50 δις ευρώ πήραν από την Ελλάδα οι πολυεθνικές φαρμακευτικές
Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017 00:39

Μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών οι πολυεθνικές φαρμακευτικές όπως
η Novartis πέτυχαν να πάρουν από την Ελλάδα 50 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια
χωρίς να παρουσιάζουν εδώ σημαντικά κέρδη, τα οποία μετέφεραν στις μητρικές
τους επιχειρήσεις, είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (και
πρώην υπουργός Υγείας) Παν. Κουρουμπλής μιλώντας Στο Κόκκινο και τους
Προκόπη Αγγελόπουλο και Γιώργο Τραπεζιώτη.
«Όλοι το ήξεραν,
έκαναν πως δεν το ξέρουν», είπε ο κ.Κουρουμπλής, που διετέλεσε υπουργός Υγείας το
πρώτο εξάμηνο της κυβέρνησης Τσίπρα και σήμερα βρίσκεται στο υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, για την υπόθεση της Novartis που πλέον ερευνάται από τη
Δικαιοσύνη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

«Ημουν ο μόνος που προχώρησε σε μήνυση, η οποία πήγε στον εισαγγελέα ... δεν
πείστηκε και την έβαλε στο αρχείο ... εξακολούθησα να μιλάω στη Βουλή», όπως είπε.

Στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο ενώ δραστηριοποιούνται εμπορικές
επιχειρήσεις που δεν παράγουν (αυτό το κάνουν οι μητρικές τους), αυτές οι εταιρείες δεν
παρουσιάζουν κέρδη άνω του 2% το πολύ, όταν οι μητρικές τους έχουν αντίστοιχη
κερδοφορία 20%, 25%, 23%, 17%.

«Όλα αυτά τα χρόνια, περίπου μία δεκαετία, κράτησε το πάρτι, έχουν εισπράξει περίπου
50 δισ. ευρώ από την Ελλάδα χωρίς να παρουσιάζουν κέρδη», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος
και κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να «υπερβούν την τυπολατρία και να κάνουν έλεγχο».

Ήταν το περιβάλλον τέτοιο και η νομοθεσία που κάποιοι προωθούσαν, ώστε με τις
ενδοομιλικές συναλλαγές «να μην τους ενοχλεί κανείς», συνέχισε ο υπουργός, ο οποίος
εκτίμησε πως «και τώρα αν ζητηθεί έλεγχος θα βρεθούν πάρα πολλά στοιχεία», όχι μόνο
σκάνδαλα, αλλά για το τι έχει να κερδίσει το κράτος.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε υπόθεση πολυεθνικής φαρμακευτικής που βρίσκεται στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού και εκκρεμεί πρόστιμο 250 εκατ. ευρώ, αλλά δεν μπορεί να
καταλήξει επί τρία χρόνια με συνεχείς καθυστερήσεις για σειρά προφάσεων. «Δεν θα
καταλήξει όπως θέλουν ... δεν χρειάζεται να τα πω, θα τα βρει ο εισαγγελέας»,
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υπογράμμισε.

Απέρριψε επίσης τη σεναριολογία περί αποχώρησης αυτών των εταιρειών από την
ελληνική αγορά, όπως έγινε για πολλές περιπτώσεις την περίοδο που επιβλήθηκαν τα
capital controls. «Δεν θα φύγει κανείς, η Ελλάδα είναι χώρα αναφοράς που συνδιαμορφώνει
την τιμή των φαρμάκων σε πολλές άλλες χώρες», υπογράμμισε. «Αν γίνει σοβαρός
έλεγχος, θα αναγκαστούν τουλάχιστον σε συμβιβασμό», τόνισε ο κ.Κουρουμπλής.
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