ENΩΣH ΔIAKINHTΩN
EMΠOPΩN OINΩN & ΠOTΩN

E Δ EOΠ
Α Θ Η Ν Ω Ν

KEMΠΑΘ
5278

ETOΣ 26ο
AP. ΦYΛΛOY 321
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΚΩΔΙΚOΣ: 011505

Z. Παπαντωνίου 54-58 Aθήνα, T.K. 11145 Tηλ. 210 8318221

Εξωθεσμικά κανάλια διανομής
υποκαθιστούν το χονδρεμπόριο
O Eυαγ. Mήτσιος,
Πρόεδρος της
Oμοσπονδίας
O πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης Διακινητών Eμπόρων Oίνων Ποτών Aθηνών
Eυάγγελος Mήτσιος (στη
φωτογραφία) ανέλαβε και
την προεδρία της Πανελλήνιας Oμοσπονδίας Eμπόρων Διακινητών Oίνων
Ποτών, στη θέση του Θεόδωρου Kωνσταντόπουλου (της EΔEOΠ Πάτρας).
O Eυάγγελος Mήτσιος
ήταν μέχρι τώρα στην ΠOEΔOΠ γενικός γραμματέας.
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Oι οποίες, αντί να προσπαο καλοκαίρι δεν πήγε
καλά για τους πρατη- ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ θήσουν να φρενάρουν την
υποκατάσταση του φυσικού
ριούχους της Aθήνας,
ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ
διακινητή (του χονδρεμπορίμολονότι υπήρξε η εντύΩστόσο,
το
άσχημο
εμπορικό
καλοκαίρι
ου) από τα εξωθεσμικά κανάλια διανομής,
πωση από την αρχή της φετινής θερινής
για τους πρατηριούχους της Aθήνας δεν
τα ... χειροκροτούν! Tουλάχιστον οι ιθύσεζόν ότι ο κόσμος, λόγω της σφοδρής
προήλθε μόνο από την μαζική έξοδο των
νοντες ορισμένων εταιρειών. Tο γεγονός
οικονομικής κρίσης, δεν θα έκανε διακοπές
Aθηναίων αλλά και από την μόνιμη πλέον
φυσικά λειτουργεί σε βάρος των οικογεκαι θα παρέμενε στην εστία του ή έστω
αντιπρατηριακή πολιτική πολλών συνερνειακών και μικρομεσαίων χονδρεμπόρων
θα περιοριζόταν σε σύντομες εξορμήσεις
γαζόμενων εταιρειών. Kαι το χειρότερο
διακινητών.
στα πέριξ του Λεκανοπεδίου.
απ’
όλα
είναι
ότι
διαγράφεται
η
ίδια
άσχημη
Oι οποίοι πλέον έχουν περιέλθει σε απόTελικά, ο κόσμος πήγε διακοπές, η Aθήνα
εικόνα και για το φθινόπωρο που ήδη
γνωση και ψάχνουν αγωνιωδώς να βρουν
άδειασε, όπως γινόταν κατά παράδοση
διανύουμε.
τρόπους για να αντιμετωπίσουν τους ανκαι τις παλιές καλές χρονιές και τα πρατήρια
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
ταγωνιστές τους, που πια είναι και πολλοί
της περιοχής της πρωτεύουσας παρουΔιακινητών Eμπόρων Oίνων Ποτών Aθηνών
και διάφοροι, στην σημερινή αγορά - κομσίασαν σημαντική πτώση του τζίρου τους
έχει
πειστεί
ότι
ορισμένες
συνεργαζόμενες
φούζιο που διαμόρφωσαν ορισμένες εταικαι βεβαίως του κέρδους τους. Παρά
εταιρείες τηρούν εχθρική στάση έναντι
ρείες μας την πολιτική τους: από τους ίδιταύτα, στη διάρκεια του καλοκαιριού πατου πρατηρίου: Eξωθεσμικά κανάλια διαους τους συναδέλφους τους μέχρι τις
ρατηρήθηκαν σοβαρές ελλείψεις που επινομής έχουν ουσιαστικά υποκαταστήσει
ίδιες τις συνεργαζόμενες εταιρείες.
δείνωσαν ακόμη περισσότερο την κατάτις εταιρείες.
σταση.

ΟΥΔΕΙΣ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ποιός οδήγησε τα Ταμεία
στη χρεοκοπία
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πιο επώδυνη αφαίμαξη με το νέο πακέτο
μέτρων προβλέπεται για τους συνταξιούχους. Σε πάνω από 4,5 δισ. ευρώ θα
φτάσουν οι περικοπές σε όλες σχεδόν τις
συντάξεις. Αν συνυπολογιστούν και οι προηγούμενες, φτάνουμε σε μια δραματική
ανατροπή του επιπέδου ζωής για ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που αλλιώς
είχε προγραμματίσει την έξοδό του από
την ενεργό δράση και αλλιώς θα χρειαστεί
να την αντιμετωπίσει. Προτού αρχίσουμε
όμως τις δίκαιες διαμαρτυρίες, θα ήταν
χρήσιμο να αναρωτηθούμε πώς φτάσαμε
ως εδώ και ποιοι ευθύνονται...
Η πρώτη και βασική ευθύνη ανήκει αυτονόητα στο πολιτικό σύστημα που δημιούργησε, υπέθαλψε και συντήρησε τις απίστευτες στρεβλώσεις του ασφαλιστικού
συστήματος. Από το ατέλειωτο χάος των
συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, την ανεπάρκεια
των Ταμείων και την εισφοροδιαφυγή δημιουργήθηκε μόνο μέσα στην τελευταία
δεκαετία ένα έλλειμμα που με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία αγγίζει τα 100
δισ. Το ένα τρίτο σχεδόν του συνολικού
χρέους της χώρας. Ένα έλλειμμα που με
2,3 εκατ. συνταξιούχους και κάτι λιγότερο
από 4 εκατ. εργαζομένους είναι αδύνατον
φυσικά να καλυφθεί ποτέ.
Θα θυμόσαστε φυσικά την καθολική αντίδραση, τον λαϊκό ξεσηκωμό που απέτρεψε
την ασφαλιστική μεταρρύθμιση Γιαννίτση
το 2001, όταν είχαν αρχίσει να φαίνονται
τα σημάδια της κατάρρευσης. Σύσσωμο το
πολιτικό σύστημα, με μοναχικές εξαιρέσεις,
κάθε λογής συνδικαλιστάδες και υποτιθέμενοι υπηρέτες του δημοσίου συμφέροντος

*

συνασπίστηκαν και απέτρεψαν την ψήφισή
του, στέλνοντας μαζί και τον κ. Γιαννίτση
στο πυρ το εξώτερον. Τις συνέπειες τις
ζούμε και τις πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά
σήμερα όλοι μας...
Μαζί τους όμως βρέθηκε και ο λαός, οι
πολίτες, η γενιά κυρίως που βρίσκεται σήμερα στη σύνταξη ή ένα βήμα πριν και
υφίσταται τη μεγάλη αφαίμαξη... Είναι η
γενιά της πολύφερνης αλλαγής ή του Μάη
του '68 που έφτασε καθυστερημένα στα
καθ' ημάς, ως συνήθως... Η γενιά που, ας
μην το ξεχνάμε, ανδρώθηκε με τα συνθήματα «τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε
τώρα» και «ας γίνουμε ρεαλιστές, ας ζητάμε
το αδύνατο». Τα πήρε πράγματι όλα, τα
διεκδίκησε όλα, αρνούμενη όμως να πληρώσει το αντίστοιχο τίμημα. Έζησε για μερικές δεκαετίες μέσα στην ευμάρεια, στη
θαλπωρή του κράτους, των δανεικών παροχών και τώρα, εκεί που πίστευε ότι καλά
φάγαμε, καλά ήπιαμε, καλά θα περάσουμε
και στην υπόλοιπη ζωή μας, της ζητούν να
πληρώσει τον λογαριασμό...
Φυσικά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ούτε
για τους συνταξιούχους - ή τουλάχιστον
ένα μεγάλο μέρος τους - αλλά ούτε και
για το δημόσιο ταμείο που από κάπου
πρέπει να βρει χρήματα για να βουλώσει
τις ατέλειωτες μαύρες τρύπες των Ταμείων.
Η περιβόητη ανάπτυξη, που έχει γίνει το
γλειφιτζούρι που πιπιλίζουν όλοι ως μόνη
οδό σωτηρίας, ούτε καν αχνοφαίνεται στον
ορίζοντα. Τι μένει; Δίκαιοι και άδικοι, αυτοί
που δούλεψαν και αυτοί που βολεύτηκαν,
να πληρώσουν όλοι τα επίχειρα του λαϊκισμού και της κομματικής φαυλοκρατίας...

Oι αναγνώστες της εφημερίδας EΔEOΠ θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι, αν θέλουν να μπουν στο διαδίκτυο, για να δουν όσα αφορούν
την Ένωση Διακινητών Eμπόρων Oίνων Ποτών, μπορούν να το
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Ελλάδα αυτή την ώρα είναι υποτιμημένη στον μέγιστο βαθμό.
Το διεθνές οικονομικό σύστημα, οι τράπεζες, οι διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες,
όσοι τέλος πάντων αποτιμούν χώρες και
επιχειρήσεις, την αντιμετωπίζουν ως ζώνη
υψηλού κινδύνου, που δεν επιτρέπει την
ανάληψη οποιουδήποτε ρίσκου.
Γι' αυτό και κανείς δεν χρηματοδοτεί
οτιδήποτε ελληνικό και βεβαίως δεν επενδύει εδώ. Οι διεθνείς τράπεζες, όπως και
οι διαχειριστές κεφαλαίου, μας έχουν διαγράψει από τον χάρτη, μας αντιμετωπίζουν
σχεδόν ως νεκρή ζώνη.
Κάπως έτσι οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες αποτιμώνται
ελάχιστα, δεν αξίζουν σε τρέχουσες τιμές
ούτε όσο τα ακίνητά τους.
Αντιστοίχως οι τράπεζες που έχουν δανείσει επιχειρήσεις με εγγύηση μετοχές
αυτών νιώθουν πως δεν έχουν τίποτε και
αποφεύγουν οποιαδήποτε διευκολυντική
κίνηση γιατί θα πρέπει να την καλύψουν
με νέα κεφάλαια, τα οποία δεν έχουν και
δεν μπορούν να βρουν.
Με αποτέλεσμα ο υποτιμητικός κύκλος
να διευρύνεται και η ελληνική οικονομία
να δεινοπαθεί.
Σε αυτό το περιβάλλον λογιστικής απαξίας και χρηματοδοτικής ανεπάρκειας οι
τράπεζες δεν μπορούν να παρέμβουν, οι
επιχειρήσεις που με λίγα χρήματα μπορούσαν να ξεπεράσουν την κρίση βυθίζονται ακόμη περισσότερο κ.ο.κ.
Ωστόσο, αυτή η εικόνα είναι πλαστή.
Οι τρέχουσες αποτιμήσεις είναι αυτές,

αλλά οι αξίες είναι άλλες.
«Οι οικονομολόγοι και οι τραπεζίτες ξέρουν τα πάντα για τις τιμές, αλλά τίποτε
για τις αξίες» γράφει ο νομπελίστας Πολ
Κρούγκμαν στο τελευταίο του βιβλίο. Κάτι
που στην περίπτωσή μας ταιριάζει γάντι.
Την ώρα που το διεθνές οικονομικό σύστημα μας αντιμετωπίζει σαν κάτι μεταξύ
Γκάνας και Ακτής Ελεφαντοστού, όλοι
γνωρίζουν ότι αξίζουμε πολλαπλάσια και
ότι η σημερινή τραπεζικο-λογιστική αποτίμηση απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Και επίσης άπαντες ενδομύχως πιστεύουν ότι σε ελάχιστο χρόνο όλο αυτό
το πέπλο της απαξίας μπορεί να αντικατασταθεί από ένα ρεύμα ενδιαφέροντος
και επενδύσεων.
Και αυτό γιατί απλούστατα γνωρίζουν
ότι έχουν να κάνουν με μια ευρωπαϊκή
χώρα, με ανεπτυγμένες υποδομές, εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, η οποία
εφαρμόζει το πιο επιθετικό παγκοσμίως
πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης.
Σε λίγους μήνες, όταν το πρωτογενές
πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα έχει
επιβεβαιωθεί και το έλλειμμα του ισοζυγίου
πληρωμών θα τείνει να μηδενισθεί, τότε
το διεθνές τραπεζικο-λογιστικό σύστημα
θα αναφωνήσει «θαύμα - θαύμα», καθώς
θα θεωρεί την Ελλάδα υπόδειγμα δημοσιονομικής εξυγίανσης και ζώνη ισχυρής
ανταγωνιστικότητας. Και θα καταδειχθεί
βεβαίως η γελοιότης των αγορών, οι
οποίες όντως ξέρουν τα πάντα για τις
τιμές, αλλά τίποτε για τις αξίες.

κάνουν πληκτρολογώντας: www.edeopath.gr. Eπίσης, το e-mail της EΔEOΠ
Aθηνών είναι το εξής: edeopath@gmail.com. Kαι τα δύο θα μπορούν να
τα βρίσκουν πάντα στην ταυτότητα της εφημερίδας, στην 2η σελίδα.

EΔEOΠ
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY
Πανελλήνια Oμοσπονδία
Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος
Mπέκας Θεμιστοκλής
Τσίχλας Τίτος
Μήτσιος Ευάγγελος
Μανδρέκας Νικόλαος
Γαλανάκης Αντώνης
Θανασούλας Bασίλειος
Mελισσανίδης Δημήτριος
Μουζακίτης Γρηγόριος
Kαλλιανίδης Θεόδωρος
Mπακαλάρος Kων/νος

Πρόεδρος
A’ Aντιπρόεδρος
B’ Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Έφορος Δημ. Σχέσεων
Mέλος
Mέλος
Mέλος
Mέλος
Mέλος

2610-640491
2310-793587
2810-312247
210-8048357
210-4621077
28210-74554
26410-50333
23840-22286
26610-52888
23730-31381
2610-643777

EΔEOΠ Aθηνών
Mήτσιος Eυάγγελος
Μανδρέκας Νικόλαος
Στάμου Παγώνα
Zαμπούρας Κωνσταντίνος
Ανωγιαννάκης Δαμιανός
Γαλανάκης Κωνσταντίνος
Γουργιώτης Γεώργιος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

210-8048357
210-4621077
210-4916592
210-2465788
210-8043465
210-5131200
22940-97176

EΔEOΠ Πάτρας
Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος
Κυριαζής Παντελής
Μπακαλάρος Δημήτριος
Κoκκοτής Ιωάννης
Σπαλιάρας Γεώργιος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

2610-640491
2610-520692
2610-643777
2610-522706
26930-23524

EΔEOΠ Bόλου
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μπάρδης Σπύρος
Αντωνίου Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος
Παπαργύρης Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

24210-49576
24210-90230
24210-46749
24210-81919
6936-736686

EΔEOΠ Hρακλείου
Tσίχλας Tίτος
Kαρφής Mιχαήλ
Θωμάς Mιχαήλ
Tζαμπουράκης Δημήτριος
Kεφαλούκος Λάμπρος
Xατζηγεωργίου Eυάγγελος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

2810-312247
2810-256921
2810-360701
2810-255003
2810-346931
2810-238385

EΔEOΠ Kορίνθου
Kουτσογκίλας Aθανάσιος
Mέλλιος Φίλιππος
Γιάννου Θεοφάνης
Kαραγκούνης Tαξιάρχης
Πρωτόπαππας Σπυρίδων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

EΔEOΠ Πέλλας
Mελισσανίδης Δημήτριος
Παππάς Βασίλειος
Ανδρόνικος Χρύσανθος
Xατζηγεωργίου Aναστάσιος
Tσάπας Xρήστος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

23840-22286
23810-23312
23840-22810
23810-81050
23810-88894

EΔEOΠ Δράμας
Mιχαηλίδης Xρήστος
Kομπόλιας Xρήστος
Mελισσανίδης Παναγιώτης
Πρέπος Hλίας
Xουσμεκιάρης Θεόδωρος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

Mηνιαίο
δημοσιογραφικό
όργανο της
ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN
EMΠOPΩN
OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN

26610-52888
26610-52681
26620-23700
26610-35086
26630-81543

28210-74554
28210-76460
28210-81035
28210-87243
28250-91110

EΔEOΠ Αιτωλοακαρνανίας
Θανασούλας Bασίλειος
Πασιόπουλος Iωάννης
Kαραφασούλης Γεώργιος
Προύτζος Aπόστολος
Γκανιάτσος Aνδρέας

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

ε βελτίωση των προσφορών εξόφλησης των χρεών προς το Δημόσιο
μέσω των πιστωτικών καρτών προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα οι
τράπεζες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής, δίνουν
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τη δυνατότητα αποπληρωμής της πλειονότητας των οφειλών προς το κράτος σε
πολλές άτοκες δόσεις, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα τη μετάθεση της πρώτης
πληρωμής ως και 45 ημέρες αργότερα,
την έκπτωση που προβλέπεται στις
εφάπαξ καταβολές στην Εφορία, καθώς
και πρόσθετο κέρδος από τα προγράμματα επιβράβευσης μέσω του «πλαστικού» χρήματος.
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα
δώσει στους φορολογουμένους την ευχέρεια εξόφλησης του εφετινού φόρου
εισοδήματος σε 7 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 31η Αυγούστου.
Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των
άτοκων δόσεων στις προσφορές των
τραπεζών κυμαίνεται από 6 ως και 12.
Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι
έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές, εφόσον κάνουν χρήση των πιστωτικών τους
ορίων:
1) Να πληρώσουν το σύνολο της
οφειλής σε ως και 12 άτοκες δόσεις
κερδίζοντας και την έκπτωση του 1,5%,
καθώς η αποπληρωμή του φόρου στο
Δημόσιο από την τράπεζα γίνεται εφάπαξ.
2) Να συνδυάσουν τη διευκόλυνση
που τους προσφέρει το Δημόσιο (7 δόσεις) με την υπηρεσία πληρωμών των
πιστωτικών καρτών. Στην προκειμένη
περίπτωση χάνεται η έκπτωση αλλά επιμηκύνεται η συνολική περίοδος εξόφλησης ως και τους 19 μήνες. Αυτό είναι εφικτό διότι, όταν θα αποστέλλει το
Δημόσιο ειδοποίηση για την πληρωμή
της καθεμιάς από τις επτά δόσεις, ο φορολογούμενος θα τη χρεώνει στην
κάρτα του και η αποπληρωμή της θα γί-
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νεται σε ως και 12 άτοκες δόσεις.
Για παράδειγμα, ένας φόρος της τάξεως των 2.000 ευρώ μπορεί να πληρωθεί απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο
σε 7 δόσεις των 286 ευρώ περίπου. Αν
επιλεγεί η αποπληρωμή του μέσω μιας
πιστωτικής κάρτας, η οφειλή μετά την
έκπτωση θα υποχωρήσει στα 1.970
ευρώ και θα αποπληρωθεί σε 6 άτοκες
δόσεις των 328 ευρώ ή σε 9 δόσεις των
219 ευρώ ή σε 12 δόσεις των 164 ευρώ.
Εναλλακτικά, αν επιλεγεί ο συνδυασμός
δόσεων από Δημόσιο και τράπεζα, κάθε
δόση των 286 ευρώ μπορεί να «σπάσει»
σε ως και 12 άτοκες δόσεις.
Τραπεζικά στελέχη συνιστούν στους
πελάτες τους να αποφύγουν να μην
πληρώσουν κάποια δόση κατά τη διάρκεια εξόφλησης του φόρου, καθώς θα
επιβαρυνθούν σημαντικά λόγω των
υψηλών επιτοκίων που ισχύουν στην
κατηγορία του «πλαστικού» χρήματος,
τα οποία ξεπερνούν στις περισσότερες
περιπτώσεις το 16%-17%. Για παράδειγμα, για κάθε μήνα που καθυστερεί
η πληρωμή μιας δόσης των 850 ευρώ
προκύπτει μια πρόσθετη επιβάρυνση για
τον κάτοχο της κάρτας ύψους άνω των
10 ευρώ.
Βασική προϋπόθεση για να γίνει η
χρήση της υπηρεσίας εξόφλησης οφειλών προς το Δημόσιο αποτελεί η επάρκεια του διαθέσιμου υπολοίπου της
κάρτας. Για τον λόγο αυτόν οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγξουν τα πιστωτικά τους όρια και, αν αυτά δεν επαρκούν, να υποβάλουν αίτηση αύξησής
τους. Επειδή η έγκριση μπορεί να πάρει
ακόμη και δύο εβδομάδες, καλό θα
ήταν οι φορολογούμενοι να κινηθούν
γρήγορα ώστε οι κάρτες τους να είναι
έτοιμες ως και το τέλος του μήνα.
Εκτός από τις άτοκες δόσεις και την
έκπτωση του 1,5%, η πληρωμή του φόρου εισοδήματος με πλαστικό χρήμα
έχει και άλλα δύο σημαντικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες των τραπεζών.
Συγκεκριμένα:
1) Περίοδος χάριτος. Κέρδος μπορούν να έχουν οι καταναλωτές με τη
χρονική μετάθεση πληρωμής της πρώτης δόσης που εξασφαλίζεται αυτόματα
λόγω του τρόπου λειτουργίας των πιστωτικών καρτών. Έτσι, αντί να πληρωθεί άμεσα η πρώτη δόση προς το Δημόσιο, καταβάλλεται μετά την έκδοση του
επόμενου λογαριασμού στην ημερομηνία πληρωμής της κάρτας, η οποία μπορεί να είναι ως και 50 ημέρες αργότερα.
Για παράδειγμα, αν ένας λογαριασμός
εκδίδεται στις 25 κάθε μήνα και η πληρωμή του φόρου γίνει στις 29 Αυγούστου, η καταβολή της πρώτης δόσης θα
πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου.
2) Προγράμματα επιβράβευσης. Οι
πληρωμές φόρων συμμετέχουν κανονικά στα προγράμματα επιβράβευσης
που προσφέρουν οι τράπεζες μέσω των
πιστωτικών καρτών. Ετσι ο καταναλωτής
μπορεί να κερδίσει πόντους ή ευρώ που
να εξαργυρώσει σε επόμενες αγορές
του πληρώνοντας λιγότερα χρήματα.
Για παράδειγμα, μπορεί με την εξόφληση μιας δόσης των 1.000 ευρώ, ο
κάτοχος της κάρτας να κερδίσει 10 ή 20
ευρώ, τα οποία έχει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσει σε ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων για την απόκτηση αγαθών
ή υπηρεσιών της αρεσκείας του.
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Στο 6% η ύφεση το 2012, αναμένεται σταθεροποίηση το 2013

Η οικονομία γύρισε 10 χρόνια πίσω
Στα επίπεδα του 2003, στα 170 δισ. ευρώ, υποχώρησε το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα
σκεται σήμερα. Παρά το «κούρεμα» τον
περασμένο Μάρτιο, το χρέος του Δημοσίου
ανεβαίνει. Βρίσκεται στα 303 δισ. ευρώ και
επιβαρύνεται συνεχώς από τον δανεισμό
μέσω των εντόκων γραμματίων. Οπως εκτιμούν το ΔΝΤ και οι περισσότεροι αναλυτές,
όσο συνεχίζεται η ύφεση της οικονομίας
και το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων
(μοναδική πηγή εσόδων για τη μείωση του
χρέους) βρίσκεται σε τέλμα τόσο η ριζική
αντιμετώπιση του προβλήματος απομακρύνεται και η πίεση για ένα νέο «κούρεμα»
θα μεγαλώνει.

Ρεπορτάζ

Σ

τα επίπεδα του 2003, όταν το εθνικό
εισόδημα βρισκόταν στα 173 δισ.
ευρώ και η προοπτική των Ολυμπιακών
Αγώνων, οι κοινοτικοί πόροι και τα
φθηνά δάνεια (σε σχέση με την εποχή
της δραχμής) για επενδύσεις, στέγη
και κατανάλωση έδιναν προοπτικές και
γέμιζαν αισιοδοξία τους Ελληνες, έχει
επιστρέψει η ελληνική οικονομία.
Οπως εκτιμούν έγκυροι αναλυτές,
ύστερα από τέσσερα χρόνια βαθιάς
ύφεσης το ΑΕΠ αναμένεται εφέτος ότι
θα υποχωρήσει σε ποσοστό 6% και σε
σταθερές τιμές θα διαμορφωθεί γύρω
στα 170 δισ. ευρώ ενώ σε τρέχουσες τιμές
γύρω στα 205 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών
Γιάννη Στουρνάρα τα τελευταία εθνικολογιστικά
στοιχεία έδειξαν ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί
εφέτος γύρω στο 6% (χαμηλότερα από την
πρόβλεψη της τρόικας για ύφεση 7%), ενώ ο
ίδιος προβλέπει ότι το 2013 η οικονομία θα
σταθεροποιηθεί.
Ετσι το τελευταίο σενάριο για τις μακροοικονομικές εξελίξεις διαμορφώνεται με βάση
την πρόβλεψη για υποχώρηση του ΑΕΠ μόλις
κατά 1% την επόμενη χρονιά.
Η ύφεση επιτείνει το πρόβλημα της ανεργίας

και των εσόδων του κράτους, καθιστώντας
ακόμη πιο δύσκολη την εξυπηρέτηση του
δημοσίου χρέους, το οποία σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία του περασμένου Ιουνίου
αυξήθηκε στα 303 δισ. ευρώ ή στο 150% του
ΑΕΠ!
Διπλασιάστηκε το δημόσιο χρέος
Στα δέκα χρόνια που πέρασαν το δημόσιο
χρέος διπλασιάστηκε και από 179 δισ. ευρώ
που ήταν το 2003 έφθασε στο ύψος ρεκόρ
των 367 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά
188 δισ. ευρώ, οδηγώντας πλέον τη χώρα
στην κατάσταση χρεοκοπίας στην οποία βρί-

Παλεύοντας με την ύφεση
Μοναδική νότα αισιοδοξίας αποτελούν οι
εκτιμήσεις των αναλυτών της Alpha Bank, οι
οποίοι στην τελευταία έκθεσή τους σημειώνουν
τα εξής:
«Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά το εξαιρετικά
αρνητικό κλίμα που επικράτησε εγχωρίως και
διεθνώς για την Ελλάδα εφέτος, οι εξαγωγές
αγαθών χωρίς πετρελαιοειδή συνεχίζουν να
αυξάνονται, με ταυτόχρονη σημαντική πτώση
των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, ενώ
από τον Ιούλιο σημειώθηκε σταδιακή ανάκαμψη και του εξωτερικού τουρισμού, που
υστέρησε σημαντικά το πρώτο εξάμηνο λόγω
της αβεβαιότητας».
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Θωρακίστε τη στέγη από τη βροχή
Η αποτελεσματική υγρομόνωση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αξία της κατασκευής

Η

-Τo πλήθος των λεπτομερειών και των δίεισδύσεων στην επιφάνεια του δώματος κτλ.

Λύση για κάθε κτίριο
To σύστημα υγρομόνωσης που θα επιλεγεί
σε κάθε περίπτωση αποτελεί συνδυασμό διαφόρων τεχνοοικονομικών παραγόντων είτε
για νέες κατασκευές είτε για έργα ανακαινί-

Η σωστή επιλογή
Η επαρκής θερμομόνωση και n αποτελεσματική υγρομόνωση είναι θεμελιώδεις για
την ποιότητα των κατασκευών. Καθορίζουν
σε πολύ σημαντικό βαθμό το κόστος λειτουργίας της κατασκευής για όλη τη ζωή της
και συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στον καθορισμό της αξίας της κατασκευής. Επιλογή
λίγο φθηνότερων λύσεων μόνωσης κατά την
κατασκευή οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα
σε ακριβό κόστος λειτουργίας και σε μειωμένη
άνεση διαβίωσης για πολλά χρόνια.
To μυστικό για την επιτυχημένη επίλυση
του γρίφου της μόνωσης είναι ένα και είναι
εξαιρετικά απλό. Κάντε εξαντλητική έρευνα
αγοράς. Επειδή πιθανότατα δεν θα έχετε
επαρκή χρόνο για να αποκτήσετε πτυχίο μηχανικού, επικεντρώστε την έρευνά σας στην
ανεύρεση και επιλογή σωστών συνεργατών.
To κλειδί της επιτυχίας είναι n επιλογή αξιόπιστου μηχανικού, αξιόπιστων υλικών και φυσικά αξιόπιστου συνεργείου εφαρμογής.
Η εξοικονόμηση σημαντικότατων ποσών σε
βάθος χρόνων και n ποιοτική διαβίωση θα
σας αποζημιώσουν πολλαπλά για την αρχική
σας επένδυση χρόνου προκειμένου να βρείτε
την οικονομικότερη και αρτιότερη λύση που
σχεδόν ποτέ δεν είναι αυτή που αρχικά εμφανίζεται ως φθηνότερη.

πρωταρχική λειτουργία την οποία καλείται
να εξυπηρετήσει μια κατασκευή είναι η
προστασία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους από το περιβάλλον και τις καιρικές επιδράσεις. Την πρώτη γραμμή άμυνας
αποτελεί η στέγη.
Η στέγη θα πρέπει να είναι μακροχρόνια
ανθεκτική σε διάφορες επιδράσεις, όπως θερμοκρασιακές μεταβολές, ηλιακή ακτινοβολία,
άνεμο, βροχή, χιόνι κτλ.
Στις μέρες μας γίνεται πολλή συζήτηση σχετικά με τη θερμομόνωση της στέγης, καθώς
έχει υπολογιστεί ότι ένα κτίριο χωρίς θερμομόνωση χάνει περίπου το 35%-40% της θερμικής του ενέργειας μέσω της στέγης. Δεν δίδεται όμως αντίστοιχη προσοχή στην υγρομόνωση.
Η υγρομόνωση δεν αρκεί να εξασφαλίσει
απλώς ότι το νερό δεν θα περάσει στο εσωτερικό του κτιρίου. Η διείσδυση του νερού
στα υλικά κατασκευής μειώνει την απόδοση
τους και επιταχύνει πι φθορά τους. To νερό
μειώνει την απόδοση κάθε συστήματος θερμομόνωσης, συμπαρασύρει διαβρωηκές ουσίες
και συντελεί στην οξείδωση, στην παγοπληξία
κτλ

σεων.
Η βέλτιστη επιλογή καθορίζεται για κάθε
συγκεκριμένο έργο ύστερα από λεπτομερή
αξιολόγηση όλων των εκάστοτε συνθηκών,
όπως:
-To υπόστρωμα (σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλο,
παλαιά ασφαλτόπανα κτλ.).
-To μέγεθος και η μορφή του δώματος (τετραγωνικά επιφάνειας, επίπεδο δώμα, κεκλιμένη στέγη, σύνθετη αρχιτεκτονική εφαρμογή
κτλ.).
-Η χρήση (δώμα με φωτοβολταϊκά οιυστήματα, πράσινο δώμα, ψυχρή οροφή, δώμα με
χρήση, δώμα με περιορισμένη βατότητα, δώμα
χωρίς βατότητα κτλ.).
-Η λειτουργία του κτιρίου (κατοικία, κτίριο
γραφείων, αεροδρόμιο, κέντρο διανομής κτλ.).
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Ερχεται βουτιά στα επιτόκια
Ρ

Κάτω από το 3% οι
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΑΘΕΣΕΙΣ

αγδαία αποκλιμάκωση των επιτοκίων στις
προθεσμιακές καταθέσεις ως και το τέλος
του 2012 αναμένουν οι τραπεζίτες, εφόσον
ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση του κλάδου
και προχωρήσουν οι προγραμματισμένες για το
ερχόμενο φθινόπωρο συγχωνεύσεις. Η εξέλιξη
των αποδόσεων στους «κλειστούς» λογαριασμούς είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κλίμα εμπιστοσύνης
απέναντι στο σύστημα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης τον Ιούνιο έδωσε το
έναυσμα στις τράπεζες να προχωρήσουν σε μειώσεις
στα επιτόκιά τους που κινούνται μεταξύ 25 και 40
μονάδων βάσης, καθώς επανήλθε η ηρεμία στα γκισέ
μετά τις άνευ προηγουμένου αναλήψεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεκλογικής περιόδου.
Βέβαια, το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων
για τις τράπεζες παραμένει στα ύψη παρά την υποχώρηση των τελευταίων εβδομάδων, καθώς ακόμη
βρίσκονται σε εκκρεμότητα μια σειρά ζητήματα που
δεν επιτρέπουν την ταχύτερη μείωσή τους. Τραπεζικά
στελέχη θεωρούν ότι εφόσον απελευθερωθεί από
την τρόικα η δόση των 31 δισ. ευρώ στις αρχές του
φθινοπώρου, προχωρήσει η κεφαλαιακή ενίσχυση
των τραπεζών και υπογραφούν οι συμφωνίες συνένωσής τους, το τοπίο στην αγορά των καταθέσεων
θα αλλάξει άρδην. Σήμερα, η μέση απόδοση για ποσά
ως 100.000 ευρώ κινείται στα επίπεδα του 5%, στοιχίζοντας στις τράπεζες σε ετήσια βάση 2-3 δισ. ευρώ
περισσότερο από όσο θα έπρεπε, αν θεωρηθεί ως
λογικό επιτόκιο το 3% που πληρώνουν για να αντλήσουν ρευστότητα από τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης της Τράπεζας της Ελλάδας (ELA).
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούν ότι ακόμη και αποδόσεις
της τάξης του 3% θα είναι δυσεύρετες το αργότερο
σε έξι μήνες από σήμερα, καθώς οι λιγότερες και
επαρκώς κεφαλαιοποιημένες τράπεζες που θα δραστηριοποιούνται στην αγορά θα μπορούν να ρίξουν
έως και 40% τα επιτόκια στους λογαριασμούς προθεσμίας, εξοικονομώντας 1-1,5 δισ. ευρώ για κάθε 1%
υποχώρησης. Αυτό σημαίνει ότι οι τρέχουσες προσφορές, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά στη χώρα
και κατ' επέκταση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,
θα αποτελούν «όνειρο θερινής νυκτός» σε λίγο καιρό.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα υψηλότερα επιτόκια στην πλειονότητα των τραπεζών «παίζουν» σε
διάρκειες ως και 6 μήνες και όσο αυξάνεται στη συνέχεια η περίοδος ισχύος της προθεσμιακής παρατηρείται κάμψη στις αποδόσεις.

Οι επιλογές
Στο πλαίσιο αυτό οι καταθέτες καλούνται να λάβουν μια απόφαση για τον χρόνο «κλειδώματος» του
επιτοκίου τους. Το δίλημμα είναι το εξής: αποταμίευση σε μια προθεσμιακή με υψηλότερο επιτόκιο,
που θα ισχύει ωστόσο έως και το πρώτο δίμηνο του
2013 ή εξασφάλιση μιας χαμηλότερης απόδοσης που
όμως θα διαρκέσει περισσότερο. Αν όντως επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για υποχώρηση του ετήσιου κέρδους από τις προθεσμιακές κάτω από το 3% μέσα στο
επόμενο εξάμηνο, κάποιος που θα έχει «κλείσει» μια
απόδοση της τάξης του 4% για ως και 36 μήνες θα
απολαμβάνει τους καρπούς της επιλογής του ως και
το 2015.
Για παράδειγμα, ένας αποταμιευτής με 100.000
ευρώ έχει να επιλέξει μεταξύ μιας κατάθεσης με διάρκεια έξι μηνών και επιτόκιο 5% και ενός «κλειστού»
προϊόντος με μέση ετήσια απόδοση 4% για τρία χρόνια. Με την υπόθεση ότι τα επιτόκια σε έξι μήνες θα
έχουν πέσει στο επίπεδο του 3%, τα συν και τα πλην
των δύο δρόμων που έχει να διαλέξει είναι τα εξής:
l Αν επιλέξει το βραχυπρόθεσμο προϊόν των 6 μηνών θα έχει κερδίσει για αυτό το διάστημα το «έξτρα»
επιτόκιο σε σχέση με την τρίχρονη προθεσμιακή,
ωστόσο εν συνεχεία η απόδοσή του θα υποχωρήσει
στο 3% και για να εξασφαλίσει υψηλότερο επιτόκιο
θα πρέπει να αναλάβει ρίσκο, διακινδυνεύοντας το
αρχικό κεφάλαιο.

l Αν επιλέξει την προθεσμιακή των 36 μηνών, θα
χάσει τόκους στο πρώτο εξάμηνο, αλλά στη συνέχεια
το προϊόν του θα υπερέχει σημαντικά των αντίστοιχων
που θα διατίθενται εκείνη την περίοδο στην αγορά,
απολαμβάνοντας απόδοση που χωρίς την ανάληψη
κινδύνου δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί.

Ευελιξίες
Εκτός από τα επιτόκια, τα προϊόντα που προσφέρονται σήμερα στην αγορά θα υπερέχουν και στους
υπόλοιπους όρους διάθεσης. Συγκεκριμένα:
Δυνατότητα πρόωρης ανάληψης. Οι τράπεζες προσφέρουν προθεσμιακούς λογαριασμούς με αυξημένες δυνατότητες πρόωρης ανάληψης σε περίπτωση
που ο καταθέτης θελήσει να αποσύρει τα χρήματά
του. Η ευχέρεια αυτή παρέχεται είτε κατά διαστήματα,

1

π.χ. στην επέτειο του προϊόντος μαζί με την καταβολή των τόκων ή ακόμη και οποτεδήποτε.
Δηλαδή ορισμένα προγράμματα λειτουργούν
όπως και οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου, αφού ο
πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να σηκώσει
τα χρήματά του χωρίς καμία ποινή, με μια απλή
επίσκεψη σε ένα τραπεζικό κατάστημα, χωρίς να χάσει
ούτε ένα ευρώ σε τόκους για το διάστημα που τα
χρήματά του παρέμειναν στην τράπεζα.
Αυξομείωση υπολοίπου. Ορισμένες νέες εκδόσεις
προθεσμιακών καταθέσεων διαθέτουν χαρακτηριστικά τρεχούμενων λογαριασμών, υπό την έννοια
ότι ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αυξομειώσει το
υπόλοιπό τους. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί
να αυξήσει την αποταμίευσή του απολαμβάνοντας
το ίδιο επιτόκιο ή να προχωρήσει σε μερική πρόωρη
ανάληψη, διατηρώντας την ίδια απόδοση για τα χρήματα που απομένουν, με μόνη προϋπόθεση το ύψος
τους να μην υποχωρήσει κάτω από το ελάχιστο όριο
του προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό οι καταθέτες μπορούν να αυξομειώνουν την αποταμίευσή τους χωρίς
καμία ποινή και ανάλογα με τις ανάγκες τους.

2
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Σχέδιο δράσης του υπουργείου Οικονομικών για να εισπραχθούν εκατοντάδες εκατομμύρια

Από κόσκινο όλες οι δηλώσεις
Διασταυρώσεις σε 8.500.000 φορολογουμένους με τη συνδρομή του Taxis ως το τέλος του έτους
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σ

αρωτικές διασταυρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις 8.500.000 ιδιοκτητών ακινήτων, μισθωτών, συνταξιούχων,
αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών,
εμπόρων και βιοτεχνών θα πραγματοποιήσει ως το τέλος του έτους το υπουργείο Οικονομικών με τη συνδρομή του
ηλεκτρονικού συστήματος Taxis, σε μια
προσπάθεια να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να εισπραχθούν εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ που λείπουν από τα
κρατικά ταμεία.
«Το Βήμα της Κυριακής» παρουσιάζει
το σχέδιο δράσης που έχει ετοιμάσει το
υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το
οποίο θα ελεγχθούν για την ακρίβειά
τους τόσο οι κωδικοί που έχουν συμπληρωθεί από 8.500.000 φορολογουμένους όσο και οι περιπτώσεις πολιτών
που δεν έχουν υποβάλει καθόλου φορολογική δήλωση.
Στην πραγματοποίηση εκτεταμένων
διασταυρώσεων είχαν αναφερθεί πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομικών κ.
Γιώργος Μαυραγάνης και ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων κ.
Χάρης Θεοχάρης επισημαίνοντας την
ανάγκη να εντοπιστούν και να πληρώσουν με τη συνδρομή της τεχνολογίας
όσοι συστηματικά φοροδιαφεύγουν.
Το σχέδιο δράσης προβλέπει τον εντοπισμό ιδιοκτητών περιουσιακών στοιχείων (που αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης) οι οποίοι δεν υπέβαλαν δήλωση
φορολογίας εισοδήματος για το οικο-

νομικό έτος 2012 ενώ είχαν υποχρέωση,
καθώς και τον εντοπισμό μισθωτών, συνταξιούχων και επιτηδευματιών που δεν
υπέβαλαν εφέτος φορολογική δήλωση
ενώ ήταν υποχρεωμένοι.
Μισθωτοί
Στο στόχαστρο των φορολογικών διασταυρώσεων θα βρεθούν και 3.000.000
πολίτες που απέκτησαν το 2011 εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και είτε
δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση είτε
απέκρυψαν μέρος ή το σύνολο του εισοδήματός τους.
Η διαδικασία εντοπισμού των παραπάνω φορολογουμένων είναι η εξής:
Θα εντοπιστούν και θα αθροιστούν οι
αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες που
απέκτησαν οι φορολογούμενοι όπως
αυτές προκύπτουν από τις υποβληθείσες
οριστικές δηλώσεις Φόρου Μισθωτών
Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) οικονομικού
έτους 2012 που υποβάλλουν οι εργοδότες.
Κατά το στάδιο αυτό θα αντλούνται
αθροιστικά για κάθε Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου μισθωτού οι καθαρές αποδοχές
του, οι παρακρατηθέντες και αναλογούντες φόροι που υπέβαλαν στο έντυπο
Ε7.
Παράλληλα θα ζητηθούν και στοιχεία
από το ΙΚΑ σε σχέση με τις αποδοχές
που εισέπραξαν οι μισθωτοί ή οι εργάτες
κατά το 2011 και οι οποίες περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες ΑΠΔ των εργοδοτών τους στο ΙΚΑ. Τα στοιχεία θα

Ελεγχος στα ακίνητα
Το υπουργείο Οικονομικών θα εντοπίσει φορολογούμενους ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων που εμπίπτουν
στα τεκμήρια ή πιθανόν η ιδιοκτησία
να αποτελεί πηγή εισοδήματος και δεν
υπέβαλαν εφέτος φορολογική δήλωση.
Ο εντοπισμός τους θα γίνει με την
εξής διαδικασία: Θα γίνει συλλογή δεδομένων από το Περιουσιολόγιο - ΕΤΑΚ
για πολίτες που έχουν στην κατοχή

τους κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία
διαμερίσματα, μονοκατοικίες, επαγγελματικές στέγες, γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια κτλ.
Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος και
θα προστεθούν στους παραπάνω εκείνοι που σύμφωνα με το ΑΦΜ τους
έχουν δηλωθεί ως εκμισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις άλλων πολιτών,
με εξαίρεση εκείνους που φιλοξενούν
αφιλοκερδώς συγγενείς ή φίλους τους.

Επιδίωξη του
υπουργείου
Οικονομικών
είναι να
ελεγχθούν για
την ακρίβειά
τους τόσο οι
κωδικοί που
έχουν συμπληρωθεί από
8.500.000 φορολογουμένους όσο και
οι περιπτώσεις πολιτών που δεν έχουν
υποβάλει καθόλου φορολογική δήλωση
περιέχουν τον ΑΦΜ του δικαιούχου, το
ποσό των ακαθάριστων αποδοχών, το
ποσό των κρατήσεων και τις καθαρές
αποδοχές.
Σε πρώτη φάση θα ελεγχθούν αυτοί
που δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας
εισοδήματος το 2012, ενώ βάσει των
οριστικών δηλώσεων φόρου μισθωτών
υπηρεσιών εισέπραξαν αμοιβές και είναι
υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης, και
στη συνέχεια θα ελεγχθούν και θα εντοπιστούν όσοι προκύψουν από τα στοιχεία που θα δώσει το ΙΚΑ.
Συνταξιούχοι
Στο φοροελεγκτικό στόχαστρο θα
βρεθούν και 2.400.000 συνταξιούχοι που
είτε δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση
είτε ανέφεραν μικρότερα ποσά.
Το υπουργείο Οικονομικών θα ζητήσει
στοιχεία από τα διάφορα ασφαλιστικά
ταμεία σε σχέση με τις συντάξεις (κύριες,
επικουρικές, μερίσματα κτλ.) που χορήγησαν στους δικαιούχους τους κατά το
έτος 2011. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται
ο ΑΦΜ του δικαιούχου, το ποσό της κύριας σύνταξης, το ποσό της επικουρικής
σύνταξης, καθώς και ο παρακρατηθείς
και ο αναλογών φόρος που αντιστοιχεί
στα παραπάνω ποσά. Παράλληλα, θα
αντληθούν δεδομένα από παλαιότερες
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Οπως αναφέρουν στο υπουργείο Οι-

Ειδικό αρχείο για επιτηδευματίες
Για να εντοπιστούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν

Τ

ο υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε ειδικές διασταυρώσεις
ώστε να εντοπίσει ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες ειδικού καθεστώτος και όσους εισέπραξαν επιχειρηματική αμοιβή που
δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις.
Στις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται
όλοι όσοι μέσα στο 2011 εμφανίζονται
στα μητρώα του Taxis να έχουν «ενεργή» επιχείρηση για τουλάχιστον έναν
μήνα, είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για ελεύθερο επαγγελματία ή αγρότη ειδικού καθεστώτος.
Για τον εντοπισμό των υπόχρεων
σε δήλωση λόγω είσπραξης επιχειρηματικής αμοιβής θα δημιουργηθεί
ειδικό αρχείο όπου θα περιληφθούν

όλοι όσοι από την επεξεργασία των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων εταιρειών κτλ. (έντυπο Ε5) εμφανίζονται να
έχουν εισπράξει εισόδημα από επιχειρηματική αμοιβή.
Μεταξύ των στοιχείων που θα διασταυρωθούν είναι ο ΑΦΜ του υπόχρεου, της εταιρείας απ' όπου ο υπόχρεος έλαβε επιχειρηματική αμοιβή,
καθώς και το ποσό της αμοιβής που
έλαβε από κάθε προσωπική εταιρεία.
Οι διασταυρώσεις του υπουργείου
Οικονομικών δεν θα περιοριστούν
μόνο στα στοιχεία που αφορούν τη
φορολογική δήλωση του 2012, καθώς
θα αντλήσουν δεδομένα από την εκκαθάριση φόρου εισοδήματος παρελθόντων ετών προκειμένου να αξιο-

λογηθούν οι υποθέσεις και να σχεδιαστούν επιπλέον δράσεις - τρόποι
συμμόρφωσης των παραπάνω φορολογουμένων.
Σημαντική πηγή πληροφόρησης για
περιπτώσεις ανακρίβειας στις υποβληθείσες δηλώσεις των επιτηδευματιών θα είναι και οριστικές δηλώσεις
παρακρατούμενων φόρων εμπόρων
και ελεύθερων επαγγελματιών. Με
δεδομένο ότι η υποβολή των σχετικών
δηλώσεων είναι πλέον υποχρεωτική
μέσω Διαδικτύου, θα είναι εφικτή η
διασταύρωση στοιχείων που θα δηλωθούν στις παραπάνω οριστικές δηλώσεις με τα αντίστοιχα εισοδήματα
που θα δηλωθούν από τους επιτηδευματίες.

κονομικών, οι πληροφορίες που θα λάβουν από τρίτους θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές και για τον εντοπισμό των ανακριβών δηλώσεων, καθώς θα υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία για διασταυρωτικούς
ελέγχους των εισοδημάτων από συντάξεις που δηλώθηκαν από τους υπόχρεους
με τα αντίστοιχα ποσά που κατέβαλαν
τα Ταμεία.
Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων
Από το πληροφοριακό σύστημα οχημάτων θα καταγραφούν τα στοιχεία όλων
των κατόχων οχημάτων και συγκεκριμένα
ο αριθμός των ΙΧ αυτοκινήτων που έχουν
συνολικά στην κατοχή τους, αν βρίσκονταν σε κίνηση το 2011 τουλάχιστον για
έναν μήνα, και ο ΑΦΜ του κατόχου τους.
Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των
στοιχείων των ιδιοκτητών των παραπάνω
περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα) θα προχωρήσει η επόμενη
φάση της διασταύρωσης για το αν έχουν
υποβάλει για το οικονομικό έτος 2012
φορολογική δήλωση.
Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις του
2010 και του 2011, όπως για παράδειγμα
το συνολικό ποσό από ακίνητα το οποίο
προκύπτει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Λίστα με
τους παραβάτες
•Οι φορολογούμενοι που θα διαπιστωθεί ότι δεν έχουν δηλώσει τα πραγματικά
τους εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία
στη φορολογική δήλωση του 2012 θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων SMS, όπου είναι εφικτό,
ή τηλεφωνικών κλήσεων για την αποστολή των υποθέσεων για έλεγχο.
•Σε όσους δεν ανταποκριθούν στις
προσκλήσεις της Eφορίας θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις για να ελεγχθούν από
τα αρμόδια ελεγκτικά κέντρα.
•Οσοι εντοπίζονται να έχουν υποπέσει
σε φορολογικές παραβάσεις θα καταγράφονται και περιλαμβάνονται σε ειδική
λίστα που θα εμπλουτίζεται μελλοντικά
και με άλλα στοιχεία του φορολογουμένου, ο οποίος ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει
με επανέλεγχο.
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Νέα διάταξη για τους φοροφυγάδες προετοιμάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης

«Ή πληρώνεις ή πας φυλακή»
Μήνυμα στην Ευρώπη στέλνει η κυβέρνηση ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα όλες τις παθογένειές της
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μ

ια νέα διάταξη με την
οποία θα υποχρεώνονται
στο εξής οι φοροφυγάδες που
συλλαμβάνονται να πληρώνουν
αμέσως ένα μέρος των υποχρεώσεών τους προετοιμάζει
αθόρυβα αυτές τις ημέρες το
υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό
και με τον υπουργό Οικονομικών, ο υπουργός Δικαιοσύνης

κ. Αντ. Ρουπακιώτης αναμένεται
να ανακοινώσει τη νέα ρύθμιση
ταυτόχρονα με την ανακοίνωση
του οικονομικού πακέτου της
κυβέρνησης έτσι ώστε να δοθεί
το μήνυμα στην Ευρώπη ότι η
Ελλάδα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα όλες τις παθογένειές της.
Οπως πληροφορείται «Το
Βήμα», το ζήτημα αυτό ανακίνησε πρώτος ο ίδιος ο κ. Αντ.
Σαμαράς διαπιστώνοντας πως,

παρ' ότι οι διωκτικές αρχές
έχουν εντοπίσει τους τελευταίους μήνες έναν μεγάλο αριθμό
φοροφυγάδων, το όφελος για
την ελληνική οικονομία είναι
σχεδόν μηδαμινό.
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όταν συλλαμβάνεται
ένας πολίτης για φοροδιαφυγή,
του απαγγέλλονται κατηγορίες,
αλλά ώσπου να δικαστεί από
τα αρμόδια δικαστήρια δεν υπο-

Παρ’ ότι οι διωκτικές αρχές έχουν εντοπίσει τους τελευταίους μήνες έναν μεγάλο αριθμό φοροφυγάδων, το
όφελος για την ελληνική οικονομία είναι σχεδόν μηδαμινό (φωτογραφία από έλεγχο του ΣΔΟΕ)

χρεούται να καταβάλει ούτε
ένα μικρό τμήμα των υποχρεώσεων που απέφευγε. Από την
άλλη πλευρά, η εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων μπορεί να
απαιτήσει μέχρι να τελεσιδικήσουν πάνω από τρία χρόνια, με
αποτέλεσμα στο μεσοδιάστημα
ο φοροφυγάς να παραμένει φοροφυγάς και να μην έχει κανέναν λόγο πια να πληρώσει φόρους.
Με εντολή του Πρωθυπουργού λοιπόν και έπειτα από μυστικές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης αποφασίστηκε να κατατεθεί στη
Βουλή τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας έτσι ώστε στο
εξής ο εντοπισμός των φοροφυγάδων να έχει άμεσα θετικά
αποτελέσματα για τα δημόσια
έσοδα.
Περίπου αντίστοιχα λοιπόν με
ό,τι ισχύει στις ΗΠΑ αλλά και
σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, στο εξής ο φοροφυγάς
που συλλαμβάνεται θα υποχρεώνεται να προχωρήσει σε
έναν διακανονισμό τμηματικής
καταβολής των οφειλών του
ως την ώρα που θα δικαστεί
και μετά τη δίκη και την καταδίκη του θα καταβάλλει τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που
θα του επιδικάζονται και προβλέπει ο νόμος.

Φόρος 30% στις καταθέσεις στην Ελβετία
Διακρατική συμφωνία για «κρυφές» αποταμιεύσεις που διατηρούν Ελληνες σε ελβετικές τράπεζες

Τ

ελευταία ευκαιρία για να φορολογηθούν
αδήλωτα εισοδήματα τα οποία έχουν
«φυγαδευθεί» στην Ελβετία όχι μόνο την
τελευταία διετία αλλά και προηγούμενα
χρόνια αποτελεί η συμφωνία που αναμένεται
να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες μεταξύ ελληνικών και ελβετικών αρχών.
Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης βρίσκεται από χθες στη χώρα που
μέχρι πρότινος εξασφάλιζε την απόλυτη
μυστικότητα για τις καταθέσεις, προκειμένου
να υπάρξει διακρατική συμφωνία για τη φορολόγηση των «κρυφών» αποταμιεύσεων
που διατηρούν Ελληνες στις ελβετικές τράπεζες καθώς και άλλων χρηματοοικονομικών
προϊόντων.
Οπως δηλώνει αρμόδιος παράγοντας του
υπουργείου Οικονομικών μιλώντας στο
«Βήμα», «είναι πάρα πολύ σημαντικό να
πραγματοποιηθεί η εν λόγω συμφωνία γιατί
μπορεί το Δημόσιο να αντλήσει έσοδα της
τάξεως των 4-6 δισ. ευρώ, τα οποία να λειτουργήσουν μελλοντικά ως "αερόσακος" σε
απαιτήσεις της τρόικας για νέα φοροεισπρακτικά ή άλλα επώδυνα για τους πολίτες μέτρα».
Τα τελευταία δύο χρόνια είχαν γίνει ορισμένες προσπάθειες να επέλθει συμφωνία
για τη φορολόγηση καταθέσεων Ελλήνων
στην Ελβετία αλλά ποτέ δεν έφθασε ως το
τέλος, όπως πέτυχαν η Γερμανία, η Αυστρία
και οι ΗΠΑ.

Σήμερα ο έλληνας υφυπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της
Ενωσης Ελβετικών Τραπεζών κ. Πατρίκ Οντιέ
προκειμένου να συζητήσουν θέματα που
άπτονται της συμφωνίας, ενώ αύριο θα συναντηθεί με τον επικεφαλής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ελβετίας κ. Μαρκ Αμπουίλ, όπου αναμένεται να κλείσει μεγάλο
μέρος της κυοφορούμενης συμφωνίας.
Δύο είναι τα «αγκάθια» που θα αποτελέσουν
αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης.
Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι το ποσοστό
με το οποίο θα φορολογηθούν οι καταθέσεις
των Ελλήνων που δεν θα δεχθούν να κοινοποιήσουν οι ελβετικές αρχές στην Ελλάδα
τα στοιχεία τους και το δεύτερο έχει να
κάνει με τη μεταχείριση των καταθέσεων
που ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες (offshore) αλλά οι πραγματικοί μέτοχοι-δικαιούχοι είναι Ελληνες.
Οι «κρυφές» καταθέσεις που διατηρούν
Ελληνες στις ελβετικές τράπεζες αναμένεται
να φορολογηθούν με ποσοστό που θα κυμανθεί από 20% ως 30% εφόσον ο δικαιούχος
δεν δεχθεί να δοθούν τα στοιχεία του στο
ελληνικό υπουργείο Οικονομικών και επιθυμεί
να εξακολουθεί να παραμένει «ανώνυμος».
Ειδικότερα, οι Ελληνες που διατηρούν καταθέσεις στις ελβετικές τράπεζες το επόμενο
διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί η διακρατική συμφωνία θα δεχθούν μια επιστολή
από την τράπεζα στην οποία έχουν τα χρή-

ματά τους που θα αναφέρει σε γενικές
γραμμές τα εξής: «Τα προηγούμενα, π.χ.,
πέντε χρόνια έχετε καταθέσει ένα Χ ποσό
το οποίο η τράπεζα θεωρεί ότι δεν είναι
φορολογημένο και γι' αυτό θα του επιβληθεί
ειδική εισφορά (π.χ. 20% ή 30%) προκειμένου
να αποδοθεί στο ελληνικό κράτος. Για να
μη συμβεί αυτό, θα πρέπει να δώσετε τη
συγκατάθεσή σας για την αποστολή των
στοιχείων σας στην Εφορία στην οποία ανήκετε στην Ελλάδα».
Οποιοι θεωρούν ότι τα κεφάλαια αυτά
δεν είναι προϊόν φοροδιαφυγής ή διέπονται
από ειδικές συμφωνίες, όπως για παράδειγμα
συμβαίνει με τα εισοδήματα των εφοπλιστών,
θα δώσουν τη συγκατάθεσή τους και θα
«γλιτώσουν» την έκτακτη φορολογία. Αντίθετα, όσοι γνωρίζουν ότι τα χρήματα που
διατηρούν στην Ελβετία είναι κατά το κοινώς
λεγόμενο «μαύρα» και θέλουν να συνεχίσουν
να διατηρούν την ανωνυμία τους θα φορολογηθούν με το ποσοστό που θα συμφωνηθεί
διακρατικά. Ερώτημα παραμένει τι θα συμβεί
αν κάποιος φορολογηθεί διατηρώντας την
ανωνυμία του αλλά κάποια στιγμή επιθυμεί
να αγοράσει ένα περιουσιακό στοιχείο στην
Ελλάδα. Θα μπορέσει να το αποκτήσει φέρνοντας χρήματα από την Ελβετία ή θα εμπίπτει στις διατάξεις περί «πόθεν έσχες»; Αυτό
είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσει
ο κ. Μαυραγάνης με τους ελβετούς κυβερνητικούς παράγοντες.

Εφόσον αρνείται αυτόν τον
διακανονισμό, θα οδηγείται αμέσως στη φυλακή και θα παραμένει εκεί ώσπου να δικαστεί.
Με τον τρόπο αυτόν η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα έχει αμέσως θεαματικά αποτελέσματα
σε δύο τομείς:
1. Στον τομέα της αποτροπής.
Λόγω της διάταξης αυτής οι έλληνες πολίτες θα το σκέφτονται
διπλά προτού φοροδιαφύγουν
γνωρίζοντας ότι θα κληθούν να
πληρώσουν αμέσως μεγάλα
χρηματικά ποσά και ότι θα φυλακιστούν με συνοπτικές διαδικασίες αν δεν το πράξουν.
2. Στον τομέα των εσόδων.
Στο εξής η προσπάθεια εντοπισμού των φοροφυγάδων θα
έχει άμεσα αποτελέσματα τα
έσοδα κάθε μήνα υλοποίησης
του κρατικού προϋπολογισμού,
που προοδευτικά θα αυξάνονται.
Οι τελευταίες λεπτομέρειες
της διάταξης που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες συμφωνήθηκαν την Παρασκευή μεταξύ των κκ. Σαμαρά, Ρουπακιώτη και Στουρνάρα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ερωτήθηκε και συμφωνεί και η Ενωση
Δικαστών και Εισαγγελέων.

20 δισ. ευρώ
δεν έχουν
δηλωθεί
Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό «Der
Spiegel», στις ελβετικές
τράπεζες βρίσκονται περίπου 20 δισ. ευρώ προερχόμενα από Ελληνες
και τα οποία εκτιμάται ότι
δεν έχουν δηλωθεί και
κατά συνέπεια δεν έχουν
φορολογηθεί.
Το «Der Spiegel» πάντως
κρατά επιφυλάξεις για το
κατά πόσο αυτή η συμφωνία θα γεμίσει τα δημόσια ταμεία καθώς δεν
μπορεί κανείς να γνωρίζει
με βεβαιότητα πόσα από
τα 70 δισ. ευρώ ελληνικών
καταθέσεων που αποσύρθηκαν τα δύο τελευταία
χρόνια κατέληξαν στην
Ελβετία.
Ωστόσο, σύμφωνα με το
περιοδικό, η εκτίμηση ενός
χρηματοοικονομικού ομίλου στην Ελβετία, του
Helvea, είναι ότι οι Ελληνες έχουν «παρκάρει» περίπου 20 δισ. ευρώ στην
Ελβετία, από τα οποία το
99% δεν έχει δηλωθεί
στην Εφορία.
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Έρευνα του Παντείου Πανεπιστημίου καταγράφει
το πως βιώνουν οι Έλληνες την κρίση

Φοβάμαι
να κάνω όνειρα
Νέοι, συνταξιούχοι, γονείς και άνεργοι
αφηγούνται εκ βαθέων τις επιπτώσεις
του μνημονίου στη ζωή τους
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η

κρίση δεν κρύβει μόνο αριθμούς.
Η έρευνα που διεξήγαγε το Πάντειο Πανεπιστήμιο δίνει βήμα σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας: νέοι,
συνταξιούχοι, μητέρες και πατέρες,
άνεργοι προσπαθούν να κατανοήσουν
χρηματοπιστωτικούς όρους, οικονομικές ερμηνείες της πραγματικότητας,
προβάλλοντας την υποκειμενική εμπειρία τους, δίνοντας μια καλή ιδέα για
τη γενική κυρίαρχη αντίληψη, για τις
συζητήσεις σε διαδρόμους και γραφεία,
πανεπιστημιακά έδρανα, μαγαζιά, παρέες. Με ποιον τρόπο εισβάλλει η
κρίση στην καθημερινότητα; Πώς γίνεται αντιληπτή, πώς νοηματοδοτείται και
εν τέλει πώς βιώνεται το περίπλοκο
αυτό φαινόμενο; Στην Ελλάδα με τους
2.000 αυτόχειρες, τους πάνω από 1,2
εκατομμύρια ανέργους, τους αστέγους,
τους νεόπτωχους και τα χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά, απλοί άνθρωποι
διατυπώνουν σκέψεις και εκφράζουν
συναισθήματα για μια συνθήκη που θα
υποχρεωθούν να αφηγηθούν στις επόμενες γενιές.
«Οι ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες», εξηγεί ο καθηγητής κ. Γρηγόρης Ποταμιάνος, «αφορούν τις απόψεις
τους σε σχέση με το πολιτικό σύστημα,
τα ΜΜΕ, την απόδοση ευθυνών, τις γενικότερες αλλαγές στην εργασία, την
οικογένεια, αλλά και την αίσθησή τους
για το μέλλον. Ετέθησαν στο πλαίσιο
σεμιναρίου με αντικείμενο την "Κριτική
Ψυχολογία και Ποιοτική Ερευνα". Αρχικά, ο λόγος τους είναι τυπικός, θυμίζει προσκεκλημένους ειδησεογραφικών δελτίων, κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων μεταλλάσσεται, αποκτά
βαθιά συναισθηματική υφή. Οργή, αγανάκτηση, θλίψη, απογοήτευση, άγχος
και έντονη αγωνία συνθέτουν το βασικό μείγμα των συναισθημάτων που
φαίνεται να κατακλύζουν την καθημε-

ρινότητά τους».

«Ολοι φταίμε...
Ολοι είχαμε βολευτεί»
«Ολοι φταίμε... Ολοι είχαμε βολευτεί»
είναι η μόνιμη επωδός των ερωτωμένων, όταν διερευνάται η αναζήτηση
ευθυνών. Οι συμμετέχοντες στοχάζονται για την κρίση, μετακυλίοντας το
κέντρο βάρους από το ατομικό επίπεδο
στο συλλογικό. Καταδεικνύουν τη γενικότερη ελληνική νοοτροπία του
«ωχαδελφισμού» και του «δε βαριέσαι»,
καθώς και την έλλειψη παιδείας ως βασικές συνιστώσες της δημοσιονομικής
και κοινωνικής έκπτωσης.
Δεν λείπει ωστόσο η έντονη κριτική
για τη μακρόχρονη στάση των πολιτικών. Στη φράση «μας έκλεψαν, μας λεηλάτησαν» συνοψίζεται η οξύτατη καταγγελτική διάθεση όσον αφορά το
πολιτικό ήθος της μεταπολιτευτικής
περιόδου, αλλά και την ιδιοτέλεια των
«επαγγελματιών της Δημοκρατίας» όπως χαρακτηριστικά τους αποκαλούν.
Βαρύνοντα ρόλο φαίνεται να έχουν
στη συνείδηση των συμμετεχόντων και
τα «διεθνή συμφέροντα», οι απαιτήσεις
των οποίων συνεπικουρούν στη σύνθλιψη της καθημερινότητάς τους.
Οι ίδιοι καταδικάζουν στο πυρ το εξώτερον τα δελτία ειδήσεων, στολίζοντάς
τα με μια σειρά... κοσμητικά επίθετα:
«αναξιόπιστα», «σκόπιμα καταθλιπτικά»,
«τρομολαγνικά», «μεταδίδουν διλημματικά και αμφίσημα μηνύματα, τα οποία
με τη σειρά τους προκαλούν μεγαλύτερη σύγχυση». Στο ίδιο πλαίσιο, καταγγέλλουν την πελατειακή σχέση των
ΜΜΕ με τον ευρύτερο πολιτικό χώρο
και τις ως σήμερα πρακτικές του, αμφισβητώντας τελικά την εγκυρότητα
της σχετικής ενημέρωσης.

Σε δύσκολη θέση οι γονείς
Οσοι από τους συμμετέχοντες έχουν

παιδιά εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτοι, μετατρέποντας σε πόλο αναφοράς
το ζήτημα της γονεϊκότητας. Σχεδόν
όλοι διακατέχονται από αφόρητο άγχος
για το μέλλον, ανασφάλεια και αίσθηση
ανεπάρκειας απέναντι στις ανάγκες των
παιδιών τους. «Ντρέπομαι που δεν
μπορώ να τα βοηθήσω...» εκμυστηρεύεται μια μητέρα με παιδιά στην
εφηβεία.
Τα έντονα συναισθήματα - απόρροια
της κρίσης - κατακλύζουν άλλωστε την
καθημερινότητα, ενίοτε παίρνουν τη
μορφή σωματικών συμπτωμάτων: αϋπνία, υπέρταση, ταχυπαλμίες, πονοκέφαλοι, δυσκολία συγκέντρωσης. Μια
άνεργη μητέρα εκμυστηρεύεται στους
ερευνητές: «Είναι κάτι εβδομάδες τώρα
που δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ξυπνάω
κάθε δέκα λεπτά. Δεν κοιμάμαι σερί...
σηκώνομαι. Με παίρνει ο ύπνος ύστερα
από καμιά ώρα, για λίγο, και μετά πάλι
όρθια, έτσι με πάει συνεχώς...».
Οι συμμετέχοντες τρέμουν το αύριο,
καθώς αισθάνονται ότι εγκυμονεί την
επιδείνωση της κατάστασής τους. «Φοβάμαι να κάνω όνειρα». Στις τέσσερις
αυτές λέξεις μια γυναίκα εκφράζει τις
σκέψεις όλων των υπολοίπων. Η εθνική
κατάθλιψη είναι κολλητική, και τελικά
οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση.
Η αίσθηση απογοήτευσης είναι προφανής («δεν μπορώ να κάνω τίποτε για
να αλλάξω τα πράγματα»), ενώ αγωνία
και άγχος καταλαμβάνει τους μεγαλύτερους σε ηλικία ως προς τις νεότερες
γενιές («δεν ανησυχώ για μένα, λυπάμαι όμως τα παιδιά μου»).
Ο επαγγελματικός χώρος μετατρέπεται σε πεδίο ευεπίφορο σε αρνητικά
συναισθήματα. Η αβεβαιότητα φαίνεται
πολλές φορές να κατακρεουργεί την
επαγγελματική ταυτότητα των συμμετεχόντων, πλήττοντας σημαντικά την
αυτοεικόνα τους. Η αμφισβήτηση της
ως τώρα πορείας τους και η ανάγκη

Πότε & πώς

Η ταυτότητα
της έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη
του 2012, με στόχο να καταγράψει το πώς νοηματοδοτούν, βιώνουν, ερμηνεύουν την οικονομική
κρίση οι συμμετέχοντες. Το δείγμα - 35 άτομα, αρκετά μεγάλο
για τέτοια έρευνα - επελέγη με
τη μέθοδο της «κοινωνικής δικτύωσης» (γνωστή στη διεθνή
βιβλιογραφία ως snowball sampling). Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ήταν ο κ. Γρηγόρης
Ποταμιάνος, καθηγητής Κλινικής
Ψυχολογίας και πρόεδρος του
Τμήματος Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ την επιστημονική εποπτεία ανέλαβε ο
υποψήφιος διδάκτωρ κ. Σταύρος
Εμμανουήλ. Στην έρευνα συμμετείχαν αλφαβητικά οι ψυχολόγοι-ερευνητές κυρίες Ελλη
Αβραμίδου, Ελεονώρα Βέργου,
Ειρήνη Βουρλιώτη, Χριστίνα Γκριτζιώτη, Βασιλική Κούτρα, Μιχαέλα
Κωνσταντέλλου, Δήμητρα Μαντζάνα, Δήμητρα Μάντζαρη, Κέλλυ
Σπανογιάννη καθώς και ο κ. Γιώργος Φραγκάκης.

αναθεώρησης, και μάλιστα άμεσης, των
επιλογών τους δεν είναι εύκολη διαδικασία... Οι μεγαλύτερες ηλικίες μάλιστα
- του ενεργού πληθυσμού - εμφανίζουν έντονη αίσθηση απελπισίας. Η
ανάγκη για βίαιη επανεκκίνηση της
ζωής τους οδηγεί ακόμη και σε δηλώσεις απόγνωσης: «Δεν σου κρύβω ότι
μου έχει περάσει από το μυαλό η αυτοκτονία. Πολλές φορές...».

Η γενιά της κρίσης

Το σύνδρομο του Πίτερ Παν
Π
ίσω από τις γραμμές, στις καταθέσεις των νεότερων σε ηλικία, σκιαγραφείται ένα σύγχρονο
κοινωνικό φαινόμενο: με πρωταγωνιστές τη γενιά
του Πίτερ Παν, τη γενιά-απόρροια της κρίσης, που
στερείται τη δυνατότητα ενηλικίωσης και ανεξαρτησίας, καθηλωμένη σε μια ιδιότυπη «παιδική ηλικία»,
στο πλαίσιο της αναζήτησης ασφάλειας ή/και υποστήριξης στη γονική οικογένεια. Νέοι που καθυστερούν να ανοίξουν τα φτερά τους, αποχωρώντας από
την οικογενειακή εστία, και άλλοι που επιστρέφουν
σε αυτή, για να βρουν λύση στο οικονομικό αδιέ-

ξοδο. Το ψυχολογικό κόστος είναι σαφώς διαφορετικό για τον καθένα.
Η γενιά αυτή, σύμφωνα πάντοτε με τους ερευνητές, δείχνει να ασφυκτιά στην «εποχή των χαμένων
ευκαιριών». Εμφανίζονται αμφίθυμοι, σε μια χαραμάδα ανάμεσα στη δράση και στην απραξία: αναγνωρίζουν ότι εκ των πραγμάτων θα πρέπει να
αποτελέσουν μέρος της λύσης, την ίδια στιγμή
ωστόσο παραπονούνται για την «ουσιαστική αδυναμία» στην οποία έχουν καταδικαστεί από το «σύστημα».

«Οι λύσεις που προτείνονται από τους συμμετέχοντες ποικίλλουν» σημειώνει ο κ. Σταύρος Εμμανουήλ, ο οποίος και είχε την επιστημονική εποπτεία
της ερευνητικής ομάδας. «Αλλος μιλάει για ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, άλλος για επανάσταση και κοινωνικά νομιμοποιημένη βία. Κάποιος
απαξιώνει το πολιτικό σύστημα, ένας τρίτος τη Δημοκρατία. Υπάρχει και αυτός που κλείνει απλώς την
τηλεόραση. Πολλοί πεισμώνουν και δεν παραιτούνται. Το σίγουρο είναι ότι όλα αλλάζουν, η κοινωνία
αλλάζει».
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Ασφυκτική πίεση στις μεσαίου και μικρού μεγέθους αλυσίδες

Πόλεμος για την πίτα των σουπερμάρκετ
Οι εταιρείες για να διατηρήσουν τις πωλήσεις τους αυξάνουν
το δίκτυο των καταστημάτων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο

ι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ
ήταν από τις ελάχιστες εταιρείες
που στη διάρκεια του 2011 - με
την επιχειρηματική αβεβαιότητα να κορυφώνεται μήνα με τον μήνα - επένδυσαν
στην ελληνική αγορά περισσότερα από
200 εκατ. ευρώ. «Πρωταθλητές» στον
κλάδο αναδείχθηκαν οι εταιρείες Βασιλόπουλος ΑΕ, Μασούτης ΑΕ και Μετρό
ΑΕ, οι οποίες συγκέντρωσαν συνολικά
περίπου το 70% των κεφαλαίων που επενδύθηκαν από τις οκτώ μεγαλύτερες αλυσίδες.
Αν και εφέτος, που είναι μια χρονιά
ακόμη πιο δύσκολη από την περυσινή,
με ένα ταραχώδες πολιτικό, οικονομικό
και κοινωνικό περιβάλλον, οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις έχουν σαφώς περιοριστεί, αλλά δεν έχουν σταματήσει, συνεχίζονται.
Ολοι προσβλέπουν - οι μεγάλες επιχειρήσεις τουλάχιστον - στο πολυαναμενόμενο νέο επιχειρηματικό τοπίο που ούτως ή άλλως θα αναδυθεί μέσα και μετά
από την κρίση. Ευελπιστούν σε μια καλύτερη θέση. Τα πράγματα όμως δεν
είναι τόσο απλά. Είναι διαφορετικά από
ό,τι φαίνονται. Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις - όντως εντυπωσιακό φαινόμενο στη
διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων χρόνων - εκτός από τις μελλοντικές βλέψεις,
που προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνονται στον ορίζοντα, αποσκοπούν να
κερδίσουν μερίδιο αγοράς σήμερα, σε
μια περίοδο δηλαδή που η αγορά συρρικνώνεται. Πράγματι, ενώ η αγορά μειώνεται σε ποσοστά μεγαλύτερα του 5%,
ωστόσο οι μεγάλες αλυσίδες εμφανίζουν
πωλήσεις είτε σταθερές είτε ανεπαίσθητα
μειωμένες ή ακόμη και αυξανόμενες.
Πηγές της αγοράς εξηγούν πως το
φαινόμενο αυτό δεν είναι παράδοξο,
αλλά οφείλεται αποκλειστικά σχεδόν στην
επενδυτική δραστηριότητα των ίδιων των
αλυσίδων. Συγκεκριμένα, μιλώντας προς
«Το Βήμα» αναφέρουν ότι «είναι γεγονός
ότι οι πωλήσεις των "παλιών" καταστημάτων, όσων δηλαδή έχουν κλείσει
12μηνη λειτουργία, είναι μειωμένες, για
να μπορέσουν όμως οι εταιρείες να δια-

Η κούρσα

Ο πόλεμος των τιμών στα σουπερμάρκετ έχει λάβει εντυπωσιακές διαστάσεις, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων και των καταστημάτων είναι εξαιρετικά μεγάλος για
τα δεδομένα μιας συρρικνούμενης αγοράς
τηρήσουν τις πωλήσεις τους και να μην
πειραχτούν τα μεγέθη των ισολογισμών
τους, πρέπει να αυξήσουν το δίκτυο των
καταστημάτων τους» και προσθέτουν ακόμη πως «ουσιαστικά με τις επενδύσεις
τους εξαγοράζουν τζίρο».
Συμπτώματα κόπωσης
Πρόκειται για μια κοστοβόρο διαδικασία
που όπως επεσήμαναν οι ίδιες πηγές «δεν
είναι βέβαιο ότι θα έχουν τη δυνατότητα
να την ακολουθούν για μεγάλο χρονικό
διάστημα ακόμη, διότι θα επηρεαστούν
σοβαρά τα αποτελέσματά τους και δεν
υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στον
τραπεζικό δανεισμό».
Ηδη τα πρώτα συμπτώματα κόπωσης
είναι εμφανή εφέτος, στη διάρκεια του
2012. Οι περισσότερες μεγάλες αλυσίδες
σουπερμάρκετ έχουν περιορίσει σημαντικά
τις επενδύσεις τους, άλλη διότι απέκτησε
πέρυσι πολλά πρώην Ατλάντικ, τα οποία
απαιτούν κόστος και χρόνο για να ενσωματωθούν, κι άλλη διότι έχει «εξαντληθεί
οικονομικά» και δεν έχει τη δυνατότητα
νέων επενδύσεων. Βέβαια επενδύσεις γί-

νονται, είναι πιο περιορισμένες κι είναι
μάλλον στα «τελειώματα». Λέγεται χαρακτηριστικά ότι τα περισσότερα νέα καταστήματα που δημιουργούνται είναι χαμηλού κόστους, δηλαδή δεν αφορούν
ιδιόκτητα ακίνητα, αλλά ενοικιαζόμενα.
Ωστόσο κατά κοινή ομολογία ο αριθμός
των καταστημάτων που λειτουργούν σήμερα στην ελληνική αγορά είναι πλέον
υπερβολικός. Αντιστοιχεί σε μια άλλη περίοδο, στην εποχή της ανάπτυξης, η οποία
πλέον έχει παρέλθει. Η συρρίκνωση της
αγοράς, που δεν φαίνεται να σταματά το
2012, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα
συνεχιστεί ως το 2014, είναι βέβαιο ότι
θα επηρεάσει και το υπάρχον δίκτυο των
αλυσίδων σουπερμάρκετ. Στην παρούσα
φάση με τη συγκέντρωση της αγοράς
που έχει επιταχυνθεί στη διάρκεια των
δύο τελευταίων χρόνων ασκείται ασφυκτική πίεση στις μεσαίου μεγέθους και
τις μικρές αλυσίδες.
Ο πόλεμος των τιμών - που πραγματοποιείται με κάθε είδους τρόπο και δυνατότητα, η ευρηματικότητα των στελεχών
των μεγάλων αλυσίδων εκπλήσσει - έχει

Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Σκλαβενίτης είχε πριν από μερικά χρόνια μια εξαιρετικά συντηρητική
συμπεριφορά στην αναπτυξιακή
πολιτική της. Στη διάρκεια του
2011 βρέθηκε στην τέταρτη θέση.
Πέρυσι οι αδελφοί Σκλαβενίτη
επένδυσαν συνολικά περί τα 18,5
εκατ. ευρώ διαμορφώνοντας πάντα στην περιοχή της Αττικής
- ένα ισχυρό δίκτυο καταστημάτων και παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά του Λεκανοπεδίου. Και ακολουθούν η
Carrefour-Μαρινόπουλος, που
πρόσφατα πέρασε εξ ολοκλήρου
στην ιδιοκτησία της οικογένειας
Μαρινόπουλου, με 16,8 εκατ.
ευρώ, εφαρμόζοντας την πιο επιθετική εμπορική πολιτική στην
αγορά και επιδιώκοντας να διατηρήσει την πρώτη θέση που κατέχει στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών κατέχοντας το
μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στον κλάδο. Επονται η Πέντε
ΑΕ με 8,5 εκατ. ευρώ και ο όμιλος
Βερόπουλου με 5,8 εκατ. ευρώ.
λάβει εντυπωσιακές διαστάσεις για τα
δεδομένα της ελληνικής αγοράς, είναι
αδυσώπητος και δεν θα αργήσει να προκαλεί θύματα - όλοι γνωρίζουν ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων και των καταστημάτων είναι εξαιρετικά μεγάλος για τα
δεδομένα μιας όλο και μικρότερης ελληνικής αγοράς.
Είναι μια αναπότρεπτη εξέλιξη, δεδομένου ότι όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές
«ακόμη και όταν η ελληνική αγορά βγει
από την ύφεση θα αργήσει πολύ να γνωρίσει και πάλι του υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των δύο τελευταίων δεκαετιών».
«Δεν χωράμε» σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Οι πρωταγωνιστές των επενδύσεων στην κρίση
Επιθετική πολιτική και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από την ΑΒ Βασιλόπουλος που το 2011 επένδυσε 103,5 εκατ. ευρώ

Π

ρωταγωνιστής στην επενδυτική δραστηριότητα
μεταξύ των αλυσίδων σουπερμάρκετ στη διάρκεια
του 2011 ήταν η ΑΒ Βασιλόπουλος κι απ' ό,τι φαίνεται
θα παραμείνει και εφέτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του ισολογισμού της πέρυσι η εταιρεία επένδυσε συνολικά περίπου 103,5 εκατ. ευρώ. Απ΄αυτά, τα 102,2
εκατ. ευρώ αφορούν την ΑΒ Βασιλόπουλος και τα
1,3 εκατ. ευρώ τη θυγατρική της εταιρεία στη χονδρική
πώληση ΕΝΑ. Στόχος του επικεφαλής της εταιρείας
και κορυφαίου στελέχους της βελγικής Delhaiz κ. Κ.
Μαχαίρα είναι να βρεθεί από τη δεύτερη στην πρώτη
θέση της ελληνικής αγοράς, υποσκελίζοντας τη μέχρι
τώρα ηγέτιδα του κλάδου Carrefour-Μαρινόπουλος
ΑΕ. Για τον σκοπό αυτόν πρόκειται να συνεχίσει το
επενδυτικό της πρόγραμμα, και στη διάρκεια του
2012 έχει προγραμματίσει να επενδύσει συνολικά
περί τα 100 εκατ. ευρώ, με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί

η δημιουργία αρκετών νέων καταστημάτων, αλλά και
η επιθετική εμπορική πολιτική για την οποία έδωσε
δείγματα γραφής από τις αρχές του χρόνου, όπως και
η ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Στόχος της
βεβαίως είναι στο τέλος του χρόνου οι πωλήσεις να
υπερβαίνουν έστω και κατ΄ελάχιστον τις πωλήσεις
της Carrefour-Μαρινόπουλος ΑΕ.
Στην επόμενη θέση με βάση το ύψος των επενδύσεων βρέθηκε η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Μασούτης
ΑΕ, με 50,3 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μέρος αυτών των
κεφαλαίων επενδύθηκε στη δημιουργία νέων καταστημάτων, καθώς και στην κατασκευή του logistic
center στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον
στην προκειμένη περίπτωση συνίσταται στο γεγονός
ότι η εταιρεία, που πέρυσι κατόρθωσε να αποκτήσει
πωλήσεις ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, επεκτείνεται
όλο και νοτιότερα, φθάνοντας ως τα όρια του Λεκα-

νοπεδίου, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της. Αποβλέπει μάλιστα σε ένα θηριώδες πρόγραμμα ανάπτυξης
και φιλοδοξεί να ανέβει αρκετά σκαλοπάτια υψηλότερα
από τη θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα.
Στην τρίτη θέση στο σύνολο του κλάδου βρέθηκε
η Μετρό ΑΕ με επενδύσεις ύψους 29,5 εκατ. ευρώ. Η
εταιρεία από το 2008 ως και το τέλος του 2012 θα
έχει επενδύσει συνολικά περί τα 180 εκατ. ευρώ.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το επενδυτικό
της πρόγραμμα έχει επιταχυνθεί στην περίοδο της
κρίσης, αν και επρόκειτο για εταιρεία με μία κατά
τεκμήριο συντηρητική πολιτική ανάπτυξης μέχρι πριν
από λίγα χρόνια. Με υγιή κεφαλαιακή δομή και χρηματοοικονομικά μεγέθη η οικογένεια Παντελιάδη φιλοδοξεί να κατέχει σημαίνουσα θέση στο επιχειρηματικό τοπίο μετά την κρίση.
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Ερχεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Νέα ρύθμιση για τους
εκκρεμείς φόρους
Σχέδιο προβλέπει να καταγραφούν
όλες οι λιμνάζουσες υποθέσεις και να
διευθετηθούν με ευνοϊκούς για τους
φορολογουμένους όρους

Μ

ια νέα ρύθμιση για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, αυτές που λιμνάζουν στις εφορίες και στα
διοικητικά δικαστήρια, προετοιμάζει η κυβέρνηση, καθώς
θεωρεί ότι με την «περαίωση» που έγινε το 2010 χάθηκε
μια μεγάλη ευκαιρία να συγκεντρωθούν έσοδα και να
ελαφρυνθεί το έλλειμμα.
Από τότε ως σήμερα έχουν σωρευθεί χιλιάδες νέες φορολογικές υποθέσεις από επιχειρήσεις που βρέθηκαν σε
δύσκολη οικονομική κατάσταση και από απλούς φορολογουμένους που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν
ούτε τους φόρους κληρονομιάς και, το κυριότερο, καμία
ΔΟΥ δεν είναι σε θέση να προσεγγίσει τους ενδιαφερομένους να κλείσουν την υπόθεσή τους καταβάλλοντας
φόρους σύμφωνα με τις δυνατότητές τους.
Κατά τις πληροφορίες το σχέδιο προβλέπει να καταγραφούν ηλεκτρονικά όλες οι «λιμνάζουσες φορολογικές
υποθέσεις», να ρυθμιστούν με ευνοϊκούς για επιχειρηματίες
και φορολογουμένους όρους και η παρακολούθηση να
γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.
Ο στόχος του υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα
είναι να υπάρχει συμμετρία στο πακέτο των μέτρων για
τα επόμενα χρόνια 2013 - 2016 και η προσαρμογή να
στηριχθεί επίσης στη σταδιακή αύξηση των εσόδων και
όχι μόνο στις περικοπές δαπανών.
Παράλληλα στη φορολογική διοίκηση θα δημιουργηθούν
«ηλεκτρονικές γέφυρες» επικοινωνίας των ελεγκτικών

Εξαιρούνται οι μικροί
Για λόγους απλότητας και μείωσης κόστους θα παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την τήρηση ολοκληρωμένου λογιστικού συστήματος (κατά το
πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών) με την καταχώριση δεδομένων συναλλαγών με απλογραφικό σύστημα μόνο κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Παροχή υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα
ως 100.000.
- Μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα ως 200.000.
- Υποχρέωση επιπλέον τήρησης λογαριασμών ταμείου, επιχορηγήσεων, δανειοδοτήσεων, αξιόγραφων
και αποσβέσεων παγίων.
- Υποχρέωση στο τέλος της χρήσης να συντάσσεται
απογραφή των εμπορεύσιμων και μη στοιχείων.

μηχανισμών, καθώς όπως διαπιστώθηκε ως σήμερα δεν υπάρχει καμία επαφή του ΣΔΟΕ με
εφορίες.
Οπως τονίζουν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού
κόσμου, «η νέα γενική ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιβάλλεται και λόγω
των δυσμενών συνθηκών της πραγματικής οικονομίας», ώστε να απεμπλακούν από τα δικαστήρια και τις διώξεις που προβλέπει η ισχύουσα
νομοθεσία επιχειρηματίες που έχουν βρεθεί σε
ιδιαίτερα δύσκολη θέση λόγω της οικονομικής
συγκυρίας.
Και ως αποτελεσματικό όπλο κατά της φοροδιαφυγής προτείνουν την άμεση υλοποίηση των
αποφάσεων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
όλων των συναλλαγών, ώστε να εισπράττεται
άμεσα ο ΦΠΑ από το υπουργείο Οικονομικών Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης προετοιμάζει το
και εν συνεχεία να υπάρχει η βάση δεδομένων φορολογικό νομοσχέδιο με στόχο να διορθώσει τα λάθη που
για να διενεργούνται επαληθεύσεις και διασταυ- μέχρι σήμερα έχουν γίνει
ρώσεις των στοιχείων φορολογίας εισοδήματος
εμπορικής λογιστικής και ειδικών επιλογών φορολογικής
όλων των φορολογουμένων.
λογιστικής.
Βέβαια η πλήρης κατάργηση του ΚΒΣ δημιουργεί νέες
«Καταργήστε τον ΚΒΣ»
υποχρεώσεις
από τους γενικούς κανόνες που πρέπει να
Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνει στις προτάσεις του
τηρούν
οι
φορολογούμενοι.
προς τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη
1. Ο επιχειρηματίας θα φέρει το βάρος της απόδειξης
ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμετων
συναλλαγών και των οικονομικών αποτελεσμάτων
λητηρίου κ. Γιάννος Γραμματίδης με τον οποίο είχαν συπου
προκύπτουν από το λογιστικό σύστημα που τηρεί,
νεργαστεί όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος στην ελεγκτική
για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές του ανάγκες, με
εταιρεία KPMG:
βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και κοινά
«Κάθε άλλη παραλλαγή για την υποκατάστασή του, με
αποδεκτούς κανόνες λογιστικής καταχώρισης των συαναδιατύπωση των σημερινών διατάξεων του ΚΒΣ, δεν
ναλλαγών.
απλοποιεί, δεν περιορίζει τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις,
2. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί, χωρίς πρόβλεψη εξαιρέδεν εκσυγχρονίζει, δεν ενισχύει τη διαφάνεια στις σχέσεις
σεων,
η κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων
υπηρεσιών και επιχειρήσεων και δεν αναμένεται να ικακαι
στοιχείων,
τήρησης πρόσθετων βιβλίων, ειδικών υπονοποιεί το αίσθημα δικαίου με παράλληλη αύξηση της ειβολών, ειδικών αποδείξεων δαπανών, εκκαθαρίσεων, κτλ.
σπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων. Είναι καιρός να
3. Για την εξυπηρέτηση του φορολογικού ελέγχου, να
πάψουν μικροσυμφέροντα, τα οποία έχουν κάθε λόγο να
υπάρξει
ενεργοποίηση τήρησης μοναδικού επιχειρηματικού
μην καταργηθεί ο ΚΒΣ».
λογαριασμού
(έχει ήδη νομοθετηθεί σχετική διάταξη),
Δεν χρειάζεται εξαιτίας και μόνο της αδυναμίας των
μέσω
του
οποίου
θα ελέγχονται όλες οι πληρωμές και ειελεγκτικών μηχανισμών να εντοπίσουν την πραγματική
σπράξεις
της
επιχείρησης.
φορολογική βάση, να συντηρούνται πρόσθετοι, αναθεω5. Η ενημέρωση λογιστικών δεδομένων θα γίνεται στις
ρημένοι γραφειοκρατικοί και τυπολατρικοί κανόνες απειπροθεσμίες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.
κόνισης των συναλλαγών, που δημιουργούν αντιοικονομικό
και αντιαναπτυξιακό χάσμα μεταξύ των αποδεκτών κανόνων

Σενάρια για μικρότερες δόσεις στα στεγαστικά
O νέος γενικός γραμματέας Καταναλωτή αναζητεί πακέτο διευκολύνσεων για τα νοικοκυριά

Κ

αθώς τα «κόκκινα δάνεια» πληθαίνουν στις τράπεζες,
αφού όλο και περισσότεροι δανειολήπτες βρίσκονται
σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ο
νέος γενικός γραμματέας Καταναλωτή κ. Γιώργος Στεργίου
αναζητεί πακέτο διευκολύνσεων για τα νοικοκυριά.
Οπως θέλουν οι πληροφορίες, μελετά και ερευνά τις
δυνατότητες να προτείνει τη νομοθέτηση μιας οριζόντιας
ρύθμισης για τους ενήμερους δανειολήπτες, πολλοί εκ
των οποίων βεβαίως αγκομαχούν για να καταβάλουν τις
μηνιαίες δόσεις των στεγαστικών δανείων τους.
Εξετάζει λοιπόν αν είναι δυνατή η εφαρμογή μιας
ρύθμισης σύμφωνα με την οποία η μηνιαία δόση του
στεγαστικού δανείου να μην υπερβαίνει το 30% των μηνιαίων εσόδων του δανειολήπτη.
Αυτή άλλωστε είναι η λύση που έχει επιλεγεί για τη
ρύθμιση των στεγαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς τους δημοσίους υπαλλή-

λους, στρατιωτικούς και συνταξιούχους που έχει δανειοδοτήσει κατά το παρελθόν.

Τα βήματα
Σύμφωνα με το σχέδιο, τα βήματα της ρύθμισης θα
είναι τα εξής:
Ο κάθε δανειολήπτης θα πηγαίνει στην τράπεζα, θα
δείχνει το ύψος των εσόδων του, πόσο και πού έχουν
διαμορφωθεί, και η τράπεζα αυτομάτως θα μειώνει τη
δόση του δανείου.
Βεβαίως αυτό σημαίνει επιμήκυνση αποπληρωμής του
δανείου, λύση την οποία δίνουν σήμερα όλες οι τράπεζες
στους πελάτες τους.
Σε αυτή την περίπτωση το ερώτημα που τίθεται είναι
αν θα αυξάνονται και τα επιτόκια.
Πρόκειται δηλαδή για αρκετά σύνθετο πρόβλημα και

γι' αυτό σύντομα σκοπεύει να προχωρήσει σε συζητήσεις
με τις τράπεζες και να διερευνήσει τις προθέσεις τους.
Με τις τράπεζες έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να ξεκαθαρίσει
και το ζήτημα της λύσης που έδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση, το σύστημα του εξωδικαστικού συμβιβασμού
υπερχρεωμένων δανειοληπτών που είχε ως αποτέλεσμα
να προσφεύγουν όλοι στα δικαστήρια και να ορίζεται η
εκδίκαση της υπόθεσής τους πλέον για το 2018.
Μια σκέψη είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος του τραπεζικού διαμεσολαβητή, ο οποίος από την πλευρά των
τραπεζών θα αναλάβει τη διαπραγμάτευση με τον δανειολήπτη.
Ολα αυτά βέβαια βρίσκονται στην αρχική τους φάση
και εξαρτώνται από τις τελικές αποφάσεις που θα εγκρίνει
ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής
Χατζηδάκης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Από τις κοσμοπολίτικες πλατείες της πρωτεύουσας μέχρι τις γειτονιές και τα χωριά μας,
υπάρχει ένα στοιχείο της συλλογικής μνήμης
που μας καλεί να χαζέψουμε τα πρωτοσέλιδα
των εφημερίδων, να ξεδιψάσουμε με ένα δροσερό νεράκι ή να πάρουμε στα παιδιά καραμέ-
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λες και παγωτά. Είναι το περίπτερο, που φέτος
διανύει τον πρώτο χρόνο του δεύτερου αιώνα
της ζωής του κουβαλώντας σπουδαίες αναμνήσεις και με την ευχή σε 100 χρόνια από σήμερα να γιορτάζει ακόμη έναν αιώνα ζωής.

Ο θεσμός που έκλεισε έναν μήνα ζωής

Το περίπτερο έχει
τη δική του ιστορία
Το μικρό κατάστημα μεταλλάσσεται αντανακλώντας
τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε εποχής
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τ

ο πρώτο περίπτερο που στήθηκε στην οδό Πανεπιστημίου το φθινόπωρο του 1911 είναι κι ένα
από τα πιο ξακουστά περίπτερα της χώρας. Δεν
είναι όμως αυτή του η πρωτιά που το κάνει διάσημο,
αλλά το γεγονός ότι το «κατάπιε» ο μετροπόντικας τον
Οκτώβριο του 1997. Η «γέννηση» του θεσμού, που
είναι μοναδικός στον κόσμο, στηρίχθηκε σε δύο άξονες.
Από τη μια ήταν η ανάγκη για αποκατάσταση των αναπήρων και των θυμάτων πολέμου και από την άλλη ο
έλεγχος του καπνικού εμπορίου που απέφερε στο
κράτος πολύ υψηλά έσοδα. Ως σήμερα το περίπτερο
μεταλλάσσεται ανακλώντας τις κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες κάθε εποχής. Δεν παύει όμως να αποτελεί
τον ναό του λιανοπωλητή, όπως εξάλλου μαρτυρά και
η ονομασία του που προέρχεται από την αρχαία
ελληνική λέξη «περίπτερος», δηλαδή ναός περιβαλλόμενος από σειρά κιόνων.

είμαστε καθ' όλα εμπορική δραστηριότητα, ανήκουμε
σε διαφορετικό καθεστώς το οποίο επιτρέπει να γινόμαστε έρμαια στις διαθέσεις πολλών, ακόμη και
των πολιτικών» τονίζει ο κ. Μάλλιος. Η άρση αυτής
της ανασφάλειας και μια αναδιάρθρωση στη φορολογία
των καπνικών θα μπορούσε, σύμφωνα με τον πρόεδρο,
να δώσει μια ανάσα στους δοκιμαζόμενους περιπτεράδες.

Το παρόν και το μέλλον

«Στη διάρκεια της ιστορίας το περίπτερο έχει δείξει
μια μοναδική ικανότητα να προσαρμόζεται στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών. Εχουμε το παράδειγμα του εξωτερικού, όπου πουλάνε ήπια τραπεζικά προϊόντα, χρησιμοποιούν κάρτες πληρωμής,
εξοφλούν λογαριασμούς» επισημαίνει ο κ. Νίκος Αγγουριδάκης, διευθυντής του δικτύου kiosky's. Ενα
περίπτερο σύγχρονο, βιώσιμο, που θα ανταποκρίνεται
στις νέες ανάγκες δίχως να χάσει την ταυτότητά του
είναι το ζητούμενο του δικτύου kiosky's, το οποίο
Στον καιρό της κρίσης
αποτελεί μια πρωτοβουλία ορισμένων περιπτερούχων
Τα περίπτερα σήμερα ανέρχονται περίπου στις 10.000
που βλέποντας το περιβάλλον να αλλάζει θέλησαν
σε όλη την Ελλάδα, με τις 3.500 από αυτά να βρίσκονται
να βρεθούν μπροστά από τις εξελίξεις.«Το δίκτυό
στην Αττική και 1.300 στον Δήμο της Αθήνας. Η βαριά
μας περιλαμβάνει 275 περίπτερα στην Αττική, αλλά
φορολογία που έχει επιβληθεί στα καπνικά προϊόντα
σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ανταγωνιστικοί προς
απομείωσε τα κέρδη του περιπτέρου περίπου στο
τους υπόλοιπους περιπτερούχους» τονίζει ο κ. Αγμισό, σύμφωνα με τον κ. Θεόδωρο Μάλλιο, πρόεδρο
γουριδάκης. Με το λεύτης Ενωσης Περιπτερούχων τέως Διοικήσεως ΠρωΔύο περιπτεράδες ζωντανεύουν μνήμες από τη νεότερη
κωμα «Ενας αιώνας και
τευούσης.
ένας χρόνος περίπτερο»
Σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των περιπτεη kiosky's, η Ενωση Περούχων είναι ενοικιαστές κι όχι δικαιούχοι. Η οικονομική
ριπτερούχων και ο Δήμος
δυσπραγία έχει «διώξει» από τα περίπτερα περίπου
Αθηναίων μάς υπόσχοντους μισούς περιπτεράδες που δραστηριοποιούνταν
ται ότι το περίπτερο θα
Δουλειά μου είναι να καθοδηγώ κάθε άνΠαναγιώτης Γλεντζής με πάνω από
πριν από το 2010 κι έχει ωθήσει άλλους να δοκιμάσουν
συντροφεύει την καθημισό αιώνα σε ένα... τετραγωνικό και
θρωπο που θέλει τη βοήθειά μου» επισητην τύχη τους νοικιάζοντας ένα περίπτερο.
μερινότητά μας για πολμαίνει στο «Βήμα».
ο Γιάννης Πλακόπουλος που δηλώνει
Τα χρόνια της επαγγελματικής κατοχύρωσης ενός
λά χρόνια ακόμα.
περιπτεράς από τα τέσσερά του ζωντα«Ο Τάκης ο περιπτεράς», όπως τον αποενοικιαστή/ περιπτερούχου είναι σήμερα επτά. «Αν και
καλούν οι γείτονες και οι πελάτες του, μενεύουν μνήμες από τη νεότερη ιστορία της
γάλωσε και έζησε τη νεότερη ιστορία της
Ελλάδας και από τα «πέτρινα χρόνια» και
«ξεσκονίζουν» προσωπικές ρομαντικές ιστοΕλλάδας μέσα στο περίπτερο. Εφτασε στην
Αθήνα το 1954 σε ηλικία 12 ετών και ξεκίρίες. Κλείνοντας σχεδόν 60 χρόνια μέσα
στο περίπτερο, ο κ. Παναγιώτης Γλεντζής
νησε στην πλατεία Κάνιγγος ως μικρός
υπάλληλος, μένοντας με την οικογένεια
συνεχίζει ως σήμερα να κάνει την πρωινή
του βάρδια επτά ημέρες την εβδομάδα στο
του αφεντικού του.
Ο άγραφος νόμος της εποχής επέβαλλε
περίπτερο που διατηρεί στο Μοναστηράκι.
να φοράει στο περίπτερο κοστούμι και γρα«Ολα χωράνε στο περίπτερο, αρκεί να
βάτα για να είναι ευπρεπής και περιποιημέξέρεις πώς να τα τακτοποιήσεις» λέει. Κάνει
νος. «Ο περιπτεράς δένεται με όλα τα στρώόλες του τις πράξεις χωρίς κομπιουτεράκι,
θυμάται τις τιμές απέξω κι επιμένει να κραματα της κοινωνίας» τονίζει. Ακριβά αυτοτάει ακόμα τα τιμολόγια της επιχείρησης ο
κίνητα σταματούσαν για να πάρουν οι κύριοι
ίδιος. Εξυπηρετεί τους πελάτες του με χατα τσιγάρα τους, στρατιώτες που προμηθεύονταν τα ξυραφάκια τους, φοιτητές που
μόγελο και με μεγάλη προθυμία, ανταποκρίνεται σε τουρίστες και περαστικούς που
πήγαιναν στα πολλά φροντιστήρια της πλαζητούν τη βοήθειά του.
τείας.
Οι πελάτες έβρισκαν στο περίπτερο ό,τι
«Εμείς οι γνήσιοι περιπτεράδες, οι παλιοί,
έχουμε τη συνήθεια να δίνουμε πληροφοήθελαν, όλες τις ώρες και σε προσιτές
ρίες – όπως και είμαστε εξάλλου υποχρεωτιμές. Εφημερίδες, τσιγάρα, ξυραφάκια,
μένοι, ιδίως στις μεγάλες πόλεις. Στην καοδοντόκρεμες Κολυνός, Σμαλτοδόντ και
Σαλοζίν, ζώνες, πινέλα, κολόνιες Μενούνος
ριέρα μου έχω περάσει από τρεις πλατείες:
Κάνιγγος, Ομονοίας και τώρα στο Μονασε διάφορα μεγέθη. Οταν άρχισαν να ζητούν
Ο Παναγιώτης Γλεντζής κλείνει 60 χρόνια μέσα στο περίπτερο.
πορτοκαλάδα Φρουτάλ, ο μικρός περιπτεράς
στηράκι. Ξέρω πού βρίσκεται το καθετί.
Αριστερά σε νεαρή ηλικία, τότε που εξυπηρετούσε τους πελάτες φορώντας γραβάτα

«Δένεσαι με όλα τα

Ο
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Η ωραία
του... περιπτερά
Ενα από τα πιο συνηθισμένα μαγαζιά των κινηματογραφικών συνοικιών, καταλυτικό σημείο συνάντησης των ηρώων και ιδανικό μέρος
για κουτσομπολιό, είναι το παραδοσιακό περίπτερο που έχει παίξει τον δικό του ρόλο - άλλοτε μεγαλύτερο κι άλλοτε μικρότερο - στον
ελληνικό κινηματογράφο. Ποιος αλήθεια μπορεί να ξεχάσει την «Περιπτερού» (1970, Νίκος
Αβραμέας), δηλαδή τη Γεωργία Βασιλειάδου,
που αποτελεί φόβο και τρόμο της γειτονιάς της
αφού γνωρίζει όλα τα μυστικά της; Παρομοίως
ο κυρ Φώτης του Νικήτα Πλατή στην «Ωραία
του κουρέα» (1969, Γιάννης Δαλιανίδης). Δουλειά του δεν είναι μόνο η πώληση ψιλικών
αλλά και... πληροφοριών για τους κατοίκους
και τα ακίνητά τους. Στους άντρες βέβαια ο πιο
χαρακτηριστικός περιπτεράς του ελληνικού κινηματογράφου θα πρέπει να είναι ο κύριος
Τάσος που υποδύθηκε ο Νίκος Σταυρίδης στο
«Τζιπ, περίπτερο κι αγάπη» (1957, Μαρία
Πλυτά). Ενα από τα θέματα που τον απασχολούν είναι η «ανεξέλεγκτη βία» της ταχύτητας
των τροχοφόρων που προκαλούν σαματά έξω
από το περίπτερό του. Στον «Μαγκούφη» (1962,
Τζανής Αλιφέρης) ήρωας του τίτλου είναι ο κυρ
Βασιλάκης (Μίμης Φωτόπουλος), ιδιοκτήτης ψιλικατζίδικου με μότο «ο πελάτης που μπαίνει
στο μαγαζί πρέπει να ψωνίσει!». Το ακριβώς αντίθετο όμως προασπίζεται ο Θανάσης Βέγγος
στο «Πάρε κόσμε» (1967, Ερρίκος Θαλασσινός)
από τη στιγμή που προθυμοποιείται να αντικαταστήσει τον περιπτερά της γειτονιάς του
(Γιάννης Σπαρίδης). Η φιλευσπλαχνία του θα
προκαλέσει μια σειρά καταστροφών και τη διάλυση της επιχείρησης!

Η γαλλοτουρκικής καταγωγής ηθοποιός Υβόν Σανσόν,
πρωταγωνίστρια δίπλα στον Δημήτρη Χορν στην ταινία
του Γιώργου Τζαβέλλα «Μια ζωή την έχουμε», ψωνίζει
σε περίπτερο της εποχής του 1958

Ο Θανάσης Βέγγος αναλαμβάνει καθήκοντα περιπτερά
στο «Πάρε κόσμε» και τα κάνει μαντάρα

ιστορία και καταθέτουν τις προσωπικές τους μαρτυρίες

στρώματα της κοινωνίας»
έπεισε το αφεντικό του να βάλει ξύλινο ψυγείο με
πάγο, το οποίο ο παγοπώλης γέμιζε τρεις φορές
την ημέρα.
Το τηλέφωνο του περιπτέρου εξυπηρετούσε όλη
τη γειτονιά και έμελλε να γίνει και αφορμή για να
γνωρίσει τη σύζυγό του, καθώς εκείνη συνόδευε
μια φίλη της κι εκείνος πρόλαβε να γράψει στο χαρτάκι μιας τσίχλας το τηλέφωνό του και να της το
δώσει. Σήμερα, τα παιδιά τους συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση κι εκείνος στέκεται δίπλα τους
στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της επιχείρησης.
«Η σημερινή δύσκολη κατάσταση θα ξεπεραστεί
μόνο με αγώνα και πειθαρχία. Ο σωστός έμπορος
βρίσκει τον τρόπο μέσα στις δυσκολίες να ελίσσεται.
Το περίπτερο, όπως και το εμπόριο, δεν τελειώνει
ποτέ» λέει ο κ. Γλεντζής.
«Στο δημοτικό έκανα την πρώτη βάρδια»
Ο πατέρας τού κ. Γιάννη Πλακόπουλου, περιπτερούχου δεύτερης γενιάς, όταν έφτασε από την
Κωνσταντινούπολη το 1964 ψάχνοντας δουλειά
έπεσε πάνω σε ένα περίπτερο στην Ομόνοια, του
οποίου ενοικιαζόταν η μία από τις τέσσερις προσόψεις. Εκεί έβγαζε το μεροκάματο πουλώντας φομπιζού και σιγά-σιγά απέκτησε ολόκληρο το περίπτερο,
στο οποίο ο γιος του μπήκε πρώτη φορά στα τέσσερά
του χρόνια.
«Την πρώτη μου βάρδια την έκανα στην Γ’ δημοτικού και ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί μπορούσα

να τρώω κρυφά σοκολάτες, ενώ ο πατέρας μου
μού έλεγε “Μην τα πειράζεις αυτά. Είναι η σερμαγιά
του περιπτέρου”» εξιστορεί στο «Βήμα» ο κ. Πλακόπουλος, υπολογίζοντας ότι την εποχή εκείνη το περίπτερο έκανε είσπραξη 200 - 300 δραχμές την
ημέρα.
Από τότε, η ζωή στο περίπτερο κύλησε χτυπώντας
στους παλμούς της πόλης. Κάθε εποχή έφερε στις
προθήκες των περιπτέρων νέα προϊόντα και άφησε
πίσω άλλα. «Ενώ στην αρχή της καριέρας μου πουλούσα σαμπουάν, καλλυντικά και ξυραφάκια, με
την είσοδο των σουπερμάρκετ αυτά τα χάσαμε»
εξηγεί.
Με τον καιρό το κενό κάλυψαν τα προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα είδη ψυγείου, οι κάρτες
κινητής τηλεφωνίας.
Η πτώση της χούντας έδωσε μεγάλη ώθηση στον
Τύπο. «Τα περίπτερά μας γέμισαν χρώματα και ζωντάνια.
Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση τότε,
ήταν που ενώ είχα συνηθίσει στη δικτατορία όλες
οι εφημερίδες να έχουν ίδιο τίτλο, μετά η καθεμία
μία είχε τον δικό της» θυμάται.
Ο θρίαμβος του Ευρωμπάσκετ το ‘87 έβγαλε τους
έλληνες ενθουσιασμένους στους δρόμους, «τότε ο
προμηθευτής μας ήταν συνεχώς σε ετοιμότητα και
μας έφερνε τσιγάρα για να εξυπηρετήσουμε όλον
αυτόν τον κόσμο» όπως λέει ο κ. Πλακόπουλος.

Η άποψη δύο αρχιτεκτόνων

Σημείο αναφοράς και αναμνήσεων
«Τα περίπτερα είναι ένα φαινόμενο μοναδικό. Χαρίζουν ζωντάνια στην πόλη και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αισθητική
του δημόσιου χώρου. Μπορούν μέσα από σωστό σχεδιασμό να
συμβάλουν στην αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας» λέει
ο κ. Ιωάννης Πολύζος, καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτονικής του
ΕΜΠ. Φέρνει ως παράδειγμα την ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου, την οποία η αρμονική ένταξη των περιπτέρων μπορεί να
διατηρήσει δραστήρια όλο το 24ωρο.
Για τον καθένα από εμάς αποτελούν ένα σημείο αναφοράς,
ανάμνησης και προσανατολισμού, ακόμη και σημείο στάσης σε
μια καθημερινή διαδρομή, όπως εξηγεί η κυρία Αριάδνη Βοζάνη,
επίκουρη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ. «Εχω
και η ίδια το αγαπημένο μου περίπτερο, στο οποίο σταματώ κάθε
μέρα και συναντώ ένα ευχάριστο κι ευγενικό πρόσωπο» συμπληρώνει, χαρακτηρίζοντάς τα «πολύτιμα στοιχεία του αστικού
ιστού».
Ενας νέος τύπος περιπτέρου, αρμονικά ενταγμένος στον δημόσιο χώρο, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες και ελεγχόμενες
προδιαγραφές, που δεν θα επιτρέπουν τις αυθαιρεσίες. Μπορεί
η απαίτηση του παλαιού δημάρχου Αθηναίων Γεώργιου Πλυτά
να μη βγαίνει έξω ούτε σκαμνάκι να ήταν υπερβολική, αλλά και
η ανεξέλεγκτη επέκταση των περιπτέρων αλλοιώνει την αισθητική της πόλης.
«Θα πρέπει επίσης να καθοριστεί ο χώρος όπου μπορεί να εγκατασταθεί ένα περίπτερο. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται
επάνω σε γωνία, εμποδίζοντας την ασφαλή κίνηση των οχημάτων» τονίζει η κυρία Βοζάνη.
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Πληρώνουμε ακόμη στα... τυφλά!
Ο υπουργός Οικονομικών «βλέπει» τι ξοδεύουν μόνο οι 30 από τους 2.500 φορείς του Δημοσίου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Δ

ύο χρόνια μετά, ακόμη δεν ξέρουμε ακριβώς τι πληρώνουμε
και σε ποιους. Ιδίως στα νοσοκομεία, στα ασφαλιστικά ταμεία και στους
ΟΤΑ δεν έχουμε ιδέα». Αυτό δηλώνει
στο «Βήμα της Κυριακής» στέλεχος του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).
Ανήκει στη νεότερη γενιά επιστημόνων
που κλήθηκαν πριν από δύο χρόνια να
εφαρμόσουν το έργο της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης του Δημοσίου.
Η έρευνα του «Βήματος» στο ΓΛΚ και
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα φέρνει
στο φως μια εντελώς διαφορετική εικόνα
από αυτήν που μετέδιδαν οι εξαγγελίες
των τελευταίων αρκετών ετών. Παρά
την εμπλοκή της τρόικας και τις φιλότιμες
προσπάθειες μιας μικρής ομάδας - νεότερων κυρίως - στελεχών της διοίκησης,
το Δημόσιο συνεχίζει να δαπανά τα χρήματα των φορολογουμένων χωρίς να

μπορεί να ελέγξει πώς ξοδεύονται από
χιλιάδες φορείς που υπάγονται σε αυτό.
Κανένα από τα μεγάλα έργα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, με εξαίρεση το TAXIS,
δεν λειτουργεί με ολοκληρωμένο τρόπο,
παρ' όλο που η χώρα δαπάνησε την
οκταετία 2002-2009 περίπου 2,5 δισ.
ευρώ για την περιβόητη Κοινωνία της
Πληροφορίας.
Το 2012 σημαντικές παρεμβάσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της δημόσιας
διοίκησης - όπως η Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
στο ΓΛΚ, το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα για τα Νοσοκομεία, η Ηλεκτρονική
Συνταγογράφηση, το Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών, η Εκκαθάριση Μητρώου Ασφαλισμένων, το Εθνικό Ληξιαρχείο, η διασύνδεση των τεσσάρων
μητρώων του πολίτη (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ.
Δημοτολογίου, ΑΤ), η Ηλεκτρονική Πολεοδομία, το Δημόσιο Περιουσιολόγιο,
η Ενιαία Αρχή Πληρωμής και το Ηλε-

κτρονικό Πόθεν Εσχες - παραμένουν
ακόμη υπό προκήρυξη ή κολλημένες
για μήνες στη διαγωνιστική διαδικασία ή
στην καλύτερη περίπτωση σε φάση πιλοτικής εφαρμογής ή πολύ αρχικής υλοποίησης. Κάποιες παρεμβάσεις έχουν...
κολλήσει στη Δικαιοσύνη με αφορμή
επαναλαμβανόμενες προσφυγές των
υποψηφίων αναδόχων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ για ορισμένα άλλα βρίσκεται
σε εξέλιξη ένα άτυπο «μπρα-ντε-φερ»
ανάμεσα σε υπηρεσίες του Δημοσίου
και οργανωμένα γραφειοκρατικά συμφέροντα που εξελίσσουν «ανταγωνιστικά»
(!) ηλεκτρονικά συστήματα για τις ίδιες
λειτουργίες κατασπαταλώντας πόρους
και μπλοκάροντας την εφαρμογή.
Και όλα αυτά ενώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί νέοι πόροι 1 δισ. ευρώ από την
Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού
του υπουργείου Ανάπτυξης μέσω του
ΕΣΠΑ για το συνολικό έργο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-govern-

ment). «Ο σχεδιασμός έγινε, οι πόροι
εξασφαλίστηκαν, αυτό που λείπει είναι
η πολιτική βούληση από τους φορείς
για την εφαρμογή και η υπέρβαση των
επί μέρους προβλημάτων και συμφερόντων» σημειώνει στέλεχος της Ειδικής
Γραμματείας. To τρένο μπήκε στις ράγες
αλλά δείχνει να κολλάει στη γραφειοκρατία. «Αν ολοκληρωθούν και λειτουργήσουν τα κύρια συστήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τα οποία έχουν
ενταχθεί και δρομολογηθεί στον χώρο
της οικονομίας, των ασφαλιστικών ταμείων, της Υγείας, της Δικαιοσύνης κτλ.,
όχι μόνο θα προκύψει όφελος από την
καταπολέμηση της σπατάλης που θα
υπερβεί τα 4-5 δισ. ευρώ ετησίως, αλλά
θα σημάνει και την πραγματική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης σε αντίθεση με την αοριστολογία περί μεταρρυθμίσεων που ακούμε τελευταία» σχολιάζει ο ίδιος.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση μόνο στα χαρτιά
Κόλλησε στη γραφειοκρατία και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο «εγκέφαλος» του υπουργείου Οικονομικών

Τ

ο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσλειτουργίας
της πολυδιαφημισμένης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
είναι το σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Εκτέλεσης Εθνικού Προϋπολογισμού (κεντρικό ERP), το
οποίο έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο των δαπανών του
στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα σε πραγματικό
χρόνο (real time). Aυτή η απεικόνιση είναι αδύνατη
αυτή τη στιγμή γιατί ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος του
υπουργείου Οικονομικών έμεινε στα χαρτιά.
Από τους μερικούς χιλιάδες φορείς της κεντρικής και
γενικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή παρακολουθούνται
online μόνο οι 30 και καταβάλλεται προσπάθεια να
ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της σύνδεσης 500 φορέων.
Αν ρωτήσει ο υπουργός Οικονομικών το ΓΛΚ τι ακριβώς
έχει δαπανήσει το Δημόσιο από την αρχή του έτους ως
την Παρασκευή 15 Ιουνίου και πώς έχουν δαπανηθεί
αυτά τα ποσά ανά φορέα, θα λάβει (μια γενική) απάντηση
σε κάποιους μήνες από σήμερα. Αυτό συμβαίνει γιατί η
διαδικασία ακόμη και σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται με βάση χειρόγραφα (που στην καλύτερη
περίπτωση συνοδεύονται από CDs με δεδομένα), τα
οποία αποστέλλονται κάθε μήνα στο ΓΛΚ από τις οικονομικές διευθύνσεις των υπουργείων και τους φορείς
της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα ωστόσο βρίσκεται στο γεγονός ότι το ΓΛΚ - και επομένως ο υπουργός Οικονομικών
- δεν έχει καμία δυνατότητα επαλήθευσης της εγκυρότητας των στοιχείων, αφού οι περισσότεροι φορείς όχι
μόνο δεν διαθέτουν ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα αλλά, και να είχαν, δεν υπάρχει ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και άρα δαπανών σε
όλους τους φορείς ώστε να γνωρίζει το ΓΛΚ τι αντιπροσωπεύει η κάθε δαπάνη.
Ετσι, ακόμη και όταν γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή,
ο ουσιαστικός έλεγχος είναι αδύνατος. Επί παραδείγματι,
μια γάζα σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μπορεί
να έχει διαφορετικό κωδικό από την ίδια ακριβώς γάζα
σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Το ίδιο πρόβλημα εγκυρότητας και διασταύρωσης
υπάρχει με τις δαπάνες όλων των υπουργείων, των
ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των ασφαλιστικών ταμείων, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων κτλ.
Η υλοποίηση του συστήματος έχει προϋπολογισμό 9
εκατ. ευρώ. Ανατέθηκε το 2009 σε δύο εταιρείες αλλά
δεν έχει προχωρήσει στην επόμενη και πιο σημαντική
φάση που αφορά το σύνολο των φορέων.
Πληροφορίες λένε μάλιστα ότι «πάγωσε» από το Ελεγκτικό Συνέδριο…
Παράλληλα στα πρώτα του βήματα χρήσης βρίσκονται
τόσο το σύστημα Elenxis, το οποίο θα επιτρέψει φορο-

Η εφαρμογή του e-government που κόλλησε οδηγεί σε μείωση
σπατάλης 4-5 δισ. ευρώ ετησίως
λογικές διασταυρώσεις και ελέγχους (το χρησιμοποιεί
ικανοποιητικά το ΣΔΟΕ, όχι όμως οι ΔΟΥ, η Oικονομική
Επιθεώρηση και η Οικονομική Αστυνομία), όσο και το
ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες», το οποίο θα οδηγεί σε αυτόματη διασταύρωση περιουσιακών στοιχείων (μετοχές,
σκάφη, ακίνητα, καταθέσεις) με τα εισοδήματα που δηλώνει ο κάθε φορολογούμενος. «Αν υλοποιηθούν σωστά
όλα αυτά, θα μιλάμε για μιαν άλλη χώρα» σημειώνει
στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών.

Παρωχημένη απογραφή
Οσο για την πολυδιαφημισμένη Ενιαία Αρχή Πληρωμής,
δεκατρείς είναι όλοι κι όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται
στο ΓΛΚ και υπερβάλλουν εαυτούς για να φέρουν εις
πέρας το έργο τους, το οποίο αφορά περίπου 700.000
εργαζομένους που πληρώνονται μέσω του συστήματος
ΔΙΑΣ. Το... πατροπαράδοτο σύστημα των επιταγών δεν
έχει πάψει να ισχύει για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.
Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί η απουσία ηλεκτρονικού συστήματος για την καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο (HR Management System).
Η τελευταία «φωτογραφία» προέρχεται από την απογραφή
του 2010, ωστόσο εδώ και δύο χρόνια, ακριβώς επειδή
δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί το HR Managment System,
η κυβέρνηση δεν γνωρίζει ούτε πόσοι μπήκαν ούτε
πόσοι εξήλθαν από το Δημόσιο για διάφορους λόγους
και ακόμη περισσότερο ποιες ειδικότητες έχουν τοποθετηθεί σε ποιες θέσεις. «Δεν ξέρουμε πόσοι διδάκτορες

ή κάτοχοι μεταπτυχιακών υπηρετούν, για παράδειγμα,
στον ΟΣΕ, οι οποίοι ενδεχομένως θα ήταν χρήσιμοι σε
άλλες θέσεις όπου υπάρχουν ελλείψεις» σημειώνει το
ίδιο στέλεχος.

Ανεξέλεγκτοι γιατροί
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση βρίσκεται ακόμη και
σε φάση πιλοτικής εφαρμογής και… σύγχυσης. Η κοινωφελής εταιρεία ΗΔΙΚΑ ΑΕ, πρώην Κέντρο Ηλεκτρονικού
Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ), υποστηρίζει
μέσω του προέδρου της κ. Βλάση Σφυρόερα ότι 50%
του συνόλου του όγκου των συνταγών εκτελείται ηλεκτρονικά. Ωστόσο η μία πλατφόρμα διαδέχεται την
άλλη αλλά το σύστημα συνεχίζει να υπολειτουργεί και
να «πέφτει» και οι χειρόγραφες συνταγές συνεχίζονται
και «σκανάρονται» από το σύστημα του ΙΚΑ. Οι δε παραπομπές για παρακλινικές εξετάσεις εκτελούνται με το
σύστημα που κληρονόμησε ο ΕΟΠΥΥ από τον ΟΠΑΔ
(Δημόσιο).
Το κυριότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι το
πιο χρήσιμο εργαλείο, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις,
δεν έχει αρχίσει ακόμη να λειτουργεί με πολυεπίπεδες
συσχετίσεις. Αυτό έχει αποτέλεσμα πολλοί γιατροί να
παραμένουν ανεξέλεγκτοι. Τι προσφέρει αυτό το σύστημα; Εντοπίζει τη διασύνδεση συγκεκριμένου γιατρού
με συγκεκριμένο φαρμακείο, συγκεκριμένο φάρμακο,
άρα και φαρμακευτική εταιρεία…

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

19

EΔEOΠ

Ο νέος επικεφαλής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας μιλάει στο «Βήμα»

«Επενδύουμε στην
κουλτούρα της
μπίρας»
Τα επώνυμα προϊόντα είναι ο μόνος τρόπος για
να διασφαλιστεί η σταθερή ποιότητα
Συνέντευξη στην εφημερίδα «Το Βήμα»
Η αγορά της μπίρας συρρικνώνεται μαζί με την ελληνική αγορά. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση έχει
μειωθεί κατά 10 λίτρα ετησίως και εφέτος η αγορά θα
συρρικνωθεί κατά περίπου 10%. Παραδόξως η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία εφέτος σκοπεύει να επενδύσει περί τα 25
εκατ. ευρώ - πέρυσι επένδυσε 20 εκατ. ευρώ -, αναπτύσσει με εντυπωσιακούς ρυθμούς τη συμβολαιακή
καλλιέργεια του κριθαριού και στίχος της μάλιστα
εφέτος είναι να κάνει και εξαγωγές βύνης. Προσφάτως
ο κ. Ζωούλλης Μηνά, ένα από τα σημαντικότερα
στελέχη του ομίλου της Heineken, ανέλαβε τη διεύθυνση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Η τοποθέτησή του
μοιάζει με «επικίνδυνη αποστολή», αλλά ο ίδιος το αρνείται, λέγοντας πως πρόκειται για ευθύνη και στόχος
του είναι να διασφαλίσει τη σταθερότητα της εταιρείας.

Συστηματική δουλειά
Προ ημερών η Αθηναϊκή Ζυθοποιία απέσπασε το
πρώτο βραβείο στην Ελλάδα για το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και την τέταρτη θέση στην Ευρώπη, ενώ στην αγορά η απορρύθμιση των
εργασιακών σχέσεων συνεχίζεται. Πώς αντιλαμβάνεστε αυτή τη «δυσαρμονία»;
«Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό κρύβεται στις παρακάτω λέξεις: σεβασμός, διαφάνεια, εμπιστοσύνη
και δέσμευση. Για το κτίσιμο καθεμιάς από αυτές
τις λέξεις και τις αξίες που αυτές αντιπροσωπεύουν, αλλά και την καθιέρωσή τους ανάμεσα στα
μέρη που συμμετέχουν σε μια επαγγελματική
σχέση - εταιρεία, εργαζόμενοι -, απαιτούνται χρόνος και συστηματική προσπάθεια. Αυτή δεν είναι
πάντα μια εύκολη διαδικασία και σίγουρα χρειάζεται διαρκής και συστηματική δουλειά, είναι όμως
βέβαιο ότι η διατήρηση του αμοιβαίου σεβασμού
βοηθάει πάντα».

Προσφάτως αναλάβατε τη διεύθυνση της
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Είστε άνθρωπος «δύσκολων
αποστολών»;
«Είναι αλήθεια πως έρχομαι στην Ελλάδα
σε μια περίοδο με πολλές προκλήσεις για τη
χώρα. Το περιβάλλον αυτό απαιτεί ευελιξία
από όλους, και σίγουρα και εμείς προσαρμόζουμε εδώ και καιρό αρκετά κομμάτια της
δραστηριότητάς μας. Ο ρόλος μου, καθώς
αναλαμβάνω να οδηγήσω την εταιρεία μας
μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, είναι μια
ευθύνη που γεννιέται από τις ίδιες τις συνθήκες
και όχι κάποια ιδιαίτερη αποστολή. Σε κάθε
περίπτωση, ο βασικός μου στόχος είναι να
διασφαλίσω τη σταθερότητα της εταιρείας
μας καθώς και τη συνέχιση της επένδυσης «Στη διάρκεια του 2012 πρόκειται να επενδυθούν περίπου 25
στα προϊόντα μας».
εκατ. ευρώ, ενώ το 2011 η εταιρεία επένδυσε 20 εκατ. ευρώ»
τονίζει ο κ. Ζωούλλης Μηνά, ένα από τα σημαντικότερα στεΠώς εξελίσσεται η αγορά της μπίρας εφέτος, λέχη του ομίλου της Heineken ο οποίος ανέλαβε τη διεύθυνση
δεδομένου ότι η τουριστική κίνηση είναι μει- της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
ωμένη και πώς εξελίσσεται η Αθηναϊκή Ζυθοποιία;
σταθερή ποιότητα.
«Σε γενικές γραμμές αναμένουμε μείωση περίπου
Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι η κατά κεφαλήν κα10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά στην αγορά
τανάλωση τα τελευταία χρόνια έχει πέσει από 40 σε
της μπίρας. Ο τουρισμός αντιστοιχεί στο 10%-15% της
30 λίτρα, παραμένοντας πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό
συνολικής αγοράς, οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο
μέσο όρο, ο οποίος βρίσκεται περίπου στα 80 λίτρα
μειωμένος αριθμός επισκεπτών θα έχει δυστυχώς κάκατά κεφαλήν. Είναι προφανές ότι η συρρίκνωση αυτή
ποιον αντίκτυπο. Στο πλαίσιο αυτής της μείωσης ωστόσο
της συνολικής αγοράς δημιουργεί πιέσεις και στα οιδιακρίνουμε μια μετακίνηση στις φθηνότερες μπίρες
κονομικά δεδομένα και αποτελέσματα των εταιρειών
και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό είναι λογικό,
παραγωγής και εμπορίας μπίρας. Προκειμένου να ανδεδομένου ότι στις μέρες μας το κόστος αποτελεί
τιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, ο δικός μας στόχος
πλέον σημαντικό κριτήριο αγοράς για τους καταναλωτές.
είναι η ανάπτυξη της κατηγορίας της μπίρας στο σύνολό
Εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε απορροφήσει τις
της. Για τον λόγο αυτόν, έχουμε επενδύσει σε ένα
συνεχείς αυξήσεις του κόστους παραγωγής των προπρόγραμμα για την κουλτούρα της μπίρας, ενημερώϊόντων μας, αλλά και έχουμε ενδυναμώσει τη σχέση
νοντας τους καταναλωτές και ενθαρρύνοντας την
ποιότητας - τιμής, αυξάνοντας σημαντικά τις προωθητικές
υπεύθυνη κατανάλωση μπίρας σε πολλές, διαφορετικές
μας ενέργειες. Πιστεύουμε στα επώνυμα προϊόντα
περιστάσεις».
γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η

Καλλιέργεια κριθαριού από έλληνες παραγωγούς
Πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας και εξαγωγής βύνης σε αγορές του εξωτερικού
Τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου η εταιρεία, η
οποία κατέχει σημαίνουσα θέση στην αγορά, να διατηρήσει τα μερίδια και τα οικονομικά της μεγέθη;
«Κατ' αρχάς επιτρέψτε μου να πω ότι η φιλοσοφία
μας είναι μακροπρόθεσμης προοπτικής. Δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα εδώ και περίπου 50 χρόνια
και η πρόθεσή μας είναι να παραμείνουμε εδώ και η
εταιρεία μας ανταγωνιστική μακροπρόθεσμα.
Ηδη πολλές πρωτοβουλίες μας προς αυτή την κατεύθυνση αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Θα ήθελα
χαρακτηριστικά να αναφέρω το παράδειγμα του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού για
την παραγωγή των προϊόντων μας, το οποίο ξεκίνησε
το 2008 και σήμερα έχει ήδη αγκαλιαστεί από 1.100
έλληνες παραγωγούς. Εφέτος θα προμηθευτούμε
25.000 τόνους ελληνικού κριθαριού, από 101.000
στρέμματα ελληνικής γης. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε
με 14 αγροτικούς συνεταιρισμούς σε όλη τη χώρα, με
έλληνες επιστήμονες αλλά και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ παράλληλα δοκιμάζουμε νέες

ελληνικές ποικιλίες κριθαριού στους τέσσερις πειραματικούς αγρούς μας στη χώρα. Αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι που είμαστε η μοναδική ζυθοποιία
στην Ελλάδα που εμπλέκει τους παραγωγούς σε αυτόν
τον βαθμό αλλά και που διαθέτει τα δικά της βυνοποιεία
στη χώρα, στις εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη
και στην Πάτρα, όπου μετατρέπουμε δηλαδή το κριθάρι
σε βύνη. Μάλιστα από εφέτος ξεκινάμε εξαγωγές ελληνικής βύνης σε αγορές του εξωτερικού, ενώ στόχος
μας είναι να αυξήσουμε την ποσότητα του κριθαριού
που προμηθευόμαστε από την Ελλάδα στους 50.000
τόνους ως το 2015».
Εχετε σε εξέλιξη ένα επενδυτικό πρόγραμμα αρκετών
εκατομμυρίων ευρώ. Σκοπεύετε να αναστείλετε ορισμένες από τις επενδύσεις σας;
«Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία παραμένουμε επικεντρωμένοι στους μακροπρόθεσμους στόχους της επιχειρηματικότητας και της στρατηγικής μας ανάπτυξης. Η δέσμευσή μας αυτή συμπληρώνεται με την ενίσχυση της

εξαγωγικής μας δραστηριότητας, τη συνέχιση του
επενδυτικού μας πλάνου, καθώς και με την ανάπτυξη
του χαρτοφυλακίου μας με νέα προϊόντα, όπως η
Amstel Pilsner, η Sol και η ΒΙΟΣ5.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δημιουργούμε εγχώρια
προστιθέμενη αξία 90% επί του συνόλου των δαπανών
μας. Συνεργαζόμαστε με 4.500 έλληνες προμηθευτές.
Στη διάρκεια του 2012 πρόκειται να επενδυθούν
περίπου 25 εκατ. ευρώ, ενώ το 2011 η εταιρεία
επένδυσε 20 εκατ. ευρώ. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια
η εταιρεία μας έχει επενδύσει περισσότερα από 468
εκατ. ευρώ στη βελτίωση και στην ανανέωση του εξοπλισμού της, με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις της να
θεωρούνται από τις πιο σύγχρονες και παραγωγικές
στην Ευρώπη. Επενδύουμε σταθερά στην Ελλάδα και
στο μέλλον της εταιρείας μας εδώ. Αλλωστε η Amstel
του χρόνου θα γιορτάσει τα 50 χρόνια της στην
ελληνική αγορά».
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Ζητούμενο η στροφή σε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο

Θαμπώνει η κινεζική βιτρίνα
«Η χώρα έχει εισέλθει σε κρίσιμη φάση και χρειάζεται μεταρρυθμίσεις» παραδέχθηκε ο πρωθυπουργός Γουέν Τζιαμπάο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η βιτρίνα μιας χώρας που διαθέτει
έναν αναρίθμητο «στρατό» εργαζομένων
που αμείβονται με χαμηλούς μισθούς
και στηρίζουν μια πανίσχυρη οικονομία
που αναπτύσσεται με φρενήρεις ρυθμούς
έχει αρχίσει να θαμπώνει. Η Κίνα δεν
είναι σήμερα η ίδια χώρα με αυτή που
διοργάνωσε τους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008. Είναι μια οικονομία με επιβραδυνόμενο ρυθμό ανάπτυξης, με εργαζομένους που διεκδικούν
υψηλότερες αποδοχές, αλλά και με μια
πολιτική ελίτ με χέρια «λερωμένα» από
τη διαφθορά και «δεμένα» από τη γραφειοκρατία. Είναι μια χώρα που γερνάει
πιο γρήγορα απ' όσο μεγεθύνεται και
ρυπαίνει περισσότερο απ' όσο αντέχει
ο πλανήτης. Κυρίως πρόκειται για ένα
κράτος σε μεταβατική περίοδο. «Βρισκόμαστε σε κρίσιμο στάδιο» παραδέχθηκε
ο κινέζος πρωθυπουργός Γουέν Τζιαμπάο
μιλώντας πριν από δύο μήνες στο εθνικό
Κοινοβούλιο. «Η χώρα έχει εισέλθει σε
κρίσιμη φάση και οι μεταρρυθμίσεις είναι
επιβεβλημένες» επανέλαβε λίγες ημέρες
μετά, σε οικονομικό συνέδριο στο Πεκίνο,
ο Λι Κεκιάνγκ, ο οποίος προαλείφεται
για διάδοχος του Γουέν. Αλλωστε το

2012 είναι έτος διαδοχής.
Το διακύβευμα για την Κίνα είναι «αν
μπορεί να μετασχηματιστεί σε μια εντελώς σύγχρονη οικονομία και κοινωνία»
αναφέρουν σε ανάλυσή τους οι «Times»
της Νέας Υόρκης. Πράγματι, το επικείμενο
συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος
τον Οκτώβριο θα σηματοδοτήσει όχι
μόνο την αλλαγή ηγεσίας στο ΚΚΚ και
στη χώρα αλλά και τη στροφή ως προς
την οικονομική πολιτική.
Η πρόσφατη μείωση του βασικού επιτοκίου από την κεντρική τράπεζα, για
πρώτη φορά μετά το 2008, από το 6,56%
στο 6,31% αλλά και οι αποφάσεις για
μια πιο ελαστική διακύμανση του γουάν
έναντι του δολαρίου αποτελούν ενδείξεις
«χαλάρωσης» της νομισματικής πολιτικής
και προϊδεάζουν για το νέο πακέτο τόνωσης της εσωτερικής ζήτησης.
Η οικονομική ατζέντα της κυβέρνησης
περιστρέφεται γύρω από τους άξονες
του πακέτου «Κίνα 2030» που ετοίμασε
για λογαριασμό της το Κέντρο Αναπτυξιακών Ερευνών. Η κινεζική δεξαμενή
σκέψης προτάσσει την ανάγκη αύξησης
των κρατικών δαπανών για την Υγεία
και την Παιδεία αλλά και επιτάχυνση
των ιδιωτικοποιήσεων για την ενίσχυση
των οικονομικών πόρων της κυβέρνησης.

Το 12ο πενταετές πλάνο με ορίζοντα το
2015 εστιάζει, πράγματι, στην τόνωση
της βιομηχανίας και ιδιαίτερα στην προώθηση της έρευνας σε τομείς όπως η
βιοτεχνολογία και τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
η αεροναυπηγική και οι εφαρμογές νέων
τεχνολογιών και Διαδικτύου.
Καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ
αναμένεται να σταθεροποιηθεί κοντά
στο 8% το τρέχον έτος αλλά μακριά από
το 9% του 2011 ή τα διψήφια ποσοστά
προηγούμενων ετών, το Πεκίνο αντιλαμβάνεται την ανάγκη ενίσχυσης της
εσωτερικής ζήτησης. Το μοντέλο μιας
αποκλειστικά εξαγωγικής οικονομίας που
παράγει για να καταναλώνουν οι άλλοι
δεν θεωρείται πια «βιώσιμο» σε ένα διεθνές οικονομικό σύστημα που ταλανίζεται
από αλλεπάλληλες κρίσεις. Θα πρέπει
να ενισχυθεί και η εσωτερική ζήτηση, η
οποία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα
καθώς οι Κινέζοι προτιμούν να αποταμιεύουν από το να καταναλώνουν.
Αν όμως θεωρείται «αβίωτος» αυτός
ο τρόπος ανάπτυξης, άλλο τόσο «αβίωτη»
είναι και η επιμονή της Κίνας στην παραγωγή προϊόντων χαμηλού κόστους.
Ο αρθρογράφος των αμερικανικών
«Times» Τζέιμς Φόλοους χαρακτηρίζει

αυτό το μοντέλο «παγίδα των χαμηλών
μισθών», καθώς η κινεζική βιομηχανία
έχει (αυτο)περιοριστεί στον ρόλο του
κατασκευαστή φθηνών απομιμήσεων ή,
στην καλύτερη περίπτωση, στην εργολαβική κατασκευή πανάκριβων προϊόντων
για λογαριασμό αμερικανικών και ευρωπαϊκών εταιρειών που καρπώνονται
τη μερίδα του λέοντος από τα έσοδα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εταιρεία
Foxconn, η οποία παράγει κινητά τηλέφωνα για πολλές εταιρείες, μεταξύ των
οποίων και η αμερικανική Apple. Ωστόσο
για κάθε συσκευή Apple που παράγουν
τα κινεζικά εργοστάσια (η οποία κοστίζει
εκατοντάδες ευρώ στη χώρα πώλησης)
μένουν μόλις 0,10 ευρώ στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους και σε κάθε
είδους μεσάζοντες της Κίνας. Αυτό λοιπόν που λείπει από τη χώρα είναι όχι
μία αλλά πολλές «κινεζικές Apple» (και
Nokia και Sony), σημειώνει χαρακτηριστικά ο αμερικανός αρθρογράφος. Αλλωστε αυτόν ακριβώς τον δρόμο ακολούθησε με επιτυχία πριν από πολλές
δεκαετίες η Ιαπωνία, η οποία ήταν κάποτε
γνωστή ως ο «αντιγραφέας» των ευρωπαϊκών και κυρίως των γερμανικών αυτοκινήτων.

70 νέα
αεροδρόμια
σε τρία χρόνια

Η ανερχόμενη τάξη των «νοικοκυραίων»

Ε

κτός από τους αναρίθμητους χαμηλόμισθους εργάτες των κινεζικών
βιομηχανιών και τα στελέχη της κομματικής νομενκλατούρας υπάρχει και μια
άλλη κοινωνική τάξη που διεκδικεί μερίδιο από την «πίτα» της οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα. Πρόκειται για ένα νέο
μεσοαστικό στρώμα, τους ιδιοκτήτες γης
και κατοικιών που συχνά συγκεντρώνουν περισσότερα του ενός ακίνητα.
Η ανάδυσή τους σημειώθηκε μόλις
στις αρχές του 2000, όταν δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα η αγορά ακινήτων. Ως τα τέλη του '90 οι κάτοικοι
των κινεζικών πόλεων ήταν κυρίως εργάτες που έβρισκαν στέγη αντί πολύ χαμηλού ενοικίου σε ακίνητα που κατείχαν
οι επιχειρήσεις τους ή εργαζόμενοι με
πολύ χαμηλό εισόδημα που διέμεναν σε
εργατικές κατοικίες - με έξοδα του κρά-

τους.
Εκτοτε επιτράπηκε στους ενοίκους να
αγοράσουν τα σπίτια τους. Ταυτόχρονα,
όσοι είχαν μια σχετική οικονομική ευρωστία μπορούσαν πλέον να ανοιχτούν σε
μια νέα αγορά η οποία μεγεθύνθηκε με
ταχείς ρυθμούς. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων
αποτελούν σήμερα τον «τρίτο πόλο» της
κινεζικής κοινωνίας στις μεγάλες και στις
μεσαίου μεγέθους πόλεις. Συνεργάζονται μεταξύ τους σε επιχειρήσεις real estate και ασφαλώς φροντίζουν να
διατηρούν στενές σχέσεις με τους τοπικούς κομματικούς αξιωματούχους. Πρόκειται για μια αμφίδρομα επωφελή
σχέση: οι γραφειοκράτες εναγκαλίζονται
ανθρώπους με οικονομική επιφάνεια και
οι ιδιοκτήτες ακινήτων εκμεταλλεύονται
στο έπακρον την πολιτική κάλυψη. Η χαλαρή νομοθεσία και οι διαβλητοί έλεγχοι

δόμησης από το κράτος επιτρέπουν σε
αυτούς να κατασκευάζουν νέα συγκροτήματα κατοικιών καταστρατηγώντας
τους κανόνες. Κανείς δεν ελέγχει την
ποιότητα των υλικών, την τήρηση των
περιβαλλοντικών κανονισμών ή την καταπάτηση ιδιοκτησιών.
Λείπει όμως ένα βασικό γνώρισμα για
να αποδοθεί στη συγκεκριμένη ομάδα ο
χαρακτήρας μιας πραγματικής κοινωνικής τάξης: η διεκδίκηση πολιτικής δύναμης. Αλλωστε η αδιαμεσολάβητη
συνδιαλλαγή με την κομματική ηγεσία
αποτελεί από μόνη της ένα ισχυρό πλεονέκτημα. Προφανώς αμφότεροι εκτιμούν ότι οι υπάρχουσες ισορροπίες
εξυπηρετούν προς το παρόν τα συμφέροντά τους.

Το στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων το οποίο ενέκρινε στα τέλη
Μαΐου το Συμβούλιο του Κράτους
αποσκοπεί στην τόνωση της εγχώριας ζήτησης μέσω εστιασμένων
επενδύσεων σε τομείς που μπορούν να παράγουν σημαντικά
κέρδη. Για παράδειγμα, το Πεκίνο
σχεδιάζει την κατασκευή «πράσινων» αυτοκινήτων ή ηλεκτρονικών
συσκευών εφάμιλλων των ευρωπαϊκών και των ιαπωνικών. Εντυπωσιακό είναι το πλάνο για τις
αερομεταφορές που προβλέπει την
κατασκευή 70 νέων αεροδρομίων
και την ανακατασκευή άλλων 100
προκειμένου το 2012 να διαθέτει η
χώρα 230 αεροδρόμια και στόλο
4.700 αεροπλάνων από τα 2.900
που πετούν σήμερα με τα χρώματα
της Κίνας.
Οι φιλοδοξίες του Πεκίνου επεκτείνονται και στην κατάκτηση του
Διαστήματος με την κατασκευή του
πρώτου διαστημικού σταθμού στην
επόμενη δεκαετία. Βέβαια ο στόχος
είναι αρκετά μετριοπαθής, καθώς ο
κινεζικός σταθμός θα είναι έξι
φορές μικρότερος από τον Διεθνή
Διαστημικό Σταθμό. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει τις
υποδομές προκειμένου να αποκτήσει η χώρα την τεχνογνωσία μιας
υπολογίσιμης δύναμης στην αεροναυπηγική.
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Οι οίκοι αξιολόγησης είπαν «ναι» στην επιστροφή της χώρας στις αγορές

«Ξεπαγώνει» η οικονομία
της Ισλανδίας

Στο εδώλιο

Η κυβέρνηση εγγυήθηκε τις καταθέσεις των
πολιτών και κήρυξε στάση πληρωμών για
τους ξένους
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

T

ριάμισι χρόνια μετά το πιστωτικό
«μπλακάουτ» του 2008, η οικονομία
της Ισλανδίας, της μικρής νησιωτικής χώρας των 320.000 ψυχών, ανθεί και
πάλι. Το ΑΕΠ ενισχύεται σημαντικά (η
ανάπτυξη άγγιξε πέρυσι το 3% και αναμένεται να φθάσει εφέτος το 2,4%), η
ανεργία υποχωρεί στο 7,2%, το δημόσιο
χρέος διατηρείται κοντά στο «αποδεκτό»
100% του ΑΕΠ, με πτωτικές μάλιστα τάσεις (αναμένεται να πέσει στο 80% ως το
2016), και τους οίκους αξιολόγησης, τους
ίδιους που «βούλιαξαν» με τις υποβαθμίσεις τους τη μισή Ευρώπη, να δίνουν το
«πράσινο φως» για την επιστροφή της Ισλανδίας στις αγορές.
Τι είναι λοιπόν αυτό που έκανε τη
Fitch πριν από λίγες ημέρες να αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ισλανδίας στο «BBB-», ακολουθώντας τις
αντίστοιχες κινήσεις των S&P και
Moody's; Δεν μπορεί, κάτι σωστό πρέπει
να έκαναν οι Ισλανδοί για να τους καλοδέχονται τόσο γρήγορα οι σκληρόκαρδες
αγορές. Και η απάντηση είναι απλή: αντί
να χρεοκοπήσουν ως κράτος, οι ισλανδοί
απόγονοι των Βίκινγκς χρεοκόπησαν τις
τρεις μεγάλες, ένοχες για την κρίση τράπεζές τους (Kaupthing, Landsbanki και
Glitnir), που είχαν φθάσει στο σημείο να
χρωστούν στους ξένους πελάτες και πιστωτές κάπου… 85 δισ. δολάρια - έξι φορές το ισλανδικό ΑΕΠ! Το αντίθετο δηλαδή από την Ιρλανδία, που στενάζει
κάτω από το μνημόνιο επειδή ακριβώς
έσπευσε να στηρίξει τις έξι καταχρεωμένες τράπεζές της με χρήμα των φορολογουμένων. Βεβαίως τα μεγέθη δεν είναι τα ίδια.

Σε κάθε περίπτωση η ισλανδική κυβέρνηση εγγυήθηκε με κρατικό χρήμα
μόνο τους τραπεζικούς
λογαριασμούς των υπη- Το παράδειγμα της Ισλανδίας εμπνέει τους πολίτες και
κόων της και αρνήθηκε άλλων υπερχρεωμένων χωρών. Στη φωτογραφία, πολίτην αποπληρωμή των τες στη Βαρκελώνη διαδηλώνουν κατά του σχεδίου διάυπολοίπων - κηρύσσοντας σωσης των τραπεζών. Το πλακάτ γράφει: Η Ισλανδία
δείχνει τον δρόμο! Μη σώζετε τις τράπεζες!
ουσιαστικά στάση πληρωμών «προς τα έξω» και
δισ. ακόμη από τις σκανδιναβικές χώρες)
αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τους
το ΑΕΠ υποχώρησε συνολικά κατά 14,3%,
400.000 ξένους (κυρίως Βρετανούς και
οι μισθοί κατέρρευσαν, οι τιμές των ειΟλλανδούς) πελάτες των ισλανδικών
σαγόμενων προϊόντων εκτοξεύθηκαν στα
τραπεζών.
ύψη, η χρηματιστηριακή αξία των ισλανΤα αντίποινα υπήρξαν όντως σοβαρόδικών επιχειρήσεων κατέρρευσε (ο δείτατα: η βρετανική κυβέρνηση έφθασε
κτης έπεσε από τις 8.000 μονάδες στις…
στο σημείο να «παγώσει» τα περιουσιακά
400), ενώ ο πληθωρισμός άγγιξε κάποια
στοιχεία της ισλανδικής κεντρικής τράστιγμή το 19%, δημιουργώντας σοβαρά
πεζας, χρησιμοποιώντας την αντιτρομοπροβλήματα σε χιλιάδες νοικοκυριά - και
κρατική νομοθεσία! Και η χώρα πλήρωσε
ιδιαίτερα σε όσα νοικοκυριά είχαν ήδη
τη στάση της αυτή. Αναγκαστικά η κυφορτωθεί με βαριά στεγαστικά δάνεια
βέρνηση προχώρησε σε υποτίμηση, με
στα χρόνια της «φούσκας».
την κορόνα να χάνει ταχύτατα πάνω από
Ο πρόεδρος της χώρας Ολαφούρ Ράγτο 50% της αξίας της έναντι των ξένων
κναρ
Γκρίμσον το λέει ξεκάθαρα: η ισνομισμάτων αναφοράς, επέβαλε αυστηλανδική
«συνταγή» εξόδου από τη χρεορούς κανόνες στην κίνηση κεφαλαίων,
κοπία
μόνον
εν μέρει έχει να κάνει με
ώστε να αποτρέψει τη φυγή καταθέσεων
την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοστο εξωτερικό, και δεν απέφυγε το ΔΝΤ.
μέα. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει κατ'
Στην πορεία βέβαια το Ρέικιαβικ έφθασε
αυτόν είναι η εκ νέου επιβολή της λαϊκής
δύο φορές πολύ κοντά σε έναν ιστορικό
θέλησης επί των συμφερόντων των αγοδιακανονισμό με τους ξένους πιστωτές,
ρών: «Η Ισλανδία αγνόησε τις ζοφερές
που προέβλεπε την αποζημίωση των ξέπροειδοποιήσεις των οίκων αξιολόγησης
νων πελατών σε βάθος χρόνου: και τις
και άλλων θεσμών, και τα κατάφερε μια
δύο φορές όμως η αντίδραση των ισλανχαρά. Το παράδειγμά μας θα μπορούσε
δών πολιτών ήταν τόσο έντονη ώστε τα
να αντιγραφεί και από άλλες χώρες που
σχέδια κατέρρευσαν.
βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση» δήΗ διετία 2008-2010 υπήρξε πολύ δύλωσε με νόημα πριν από λίγες ημέρες ο
σκολη γι' αυτούς: παρά την έκτακτη ξένη
κ. Γκρίμσον στο Reuters.
βοήθεια (1,5 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ και 3

* Ο βασικός πολιτικός υπεύθυνος
της χρεοκοπίας, ο κεντροδεξιός
πρώην πρωθυπουργός Γκέιρ Χάαρντε (φωτογραφία) κάθεται
από την περασμένη Δευτέρα
στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου της χώρας, του Landsd mur, κατηγορούμενος για εγκληματική αμέλεια κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008. Ο Χάαρντε είναι ο πρώτος ηγέτης
παγκοσμίως που κατηγορείται
για τη διεθνή οικονομική κρίση,
ενώ αν καταδικαστεί αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης ως δύο
χρόνια. Από την πλευρά του ο
60χρονος πρώην πρωθυπουργός
καταγγέλλει ότι είναι θύμα πολιτικής δίωξης από τη σημερινή
(κεντροαριστερή) κυβέρνηση
και απορρίπτει την κατηγορία
ότι έθεσε σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας.
* Το σίγουρο είναι ότι αν πάει
τελικά φυλακή θα έχει… εκλεκτή παρέα, αφού έχουν ήδη
απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος
90 ατόμων, στην πλειονότητά
τους τραπεζικών αλλά και κυβερνητικών στελεχών, ενώ η
σχετική δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 200 πρωτοκλασάτα ονόματα! Και οι καταδίκες πέφτουν βροχή - τον
Γενάρη ο πρόεδρος, ο διευθυντής και αρκετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της χρεοκοπημένης τράπεζας Kaupthing
Bank καταδικάστηκαν σε πολύμηνες ποινές φυλάκισης, καθώς
κρίθηκαν ένοχοι για απάτη και
χειραγώγηση της αγοράς.

Χρεοκόπησαν οι τράπεζες, όχι το κράτος
Χαρίστηκαν οφειλές άνω του 1 δισ. ευρώ ελαφρύνοντας σημαντικά το πιστωτικό φορτίο των νοικοκυριών

Η

κυβέρνηση της Ισλανδίας και οι νέες, κρατικές τράπεζες που εκείνη δημιούργησε μετά την υποχρεωτική χρεοκοπία των αμαρτωλών παλαιών που είχαν
φουλ στα «τοξικά» δεν αδιαφόρησαν για τις «παράπλευρες απώλειες» της κρίσης: αντιθέτως έσπευσαν να
«κουρέψουν» τα στεγαστικά δάνεια, πείθοντας τις τράπεζες ότι με αυτόν τον τρόπο θα γλίτωναν κι αυτές από
το δεδομένο κύμα επισφαλειών, καθώς πριν από το
«κούρεμα» το 40% των δανειοληπτών καθυστερούσαν
ή είχαν διακόψει εντελώς τις πληρωμές τους.
Ετσι αποφασίστηκε να «κουρευτούν» τα στεγαστικά
δάνεια η αξία των οποίων ξεπερνά το 110% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Με τον τρόπο αυτό και τα
νοικοκυριά που πλήρωναν δάνειο για κάτι που άξιζε
πολύ λιγότερο ανακουφίστηκαν και οι τράπεζες «καθάρισαν» τα βιβλία τους από τις επισφάλειες.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι τράπεζες «χάρισαν» ως τώρα συνολικά χρέη άνω του 1 δισ. ευρώ, που

αναλογούν στο 13% του ΑΕΠ, ελαφρύνοντας σημαντικά το πιστωτικό φορτίο των Ισλανδών. Σπουδαίο
ρόλο σε αυτό έπαιξε βέβαια και το ανώτατο δικαστήριο
της χώρας, που έκρινε παράνομα όλα τα δάνεια που
ήταν υπολογισμένα σε ξένα νομίσματα - απόφαση με
την οποία ουσιαστικά διεγράφη η πρόσθετη ζημιά στα
χρεωμένα νοικοκυριά από τη ραγδαία υποτίμηση του
εθνικού νομίσματος.
Οπως έγραψε χαρακτηριστικά πριν από λίγο καιρό ο
δανός οικονομολόγος Λαρς Κρίστενσεν: «Η Ισλανδία
είναι πλέον και επίσημα παγκόσμια πρωταθλήτρια στην
ανακούφιση των νοικοκυριών από τα χρέη, κάτι που
αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την ταχύτερη
έξοδο μιας οικονομίας από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Σε τελική ανάλυση, το δίδαγμα της Ισλανδίας είναι
πως όταν τα νοικοκυριά δεν είναι πια σε θέση να πληρώσουν τα χρέη τους οι τράπεζες πρέπει να το αποδεχτούν, όποια κι αν είναι τα συμφέροντά τους».
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Γιατί τόσες
αυτοκτονίες;
Οι αυτοκτονίες έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο
στην Ελλάδα της κρίσης. Είναι όμως τα αίτια μόνο οικονομικά; Ποιός ο ρόλος της μίμησης, της πόλης, του
Τύπου; Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε;
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ε

νας άνδρας μπαίνει σε μια τυχαία
πολυκατοικία, ανεβαίνει τους ορόφους και πέφτει στο κενό. Ενας
ηλικιωμένος άνδρας ξαφνιάζει τους δικαστικούς κλητήρες που έρχονται να
του επιδώσουν έξωση πέφτοντας από
το μπαλκόνι του. Το μπαλκόνι γίνεται
ένα ιδιότυπο Ζάλογγο για έναν 60χρονο
και την 90χρονη άρρωστη μητέρα του.
Κάποιος άλλος επιλέγει να πέσει από
την Ακρόπολη, ενώ η αυτοκτονία του
φαρμακοποιού μπροστά στα έκπληκτα
μάτια των περαστικών από την πλατεία
Συντάγματος είναι από κείνα τα περιστατικά αυτοκτονιών που δύσκολα θα
ξεχαστούν. Τους τελευταίους μήνες οι
ειδήσεις για αυτοκτονίες είναι τόσο
πολλές που αδυνατεί κανείς να συγκρατήσει τις λεπτομέρειές τους. Αυτό
όμως που μένει είναι εκείνη η πικρή αίσθηση ότι ακόμη ένας άνθρωπος χάθηκε
και εμείς οι υπόλοιποι μένουμε εδώ να
μετρούμε τις απώλειες, ανήμποροι να
βοηθήσουμε.
Τι συμβαίνει λοιπόν; Αυξήθηκε όντως
η συχνότητα των αυτοκτονιών στη χώρα
μας; Γιατί αυτοκτονούν οι συμπολίτες
μας; Αρκεί το ζοφερό κλίμα της ύφεσης
να κάνει τον θάνατο ελκυστικότερο
από τη ζωή για κάποιους ανθρώπους;
Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε τις αυτοκτονίες, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία τους; Οδηγημένοι από τη σκληρή ειδησεογραφία
και με απόλυτο σεβασμό για τους ανθρώπους που επέλεξαν τον θάνατο ως
διέξοδο, μιλήσαμε με τους ειδικούς,
τόσο για να κατανοήσουμε τα αίτια αυτής της μάστιγας όσο και για να συμβάλουμε κατά το δυνατόν στην αποτροπή
της. Τόσο η κυρία Μυρτώ Νίλσεν, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια και ιδρυτικό
μέλος της «Μέριμνας» (μη κερδοσκοπική
εταιρεία για τη φροντίδα παιδιών και

οικογενειών στην αρρώστια και στον
θάνατο), όσο και ο κ. Κυριάκος Κατσαδώρος, ψυχίατρος και ιδρυτής της «Κλίμακας» (ΜΚΟ που μεταξύ άλλων λειτουργεί από το 2007 την τηλεφωνική
Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία
1018), μας διαβεβαίωσαν ότι όλοι μαζί
μπορούμε πράγματι να βοηθήσουμε
για να δουν φως στο τούνελ της απόγνωσης οι συνάνθρωποί μας.

Ελλάδα: από το απυρόβλητο
στην πρώτη γραμμή
Οι άνθρωποι αυτοκτονούσαν πάντα.
Ωστόσο πριν από μερικά χρόνια τα
πράγματα δεν ήταν έτσι. Οι αυτοκτονίες
δεν αποτελούσαν συχνό φαινόμενο
στη χώρα μας. «Παραδοσιακά, μεταξύ
των ευρωπαϊκών χωρών η Ελλάδα βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης με τον αριθμό αυτοκτονιών
ανά 100.000 κατοίκους. Τα σκήπτρα
στις αυτοκτονίες κατείχαν οι χώρες του
Βορρά και κυρίως η Φινλανδία και η
Σουηδία» σημειώνει η κυρία Νίλσεν και

προσθέτει: «Τα συστήματα υγείας των
χωρών αυτών όμως έλαβαν μέτρα και
πέτυχαν να μειώσουν τον αριθμό των
αυτοκτονιών. Αντίθετα, στη χώρα μας
παρατηρείται μια σημαντική αύξηση
των αυτοκτονιών, ιδιαίτερα τα τελευταία

Η πίστη σώζει
Καθοριστικός ο ρόλος της Εκκλησίας
Χαρακτηριστικό της ταυτότητας του ανθρώπου που δίνει τέλος στη ζωή του
είναι η μοναξιά, η αίσθηση ότι δεν ανήκει κάπου. Οπως εξηγεί η κυρία Νίλσεν:
«Είναι σημαντικό για τον άνθρωπο να διαθέτει ένα οικογενειακό, κοινωνικό, συναισθηματικό πλαίσιο, να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου. Δύσκολα εγκαταλείπει
κάποιος ένα γερό υποστηρικτικό πλαίσιο. Αντίθετα, είναι πολύ πιο εύκολο να
αποφασίσει να τερματίσει τη ζωή του κάποιος που είναι αναγκασμένος να ζει σε
μια συναισθηματική έρημο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι πιστοί άνθρωποι δεν αυτοκτονούν εύκολα. Οχι μόνο επειδή η αυτοχειρία είναι κάτι που δεν
θέλει ο Θεός, αλλά και επειδή συνήθως είναι μέλη μιας ευρείας κοινότητας πιστών».
Την παραπάνω παρατήρηση συμμερίζεται και ο κ. Κατσαδώρος, ο οποίος επισημαίνει ότι η αλλαγή στη στάση της Εκκλησίας έχει σώσει πολλούς συνανθρώπους μας από την αυτοκτονία: «Παλαιότερα, η στάση των ιερέων προς τις
οικογένειες των αυτοχείρων ήταν καταδικαστική. Σήμερα παρατηρούμε μια τεράστια αλλαγή η οποία επιβεβαιώνεται και στα ιερατικά συνέδρια στα οποία καλούμαστε να συμμετάσχουμε. Πραγματικά, αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα
"μπράβο" στην Εκκλησία για το έργο που προσφέρει στη στήριξη των ατόμων
που θέλουν να αυτοκτονήσουν. Δεν είναι μικρός ο αριθμός μελλοντικών αυτοχείρων που έφτασε σε εμάς μέσω της Εκκλησίας. Συχνά πρόκειται για άτομα που
έχουν πάει για εξομολόγηση και εκεί έχουν εκφράσει την επιθυμία να δώσουν
τέλος στη ζωή τους. Με πρωτοβουλία της Εκκλησίας βλέπουμε αυτά τα περιστατικά, τα οποία δέχονται και τη δική μας φροντίδα παράλληλα με τη στήριξη που τους παρέχεται εκεί».
Στον αντίποδα, από απόψεως συμπεριφοράς προς τις οικογένειες των αυτοχείρων, βρίσκονται τα γραφεία τελετών. Πρόκειται για μια έκπληξη των
ανθρώπων της «Κλίμακας» καθώς φαίνεται ότι το φαινόμενο ενδημεί στη
χώρα μας. «Οι οικογένειες ατόμων που έχουν αυτοκτονήσει και παρακολουθούνται από εμάς, φέρουν βαρύτατα ψυχικά τραύματα από τους αδέξιους
χειρισμούς του προσωπικού των γραφείων τελετών. Ξέρετε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι άνθρωποι που εργάζονται σε γραφεία τελετών έχουν φοιτήσει σε ειδικά εκπαιδευτικά τμήματα και έχουν μάθει πώς διαχειρίζεται κάποιος
το πένθος. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα και δυστυχώς οι συνέπειες για τις οικογένειες των αυτοχείρων είναι δραματικές» σημείωσε ο κ. Κατσαδώρος.

χρόνια».
Η αύξηση του ρυθμού των αυτοκτονιών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια
της τελευταίας πενταετίας είναι καλά
τεκμηριωμένη, όπως προκύπτει και από
σχετικές δημοσιεύσεις επίσημων στοιχείων σε επιστημονικά περιοδικά. «Το
2008, οπότε και τοποθετείται διεθνώς
η έναρξη της οικονομικής κρίσης, ξεπεράστηκε το φράγμα της μιας αυτοκτονίας την ημέρα» σημειώνει ο κ. Κατσαδώρος και συνεχίζει: «Οι εκτιμήσεις
μας σήμερα είναι ότι έχουμε 2-3 αυτοκτονίες την ημέρα». Ο λόγος που ο κ.
Κατσαδώρος αναφέρεται σε εκτιμήσεις
είναι το γεγονός ότι τα επίσημα στοιχεία
δεν περιγράφουν επαρκώς το πρόβλημα: «Το στίγμα που συχνά συνοδεύει
τις οικογένειες των αυτοχείρων οδηγεί
στο να μην καταγράφονται όλες οι αυτοκτονίες. Στην "Κλίμακα" συνεργαζόμαστε τόσο με τα Κέντρα Υγείας όλης
της επικράτειας όσο και με τις πανεπιστημιακές ιατροδικαστικές υπηρεσίες
προκειμένου να συλλέξουμε τα στοιχεία
για τον αριθμό των αυτοκτονιών. Και
πάλι κάποιες δεν γίνονται ποτέ γνωστές:
εκείνος που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του για να αυτοκτονήσει, πάντοτε θα καταγράφεται
στα τροχαία».

Μομφή προς τον εαυτό του
Ποιοι είναι όμως οι λόγοι για τους
οποίους κάποιοι άνθρωποι βλέπουν ως
μόνη διέξοδο στα προβλήματά τους
τον θάνατο; «Η αυτοκτονία είναι μια
μομφή του ατόμου προς τον ίδιο του
τον εαυτό» λέει η κυρία Νίλσεν και
εξηγεί: «Εκείνος που αυτοκτονεί για
ερωτικούς λόγους θεωρεί τον εαυτό
του ανάξιο για τον έρωτα που του αρνήθηκαν. Ο αυτόχειρας, αρνούμενος
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Από τη θεωρία στην πράξη

Πώς να τις προλάβουμε

Τ

α τελευταία χρόνια η Γραμμή Παρέμβασης για
την Αυτοκτονία 1018 που λειτουργεί η Κλίμακα
έχει δεχθεί χιλιάδες τηλεφωνήματα απεγνωσμένων
συμπολιτών μας που έβλεπαν τον θάνατο ως μόνη
λύση στα προβλήματά τους. Αλλά οι άνθρωποι της
Κλίμακας δεν περιορίζονται στο να δέχονται τηλεφωνήματα: έπειτα από ενημέρωση από φορείς
όπως η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος (που, μεταξύ άλλων, εντοπίζει συζητήσεις για
αυτοκτονίες στο διαδίκτυο) ή η Εκκλησία, επικοινωνούν οι ίδιοι με
ευάλωτα άτομα.
Θα μπορούσαμε άραγε
και εμείς να συμβάλουμε
στο να μπει φρένο στη
μάστιγα των αυτοκτονιών; Ζητήσαμε από τον
κ. Κατσαδώρο να μας
δώσει οδηγίες για τον εντοπισμό των ατόμων του
περιβάλλοντός μας που θα
μπορούσαν να υποκύψουν
στη σκέψη της αυτοκτονίας.
Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά του ατόμου που αυτοκτονεί;
«Οταν υπάρχουν οι εξωγενείς παράγοντες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια αυτοκτονία, το βασικό σημάδι του ευάλωτου ατόμου
είναι η αλλαγή συμπεριφοράς. Αν ήταν νευρικό
άτομο, γίνεται ένα ήσυχο άτομο, αν κοιμόταν καλά,
αποκτά αϋπνίες, ή αντίθετα, αν είχε αϋπνίες, κοιμάται συνεχώς, είναι αγχωμένο και φαίνεται, αρχίζει

το δώρο της ζωής, δηλώνει εμπράκτως
την πίστη του ότι η ζωή δεν του αξίζει.
Πρόκειται για την παραδοχή της ύστατης
αποτυχίας. Βεβαίως, το να βιώσει κανείς
οτιδήποτε σαν να πρόκειται για την
ύστατη αποτυχία σημαίνει ότι η κρίση
του έχει διαταραχθεί, ότι βρίσκεται σε
μια συναισθηματική σύγχυση που δεν
αφήνει χώρο για την ορθή κρίση. Η
απόγνωση που βιώνει το άτομο αυτό
δεν αφήνει χώρο για τη σκέψη που οργανώνει το μέλλον».
Σύμφωνα με τη διεθνώς αποδεκτή
παραδοχή, η πλειονότητα των αυτοχείρων πάσχει από ψυχικές διαταραχές.
«Αν και υπάρχουν πολλές συζητήσεις
σχετικά με το θέμα, η διεθνής επιστημονική κοινότητα συμφωνεί ότι το ποσοστό των αυτοχείρων που είναι ψυχικά
ασθενείς κυμαίνεται από 80% ως 95%»
λέει ο κ. Κατσαδώρος. Η ψυχική διαταραχή, η «ευαλωτότητα» κάποιων ατόμων,
αν και σοβαρός παράγοντας, δεν αποτελεί ωστόσο ικανή και αναγκαία συνθήκη για να τα οδηγήσει στην αυτοκτονία. Για να συμβεί αυτό απαιτείται
και κίνητρο: «Ατομα με ένα συγκεκριμένο
γενετικό υπόβαθρο είναι περισσότερο
ευάλωτα στην αυτοκτονία, ωστόσο για
να φθάσουν ως εκεί απαιτούνται οι κατάλληλες εξωτερικές συνθήκες. Στρεσογόνοι παράγοντες οι οποίοι αθροίζονται και με γεωμετρική πρόοδο οδηγούν το ευάλωτο άτομο στο να βάλει
τέλος στη ζωή του» τονίζει ο έλληνας
ψυχίατρος.

Η «σκανδάλη» της κρίσης
Η οικονομική κρίση από την οποία
διέρχεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, και η οποία έχει συνέπεια τη ραγδαία
αύξηση της ανεργίας αλλά και τη δρα-

στικότατη μείωση του Κράτους Πρόνοιας,
φαίνεται ότι απετέλεσε πολύ καλό υπόβαθρο για την αύξηση των αυτοκτονιών.
«Πράγματι, η οικονομική κρίση έχει λειτουργήσει ως πυροδοτικός μηχανισμός
για την παρατηρούμενη έξαρση των
αυτοκτονιών στη χώρα. Το διαπιστώσουμε και από τη σύνθεση των ατόμων
που τηλεφωνούν στη γραμμή 1018. Τα
άτομα που έχουν οικονομικά προβλήματα διαφέρουν από τα υπόλοιπα. Είναι
περισσότερο θυμωμένα και αισθάνονται
αδικημένα. Οπως όμως όλοι οι άνθρωποι
που φθάνουν στο σημείο να σκέφτονται
την αυτοκτονία ως το μόνο φως στο
τούνελ, νιώθουν και αυτά ότι είναι αποκλεισμένα από τα πάντα. Βιώνουν έναν
αφόρητο ψυχικό πόνο και έχουν χάσει
κάθε ελπίδα» λέει ο κ. Κατσαδώρος.
Τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη μοναξιά κατονομάζει και η κυρία Νίλσεν
ως βασικούς παράγοντες που οδηγούν

να πίνει ποτά που δεν έπινε, δεν μιλά σε αυτούς
που μιλούσε και επιλέγει να κλειστεί στον εαυτό
του, σοβαρεύει, τακτοποιεί τις εκκρεμότητές του,
κυρίως όσες έχουν να κάνουν με περιουσιακά στοιχεία, επισκέπτεται γιατρό ζητώντας βοήθεια για ένα
άσχετο πρόβλημα υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι
το 75%-80% των ατόμων που αυτοκτονούν έχουν
δει κάποιον γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας τον
χρόνο πριν από την απόπειρα και έχουν
παραπονεθεί για πονοκεφάλους, αϋπνίες κτλ.».
Περιττό να πούμε ότι αν παρατηρήσουμε κάποιες από τις
συμπεριφορές αυτές σε κάποιο άτομο του περιβάλλοντός μας θα πρέπει να
κινητοποιηθούμε για να του
προσφερθεί η κατάλληλη
βοήθεια. Υπάρχει όμως και
κάτι ακόμη που μπορούμε
να κάνουμε και που δεν
αφορά συγκεκριμένα γνωστά
μας ευάλωτα άτομα, αλλά
οποιοδήποτε ευάλωτο άτομο.
Είναι το να φτιάξουμε μια κοινωνία
περισσότερο συλλογική, μια κοινωνία
που δεν θα οδηγεί με ευκολία ανθρώπους
στο περιθώριο. Δεν είναι δύσκολο να είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτούς που είναι λιγότερο τυχεροί
από εμάς σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Η ιστορία
αποδεικνύει ότι το έχουμε καταφέρει και σε περιόδους πολύ πιο δύσκολες.

ένα ευάλωτο άτομο στην έσχατη λύση:
«Παλαιότερα η υποστηρικτική ελληνική
οικογένεια και οι μικρές κοινωνίες δημιουργούσαν έναν ιστό που στήριζε τα
μέλη του. Η σημερινή αστικοποίηση,
με τον ταυτόχρονο περιορισμό του Κράτους Πρόνοιας και την αποδιάρθρωση
του κοινωνικού ιστού, έχει συμβάλει
στην απομόνωση των ατόμων. Δεν
υπάρχει καλύτερο μέρος να απομονωθεί
κανείς από μια μεγαλούπολη».

Μιμητισμός,
ηρωισμός ή δειλία;
Μπορεί πράγματι οι σημερινές συνθήκες να ευνοούν την άνθηση του φαινομένου, δεν μπορεί όμως κανείς να
μην παρατηρήσει ότι φαίνεται να υπάρχει μια μόδα αυτοκτονιών, για τις οποίες
μάλιστα επιλέγονται δημόσιοι χώροι.
«Υπάρχει πράγματι το φαινόμενο του

Προσοχή στα παιδιά!
Η απώλεια του γονέα είναι πάντοτε τραυματική εμπειρία για τα παιδιά, αλλά το τραύμα των παιδιών που χάνουν τον πατέρα ή τη μητέρα τους εξαιτίας μιας
αυτοκτονίας είναι πάρα πολύ βαθύ. Τα μέλη της «Μέριμνας», μεταξύ άλλων, παρακολουθούν και στηρίζουν τα
τραυματισμένα από το πένθος παιδιά. Σύμφωνα με την
κυρία Νίλσεν, «ο αντίκτυπος μιας αυτοκτονίας στην οικογένεια είναι τεράστιος. Εκτός από τη θλίψη για την απώλεια, οι οικείοι του αυτόχειρα αισθάνονται θυμό για το γεγονός και ενοχές που δεν μπόρεσαν να το
αποτρέψουν. Ιδιαίτερα τα παιδιά των αυτόχειρων βιώνουν μια ανείπωτη θλίψη
και κουβαλούν το βάρος αυτού του θανάτου κατ' επιλογή σε όλη τους τη ζωή».
Σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα πρωτόκολλα, η ύπαρξη αυτοκτονίας στην οικογένεια αποτελεί παράγοντα για την εμφάνιση ενός νέου κρούσματος αυτοκτονίας στους κόλπους της. Για τον λόγο αυτόν η ελληνίδα ψυχοθεραπεύτρια είναι
ιδιαιτέρως αυστηρή με τους γονείς που σκέπτονται την αυτοκτονία: «Οσο σοβαρό
και να θεωρούν το κίνητρο που τους οδηγεί σε αυτή τη σκέψη πρέπει να γνωρίζουν ότι το κακό που θα κάνουν στα παιδιά τους είναι τεράστιο».

μιμητισμού και στις αυτοκτονίες» λέει
ο κ. Κατσαδώρος και προσθέτει: «Οσο
για την επιλογή δημοσίων χώρων, αυτή
εντάσσεται στην προσπάθεια για μια
ηρωική έξοδο και για την αποστολή,
μέσω της αυτοκτονίας, ενός κοινωνικού
μηνύματος».
Εκλαμβάνεται άραγε και από τους
άλλους ως ηρωισμός η αυτοκτονία σε
δημόσιους χώρους, ή πρόκειται μόνο
για ακόμη μία ψευδαίσθηση των αυτοχείρων; «Η αυτοκτονία παραμένει αυτοκτονία όποιος και αν είναι ο χώρος
όπου αυτή διενεργείται» λέει η κυρία
Νίλσεν και επεξηγεί: «Πρόκειται για μια
δειλία μπροστά σε μια ζωή που δεν
προσφέρει μέριμνα και υποστήριξη. Η
μόνη ίσως περίπτωση να θεωρηθεί ηρωισμός είναι σε καιρό πολέμου, όπου θυσιάζει κανείς τον εαυτό του για το κοινό
καλό».
Τη σημασία τού να μην παρουσιάζεται
ως ηρωισμός κάτι που δεν είναι και τον
καθοριστικό ρόλο του Τύπου σε αυτό
επεσήμανε ο κ. Κατσαδώρος: «Τα αίτια
μιας αυτοκτονίας δεν είναι προφανή. Η
ψυχολογική αυτοψία που διενεργούμε
μετά το συμβάν πρέπει να είναι πολύ
ενδελεχής για να αποκαλυφθούν οι αιτίες που οδήγησαν κάποιον άνθρωπο
στο να τερματίσει τη ζωή του. Το να
αποδίδονται λοιπόν όλες οι αυτοκτονίες
στην κρίση, ή, ακόμη χειρότερο, να παρουσιάζονται ως ηρωικές πράξεις όχι
μόνο δεν συμβάλλει στην αποτροπή
τους, αλλά υποκινεί τα φαινόμενα μιμητισμού που προαναφέραμε. Οι αδέξιοι
χειρισμοί του θέματος των αυτοκτονιών
εκ μέρους του Τύπου κινητοποιούν μια
αλυσίδα ανεπιθύμητων καταστάσεων
που δυσχεραίνει το έργο όσων προσπαθούν να βάλουν φρένο σε αυτό το
φαινόμενο».
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Ευκολότερη η βίζα από το 2013
Μέτρα διευκόλυνσης
και βελτιώσεις στην
αναθεώρηση του Κώδικα
Θεωρήσεων προετοιμάζει η ΕΕ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ε

υκολότερες διαδικασίες έκδοσης βίζας από το 2013
επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με την προοπτική της
αναθεώρησης του Κώδικα Θεωρήσεων εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στη
βίζα Σένγκεν και η άμεση επίπτωση στη μείωση της τουριστικής επισκεψιμότητας πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, που
υπολογίζεται ότι στερείται περί
τα τρία ως πέντε εκατομμύρια
τουρίστες τον χρόνο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δείχνει να τα αντιμετωπίζει με διάθεση εξεύρεσης
της προσφορότερης για όλες τις
πλευρές λύσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προτίθεται να προχωρήσει τόσο σε άμεσα μέτρα διευκόλυνσης εντός του ισχύοντος
πλαισίου όσο και σε ανάλογες
βελτιώσεις στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κώδικα Θεωρήσεων (Visas) που έχει δρομολογηθεί
για το επόμενο έτος.
«Είναι μια καλή ευκαιρία για
τον επαναπροσδιορισμό ζητημάτων που δημιουργούν δυσκολίες
στην Ελλάδα» αναφέρει στέλεχος
της Επιτροπής που ασχολήθηκε
ενεργά με το θέμα. Ωστόσο επισημαίνει ότι «δεν έχουν όλα τα
κράτη-μέλη τις ίδιες έγνοιες» με
την Ελλάδα σε ό,τι αφορά το
θέμα της βίζας και ειδικά τα κράτη
του Βορρά, που φοβούνται περισσότερο τη λαθρομετανάστευση. Αυτό θα είναι «ένα σημείο
τριβής και διαπραγματεύσεων»,
καθώς «θα χρειαστεί να δοθούν
μεγάλα ανταλλάγματα», μια και
πρόκειται για τη βίζα εξωτερικών
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και «εκεί θα τεθούν οι πρώτες

Θεαματική
αύξηση

δυσκολίες».
Η πρωτοβουλία για
την εξεύρεση λύσης
ξεκίνησε πριν από έξι
μήνες περίπου από τον
αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και επίτροπο για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα κ. Αντόνιο Ταγιάνι και την
ελληνίδα επίτροπο Θα- Τα στατιστικά δείχνουν ότι οι τουρίστες από χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και
λασσίων Υποθέσεων η Ινδία αυξάνονται παρά τις διαδικασίες θεωρήσεων
και Αλιείας κυρία Μαρία
Δαμανάκη, οι οποίοι
δικασιών, καθώς τα κράτη-μέλη
θεωρηθούν οι διατάξεις του τέέφεραν το θέμα προς εξέταση
με υψηλό όγκο αιτήσεων έχουν
λους βίζας.
στην αρμόδια επίτροπο Εσωτευιοθετήσει τη λύση της εξωτεριΗ χαλάρωση των όρων της
ρικών Υποθέσεων κυρία Σεσίλια
κής ανάθεσης και τη συμπλήρωση
βίζας Σένγκεν είναι ακόμη ένα
Μάλμστρομ. Φαίνεται ότι με την
αιτήσεων online, ειδικά σε χώρες
θέμα που διαχωρίζει τις θέσεις
επιμονή των δύο επιτρόπων και
όπως η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα.
Βορρά και Νότου στην Ευρωπαϊκή
το «θετικό νεύμα συγκατάβασης»
Ενωση, καθώς η Ισπανία και η
από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Αύξηση των προξενείων
Ιταλία είναι χώρες που δέχονται
Επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ ΜπαΕπίσης θα διερευνηθούν τρόποι
μεγάλο αριθμό τουριστών και
ρόζο δημιουργήθηκε πιο «φιλικό»
περαιτέρω τόνωσης και διευκόαπό τρίτες χώρες. «Παρατηρούμε
κλίμα στο αίτημα. Σύμφωνα με
λυνσης της αύξησης του δικτύου
μια μετατόπιση του τουριστικού
πληροφορίες, σε απάντηση της
των προξενείων αλλά και της παρεύματος από τη Δύση προς την
κυρίας Μάλμστρομ προς την ελρουσίας τους, ενώ σημειώνεται
Ανατολή» υπογραμμίζει η πηγή
ληνίδα επίτροπο τίθεται η βάση
η διάθεση εξέτασης του τρόπου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιγια τη διευκόλυνση στην έκδοση
επαναπροσδιορισμού του νομικού
βεβαιώνοντας την ανάγκη διορθεωρήσεων εισόδου σε ό,τι αφοπλαισίου για τα Κοινά Κέντρα Αιθώσεων στις διαδικασίες θεωρήρά την απλοποίηση των πρακτιτήσεων/ Διεκπεραίωσης (Comσεων εισόδου. Με βάση στοιχεία
κών τουλάχιστον λεπτομερειών,
mon Application Centre - CAC)
της Επιτροπής προκύπτει ότι ο
ενώ επισημαίνεται και ο ρόλος
προκειμένου να διευκολυνθεί η
μέσος όρος κατανάλωσης επιτων εθνικών αρχών.
δημιουργία τους και να βελτιωθεί
σκέπτη από δυτικές χώρες στην
Στις προθέσεις της Επιτροπής
η λειτουργία τους.
Ευρώπη είναι 600 ευρώ την εβδοκαι της επιτρόπου Μάλμστρομ
Στα θέματα προς επανεξέταση
μάδα, ενώ από χώρες της Ασίας
είναι μια πιο «ελαστική» προσέγπεριλαμβάνεται και η αποσαφήαυξάνεται σε 1.000 ευρώ. Τα σταγιση στη διαδικασία έκδοσης θενιση των κανόνων σχετικά με την
τιστικά στοιχεία δείχνουν ωστόσο
ωρήσεων, όπως η τυποποίηση
έκδοση πολλαπλών Visas (MEVs),
ότι οι τουρίστες από χώρες όπως
των απαραίτητων πιστοποιητικών,
ενδεχόμενες βελτιώσεις στις διαη Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία αυξάκαθώς στην αναθεώρηση του Κώτάξεις για την πιστοποίηση εμνονται παρά τις διαδικασίες θεωδικα το 2013 θα διερευνηθούν
πορικών μεσολαβητών (tour opρήσεων. Το 2010 εκδόθηκαν
τρόποι για την απλοποίηση των
erators), οι οποίοι προβλέπεται
420.000 βίζες Σένγκεν στην Ινδία
απαιτήσεων, ενώ υπογραμμίζεται
ότι μπορούν να υποβάλλουν αι(από 340.000 το 2007), 785.000
η κατάρτιση εναρμονισμένης λίτήσεις χορήγησης βίζας για τους
στην Κίνα (από 560.000 το 2008)
στας δικαιολογητικών. Στην ίδια
πελάτες τους, αλλά και το κατά
και 4,5 εκατομμύρια στη Ρωσία
κατεύθυνση είναι ο εξορθολογιπόσον υπάρχει ανάγκη να ανα(από 3,5 εκατομμύρια το 2007).
σμός και η συντόμευση των δια-

Μεγάλη αύξηση συνεχίζουν να παρουσιάζουν και
εφέτος οι θεωρήσεις εισόδου που έχουν δοθεί από
τις ελληνικές προξενικές
αρχές σε Ρωσία, Ουκρανία
και Τουρκία το πρώτο εξάμηνο του 2012 σε σύγκριση
με το περυσινό διάστημα.
Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία του υπουργείου
Εξωτερικών, στη Ρωσία η
συνολική αύξηση στις βίζες
φθάνει σε ποσοστό 18% καθώς έχουν εκδοθεί 272.914
θεωρήσεις σε σχέση με
231.269 το 2011: στη Μόσχα
241.958 από 204.233, στο
Νοβοροσίσκ 13.275 από
8.872 και στην Αγία Πετρούπολη 18.164 από 17.681.
Αντίστοιχα στην Ουκρανία
η άνοδος αγγίζει το 62%,
με 49.086 βίζες αντί 30.301
το 2011: στο Κίεβο 35.494
από 21.913, στην Οδησσό
5.281 από 4.245 και στη
Μαριούπολη 8.311 από
4.143. Σε ποσοστό 40% υπολογίζεται και η αύξηση στην
Τουρκία με 37.111 βίζες από
26.492 το 2011: στην Αγκυρα 2.329 από 1.748, στη
Σμύρνη 6.540 από 5.181,
στην Κωνσταντινούπολη
23.625 από 16.061 και στην
Αδριανούπολη 4.617 από
3.502, ενώ στους αριθμούς
αυτούς δεν υπολογίζονται
οι θεωρήσεις εισόδου που
δίνονται με βάση το πιλοτικό
πρόγραμμα που ισχύει σε
πέντε ελληνικά νησιά για
επισκέπτες από την Τουρκία.

Εκπτωτική κάρτα για καταναλωτικούς Ρώσους
Εχουν ενταχθεί 340 εταιρείες, ενώ οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ρωσόφωνο τμήμα

Σ

τις καταναλωτικές διαθέσεις των Ρώσων και γενικότερα όσων εύπορων τουριστών επισκέπτονται τη
χώρα με σκοπό τις αγορές, την αισθητική περιποίηση και

τη διασκέδαση στοχεύει μια νέα κάρτα παροχών. Η εκπτωτική κάρτα MyLoyalCard, που βασίζεται σε ένα σύστημα επιβράβευσης των κατόχων και στη δικτύωσή
τους με συμβεβλημένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, πωλείται στη Ρωσία μέσω ταξιδιωτικών
γραφείων και tour operators που οργανώνουν
ταξιδιωτικά πακέτα σε ελληνικούς προορισμούς, ενώ πρόσφατα προστέθηκαν 15 ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία σε Κρήτη,
Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Αθήνα, καθώς θα είναι
διαθέσιμη και σε άλλες εθνικότητες (Ιάπωνες,
Κινέζοι, Ισραηλινοί).
Το 2011 επισκέφθηκαν τη χώρα 739.000
Ρώσοι, από τους οποίους προέκυψαν ταξιδιωτικές εισπράξεις 746 εκατ. ευρώ. Εφέτος τα
στοιχεία για την κίνηση από τη ρωσική αγορά
παραμένουν ενθαρρυντικά, ενώ έχουν ήδη
πουληθεί οι πρώτες 300.000 οικογενειακές
κάρτες, σημειώνει η κυρία Αφροδίτη Ασλανίδη,

επικεφαλής της AN Group και υπεύθυνη Διαχείρισης του
Δικτύου Ελλάδας Loyal Partners Group, που ανήκει σε
όμιλο ρωσικών συμφερόντων. Η Ελλάδα είναι ο πρώτος
προορισμός στην Ευρώπη όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα και το κόστος της κάρτας, που ισχύει για έναν
χρόνο, είναι 25 ευρώ. Οι πρώτοι ρώσοι τουρίστες-κάτοχοι
της κάρτας ξεκίνησαν να έρχονται από τα τέλη Ιουνίου
και ως τον Οκτώβριο θα έχει ολοκληρωθεί ο κύριος
όγκος των πελατών, το πρόγραμμα όμως θα συνεχιστεί
και τη χειμερινή περίοδο με διαφοροποιημένες παροχές.
Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 340 εταιρείες - καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, εστιατόρια, κέντρα αισθητικής, spa, κομμωτήρια, μπαρ, εταιρείες ενοικιάσεως
αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, μουσεία, νοσοκομεία και
ακόμη δικηγορικά και λογιστικά γραφεία. Οι υπηρεσίες
περιλαμβάνουν ρωσόφωνο τμήμα, επίσης VIP service για
αγορές με τριήμερα ταξίδια στην Αθήνα, αλλά και 24ωρη
νομική υποστήριξη και πληροφορίες ιατρικής περίθαλψης.

