουν ανέλθει στα 7 δισ ευρώ

ανεβαίνει

ο αριθμός των λουκέτων
στην αγορά
Γη θλιβερή αυτή εικόνα της αγοράς
αποτυπώνουν στοιχεία του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιά ολλά και του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου ΓΕΜΗ που
επεξεργάστηκε το Εθνος Ειδικότερα
το ΕΒΕΠ παρουσίασε την ακτι¬

Το Επιμελητήριο προχώρησε σε
μια αναλυτική καταγραφή των λη
ξιπρόθεαμων οφειλών με τα στοιχεία
του Απριλίου τα οποία ήταν στα 6,69
δια ευρώ με τον πρόεδρο του Βασίλη
Κορκίδη να κάνει λόγο για ασφυκτική
θηλιά στις επιχειρήσεις με
ορατά τα χιλιάδες λουκέτα
Οι απλήρωτοι λογαριασμοί του

Δημοσίου σε ιδιώτες και προμηθευτές
στα τέλη Απριλίου του τρέχοντος
έτους όπως προαναφέρθηκε ανήλθαν
στα 6,69 δια ευρώ εκ των οποίων

ευρώ είναι οφειλές του κράτους σε
προμηθευτές ενώ τα υπόλοιπα 1,18
δισ ευρώ είναι μη καταβληθείσες
επιστροφές ΦΠΑ

Τα 2,8 δια ευρώ αποτελούν χρέη
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
έκτων οποίων τα 1,6 δια ευρώ
ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ
Τα 1,18 δια ευρώ αποτελούν μη
καταβληθείσες επιστροφές φόρων
σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

Σε δεινή θέση

δισ ευρώ είναι οφειλές των
νοσοκομείων
Τα 665 εκατ ευρώείναι χρέη υπουργείων
και των εποπτευόμενων φορέων
τους
Τα 519 εκατ ευρώ προέρχονται
από οφειλές των νομικών προσώπων
Γα Γ

1

Τα 326 εκατ ευρώ είναι χρέη των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Απότα6,69διο.ευρο)τα5,51 δισ

Οι επιχειρήσεις που συνδιαλέγονται
με το Δημόσιο βρίσκονται
σε δεινή θέση Είναι χαρακτηριστικό
πως συμφωνά με το ΕΒΕΠ ο

μέσος χρόνος αναμονής για την
επιστροφή ΦΠΑ στις 28 από τις 1 1 3
Εφορίες της χώρας κυμαίνεται από
1 έως και πάνω από 4 χρόνια Αν
και ο χρόνος επιστροφής του ΦΠΑ
έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με
το παρελθόν το πρόβλημα συνεχίζει
να υφίσταται με τον μέσο χρόνο
αναμονής συνολικά να εκτιμάται
στις 239 ημέρες
Σύμφωνα με τατελευταία στοιχεία
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων στις αρχές Ιουνίου οι συνολικές
αιτήσεις προς πληρωμή ανέρχονται
σε 9.985 συνολικού ύψους

éé
Πολλές εταιρείες δεν
αντέχουν την κατάσταση
και κλείνουν
986,7 εκατ ευρώ Από το σύνολο
όμως των παραπάνω αιτήσεων επι
στροφήςΦΠΑ οι 5.271 παραμένουν
σε αναμονή άνω των 90 ημερών με
το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό
να ξεπερνά τα 792 εκατ ευρώ
Σε ό,τι αφορά επίσης το σύνολο
των υποχρεώσεων του Δημοσίου
προς ιδιώτες όπως προκύπτει από
την έκθεση European Payment
Report 2016 της Intrum Justitia
μιας από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές
εταιρείες στην είσπραξη οφειλών
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οι χρόνοι καθυστέρησης

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ

Οι 28 από
113 εφορίες

Μέσος
χρόνος
αναμονής

239
ημέρες

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
και στη δισχείριση μη εξυπηρετούμενων
δανείων, ο χρόνος αποπληρωμής
είναι υπερδιπλάοιος σε σχέση
με πέρυσι. Για την ακρίβεια το
Φεβρουαρίου -Απριλίου 2016
ανήλθε στις 115 μέρες από τις 49
πέρυσι, το αντίστοιχο διάστημα.
διάστημα

Ετοι, αυτές οι καθυστερήσεις έχουν
ως αποτέλεσμα την πρόκληση ενός
ντόμινο αρνητικών επιπτώσεων στις

επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες με τη
σειρά τους καθυστερούν κι άλλες
υποχρεώσεις τους. Οπως μισθούς
εργαζομένων. Εφορία και σε εταιρείες-προμηθευτές τους.

Πτωχεύσεις
Επιπλέον, μεγαλος είναι ο αριθμός
των επιχειρήσεων πσυ δεν αντέχει
αυτήντην κατάσταση και κλείνει.
Μαλιστα σ κ. Κορκίδης σημειώνει ότι
μία mis τέσσερις πτωχεύσεις οφείλεται
σε καθυστερήσεις πληρωμών

και οφειλές.
Ως απόρροια κι αυτής της κατά¬

στασης έρχεται και η επανεμφάνιση
του αυξητικού ρυθμού των «λουκέτων»
στις επιχειρήσεις με την ταυτόχρονη
μείωση του όγκου των νέων
συστάσεων εταιρειών.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία
του ΓΕΜΗ, το διάστημα 1 η Ιανουαρίου
20 1 6 με 1 1 Ιουλίου ο αριθμός των
διαγραφών από το Μητρώο των
ήταν 1 8.608 εταιρείες και
Επιχειρήσεων

των συστάσεων νέων εταιρειών
16.073. Δηλαδή τα κλειστ'ματα των
επιχειρήσεων ήταν περισσότερα από
τα ανοίγματα.
Επιπλέον, από το 2012 μέχρι και
το 201 5, χρόνο με τον χρόνο λιγοστεύει
ο αριθμός των νέων εταιρειών.
Από 44.410 που ήταν πριν από το
2012, πέρυστ έπεσαν στις 30.975.
Και αν και για την ίδια περίοδο

μειωνόταν o αριθμός των «λουκέτων»,

από 38.127ΤΟ 2012 σε 26.820

το 2015, εντούτοις, όπως προαναφέρθηκε,
το πρώτο εξάμηνο του 2016
αυτή η τάση αντιστρέφεται.
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Βρόχος ατην αγορά

Φόβοι για έκρηξη
ιων οφειλών

ιου Δημοσίου
σια 9,2 δισ ευρώ

• Μόνο σε ασφαλιστικά ταμεία και
ΕΟΠΥΥ τα χρέη φθάνουν τα 2,8 δισ
• Στο δισ ευρώ κινούνται
1,1

οι οφειλές προς τα νοσοκομεία
Τον κώδωνα του κινδύνου για τα φέσια του
Δημοσίου σε προμηθειπ ές/ιδιώτες κρούει το ΕΒΕΠ
Από τα 6,69 δια τα 5,51 δισ είναι χρέη σε προμηθευτές
και 1,18 δισ επιστροφές ΦΓΙΑ σελ 3
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Πηγή πολύτιμης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων θα ήταν η έγκαιρη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου αλλά
ταυτόχρονα θα αποτελούσε και εμπόδιο στον ανοδικό ρυθμό των λουκέτων στην αγορά Οι απλήρωτοι λογαριασμοί του Δημοσίου σε
ιδιώτες και προμηθευτές στα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους όπως προαναφέρθηκε ανήλθαν στα 6,69 δισ ευρώ εκ των οποίων
τα 2,8 δισ ευρώ αποτελούν χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης εκ των οποίων το 1,6 δισ ευρώ ανήκει στον ΕΟΠΥΥ

ΦΟΒΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ 9,2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ

Πνίγουν την αγορά
τα φέοια του Δημοσίου
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΛΟΝΑ

δεινή θέση των χιλιάδων
μικρομεσαίων μέσα από την
αποκρυπτογράφηση των 7
δισ ευρώ που τους οφείλει τ ο Δημόσιο
περιγράφει το Εμπορικό και
Βιομηχανικά Επιμελητήριο του Πειραιά
ενώ το τραγικό αδιέξοδο των
επιχειρήσεων έρχεται να αποτυπώσει
το ΓΕΜΗ με τα διαχρονικά
στοιχεία για πς διαγραφές και τις
νέες εταιρείες από το 2012 έως και

Τη

ευρώ είναι οφειλές του κράτους σε
προμηθευτές ενώ ta υπόλοιπα 1,18
δισ ευρώ είναι μη καταβληθείσες
επιστροφές ΦΠΑ

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οι εκτιμήσεις είναι πιο δυσοίωνες
καθώς υπολογίζεται ότι τον Ιούνιο
οι υποχρεώσεις του Δημοσίου προς
προμηθευτές/ιδιώτες ανέρχονται οε
περίπου 9,2 δισ ευρώ

Οι επιχειρήσεις που συνδιαλέγονται
με το Δημόσιο βρίσκονται σε
δεινή θέση Είναι χαρακτηριστικό
σήμερα
πως σύμφωνα με το ΕΒΕΠ ο μέσος
Ειδικότερα το Επιμελητήριο
χρόνος αναμονής για την επιστροφή
προχώρησε σε μία αναλυτικά καταγραφή
ΦΠΑ στις 28 από τις 113 εφορίες της
των ληξιπρόθεσμων οφειλών
χώρας κυμαίνεται από ένα έως και
με τα στοιχεία του Απριλίου τα οποία
πάνω από τέσσερα χρόνια Αν και ο
ήταν στα 6,69 δισ ευρώ με τον πρόεδρο
του Βασίλη Κορκίδη να κάνει
χρόνος επιστροφής του ΦΠΑ έχει
βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με το
λόγο για ασφυκτική θηλιά στις
παρελθόν το πρόβλημα συνεχίζει
με ορατό τα χιλιάδες
να υφίσταται με τον μέσο χρόνο
λουκέτα
συνολικά να εκτιμάται
Οι απλήρωτοι λογαριασμοί του
στις 239 ημέρες
Δημοσίου σε ιδιώτες και προμηθευτές
στα τέλη Απριλίου του τ ρέχοντος
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
της Γενικής Γραμματείας
έτους όπως προαναφέρθηκε ανήλθαν
Εσόδων στις αρχές Ιουνίου
στα 6,69 δισ ευρώ εκ των οποίων
οι συνολικές αιτήσεις προς πληρωμή
I Τα 2,8 διο ευρώ αποτελούν
ανέρχονται σε 9.985 συνολικού
ύψους 986,7 εκατ ευρώ Από το
χρέη των οργανισμών κοινωνικής
σύνολο όμως των παραπάνω αιτήσεων
ασφάλισης εκ των οποίων το 1 6 δισ
επιστροφής ΦΠΑ σι 5.271
ευρώ ανήκει στον ΕΟΠΥΥ
Το 1,18 δισ ευρώ αποτελεί μη
παραμένουν σε αναμονή άνω των
90 ημερών με το αιτούμενο προς
καταβληθείσες επιστροφές φάρων
σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα
επιστροφή ποσό να ξεπερνά τα 792
εκατ ευρώ
Σε ό,τι αφορά επίσης
το σύνολο των
του Δημοσίου
Από ΤΟ 6,69 διο ευρώ τα 5,51 δια ευρώ είναι οφειλές του
προς ιδιώτες όπως
κράτους οε προμηθευτές ενώ το υπόλοιπο 1,18 διο ευρώ είναι
προκύπτει από την έκ
ΦΠΑ
επιχειρήσεις

αναμονής

Αναμονή έως
και 4 έτη
Ο Ο μέσος χρόνος
αναμονής για την
επιστροφή ΦΠΑ
στις 28 από τις 113
εφορίες της χώρας
κυμαίνεται από ένα
έως και πάνω από
τέσσερα χρόνια

Ο Αν και ο χρόνος
επιστροφής του
ΦΠΑ έχει βελτιωθεί
αισθητά σε σχέση
με το παρελθφν το
πρόβλημα συνεχίζει
να υφίσταται με

τον μέσο χρόνο
αναμονής συνολι
κά να εκτιμάται
στις 239 ημέρες

Ο Σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία
της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων
Εσόδων στις αρχές
Ιουνίου οι συνολικές
αιτήσεις προς

πληρωμή ανέρχονται
σε 9.985
συνολικού ύψους

986,7 εκατ ευρώ

υποχρεώσεων

μη καταβληθείσες επιστροφές

Το 1,1 δισ ευρώ είναι οφειλές
των νοσοκομείων
I Τα 665 εκατ ευρώ είναι χρέη
υπουργείων και των εποπτευόμενων
φορέων τους
I Τα 5 1 9 εκατ ευρώ προέρχονται
από οφειλές των νομικών προσώπων
►

Τα 326 εκατ ευρώ είναι χρέη
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

θεση

European

Payment Report 2016 της Intrum
Justitia μιας από τις μεγαλύτερες
ευρωπαϊκές εταιρείες στην είσπραξη
οφειλών και στη διαχείριση μη
εξυπηρετούμενων δανείων ο χρόνος
αποπληρωμής είναι υπερδιπλάσιος
σε σχέση με πέρυσι Για την
ακρίβεια

το διάστημα Φεβρουαρίου
Απριλίου 2016 ανήλθε στις 115
μέρες από τις 49 πέρυσι το αντίστοιχο

διάστημα
Έτσι αυτές οι καθυστερήσεις
ως αποτέλεσμα την πρόκληση

έχουν

Από τα 6,69 δισ ευρώ τα 5,5 1 διο

μισθούς

οφείλεται

Δημοσίων

►

ενός ντόμινου αρνητικών επιπτώσεων
στις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες
με τη σειρά τους καθυστερούν κι
άλλες υποχρεώσεις τους Όπως
εργαζομένων εφορία και σε
εταιρείες προμηθευτών τους
Επιπλέον μεγάλος είναι ο αριθμός
των επιχειρήσεων που δεν αντέχει
αυτήν την κατάσταση και κλείνει
Μάλιστα ο κ Κορκίδης σημειώνει
ότι μία στις τέσσερις πτωχεύσεις
σε καθυστερήσεις πληρωμών

Ο Από το σύνολο
όμως των παραπάνω
αιτήσεων
επιστροφής ΦΠΑ
οι 5.271 παραμένουν
σε αναμονή
άνω των 90 ημερών
με το
απ;ούμενο προς

επιστροφή ποσό να

ξεπερνά τα 792
εκατ ευρώ

και οφειλές

Ως απόρροια κι αυτής της κατάστασης
έρχεται και η επανεμφάνιση
του αυξητικού ρυθμού των λουκέτων
στις επιχειρήσεις με την
μείωση του όγκου των νέων
συστάσεων εταιρειών
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του ΓΕΜΗ το διάστημα 1η Ιανουαρίου
του 20 1 6 με 1 1 Ιουλίου ο αριθμός
των διαγραφών από το Μητρώο των
επιχειρήσεων ήταν 18.608 εταιρείες
και των συστάσεων νέων εταιρειών
16.073 Δηλαδή τα κλεισίματα των
επιχειρήσεων ήταν περισσότερα από
τα ανοίγματα
ταυτόχρονη

ΛΙΓΌΤΕΡΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Επιπλέον
από το 20 12 μέχρι και το 20 1 5 χρόνο
με το χρόνο λιγοστεύει ο αριθμός
των νέων εταιρειών Από 44.4 10 που
ήταν πριν από το 2012 πέρυσι έπεσαν
στις 30.975

Και αν και για την ίδια περίοδο
μειωνόταν ο αριθμός των λουκέτων
από 38.127 το 2012 σε 26.820
το 20 1 5 εντούτοις όπως προαναφέρθηκε
το πρώτο εξάμηνο του 2016
αυτή η τάση αντιστρέφεται

Με δηλώσεις του ο πρόεδρος του
ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης τονίζει Η
παράθεση των παραπάνω στοιχείων

καταδεικνύει την ετήσια ανοδική
πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Δημοσίου προς τους ιδιώτες και
προμηθευτές του παράμετρος η

οποία

δυσχεραίνει περαιτέρω την
ελλειμματική ρευστότητα της αγοράς
Δυστυχώς οι επιπτώσεις με
λουκέτα και κανόνια είναι άμεσα
ορατές στην πραγματική οικονομία
καθώς σφίγγει ασφυκτικά πλέον
η θηλιά στο λαιμό χιλιάδων
οι οποίες αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες
υποχρεώσεις τους σημειώνει
και συνεχίζει Οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις συχνά βρίσκονται
σε αδύναμη θέση γιατί στην
υποχρεώνονται να περιμένουν
πάνω από 100 ημέρες κατά
μέσο όρο για να εισπράξουν τα τι
μολόγιά τους με αποτέλεσμα μια
στις τέσσερις πτωχεύσεις να οφείλεται
σε καθυστερήσεις πληρωμών
και επισφάλειες Αυτό σε ευρωπαϊκό
επίπεδο οδηγεί σε αλλοίωση του
επιχειρηματικού χάρτη σε απώλεια
450.000 θέσεων εργασίας και τζίρου
25 δισ ευρώ κάθε χρόνο Αντί να
ψάχνουμε επομένως για εναλλακτικές
επιχειρήσεων

πραγματικότητα

μορφές χρηματοδότησης
σωστότερο θα ήταν ιδιαίτερα στη
χώρα μας να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα
γτα την έγκαιρη αποπληρωμή
των ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Δημοσίου στον εγχώριο ιδιωτικό
τομέα αντίστοιχα με αυτά του εξωτερικού
χρέους καταλήγει ο κΡ

Κορκίδης

