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Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΣΩΣ

ΘΕΡΜΑΝΕΙ ΛΙΓΟ

ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Ημείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, από 23 σε 13%, από

1ης Αυγούστου 2013 (δοκιμαστικά μέχρι το τέλος

του χρόνου) αναμένεται ότι θα μειώσει τις τιμές και θα

λειτουργήσει υπέρ των καταναλωτών.

Με την προοπτική αυτή ελπίζεται ότι θα “ζεσταθεί” η

αγορά και ίσως παρατηρηθεί κάποια βελτίωση, όχι μόνο

στο χώρο της εστίασης αλλά γενικότερα στις σχετικές

επαγγελματικές τάξεις.

Τι πρέπει να ξέρετε

για το υγραέριο

στο αυτοκίνητο

Όταν ένας από τους πιο επιτυχημένους CEO της

παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, ο Σέρτζιο

Μαρτσιόνε, επικεφαλής του τεράστιου ομίλου Fiat -

Chrysler, τον οποίο μάλιστα κατάφερε να βάλει ξανά σε

τροχιά ανάπτυξης, δηλώνει ότι το φυσικό αέριο είναι η

πιο βιώσιμη και εφικτή εναλλακτική στα συμβατικά καύ-

σιμα, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η νέα εποχή στις

μεταφορές και τις μετακινήσεις μας έχει ξημερώσει.

Το φυσικό αέριο ως καύσιμο κίνησης οχημάτων, δεν

είναι νέα ιδέα. Όμως τα τελευταία χρόνια η διάδοση,

καθώς και η εξέλιξη, της σχετικής τεχνολογίας είναι

πραγματικά εντυπωσιακή. Σχεδόν τόσο εντυπωσιακή

όσο και τα πλεονεκτήματά της.

Σε σχέση με την οικονομία, το φυσικό αέριο προσφέ-

ρει τα εξής:

• Tο κόστος αγοράς καυσίμου είναι χαμηλότερο, σε

ποσοστό που μπορεί να προσεγγίσει το 30 έως 45% 

• Το πραγματικό κόστος μετακίνησης είναι εξίσου

σημαντικά μειωμένο. Ένα VW Passat που έκανε την

διαδρομή 440 χιλιομέτρων Αθήνα - Κατερίνη, χρει-

άστηκε 43 ευρώ με καύσιμο τη βενζίνη, και μόλις 20,80

ευρώ με καύσιμο το φυσικό αέριο. Η τιμή της βενζίνης

ήταν 1,65 ευρώ/lt και του φυσικού αερίου 1,1 ευρώ/k-

gr, ενώ οι καταναλώσεις 6lt/100km και 4,3kgr/100km,

αντίστοιχα

• Το φυσικό αέριο έχει καθαρή καύση, χωρίς στερεά

κατάλοιπα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σημαντικά μι-

κρότερη φθορά στον κινητήρα σε σχέση με τα άλλα

καύσιμα κίνησης, άρα σημαντική αύξηση της διάρκειας

ζωής του, δηλαδή επιπλέον οικονομία

• Σύμφωνα με πρόσφατες ακριβείς μετρήσεις, βά-

ζοντας 10 ευρώ καύσιμα στο αυτοκίνητό μας καλύ-

πτουμε απόσταση 70 χιλιομέτρων με βενζίνη, 112 χι-

λιομέτρων με πετρέλαιο και 199 χιλιομέτρων με φυσι-

κό αέριο. Δηλαδή κερδίζουμε πάνω από 40% μεγαλύτε-

ρη απόσταση σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης και πε-

ρισσότερο από 80% σε σχέση με τη βενζίνη.

Αύξηση μέχρι και 20% στη φετινή τουριστική κίνηση, υπο-

λογίζουν οι αρμόδιοι. Παρόλα αυτά, η κίνηση αφορά κά-

ποιες συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, οι οποίες ούτως ή

άλλως θεωρούνταν ανέκαθεν τουριστικές.

Η Αθήνα όμως και άλλα αστικά κέντρα της χώρας, δεν εμ-

φανίζουν ανάλογη τουριστική κίνηση - κινείται σε χαμηλά

επίπεδα. Αυτό, βεβαίως, έχει σαν αποτέλεσμα να υποφέρει

πιο πολύ η αγορά.

Μειωμένη στην Αθήνα
η τουριστική κίνηση

Διαψεύσθηκαν οι ελπίδες...
Οι ελπίδες των πρατηριούχων για ανά-

καμψη κατά τη διάρκεια του φετινόύ

καλοκαιριού - έπειτα από έναν άσχημο

οικονομικά χειμώνα - διαψεύστηκαν.

Τα πρατήρια δεν κατάφεραν να πετύ-

χουν τα αναμενόμενα - τουλάχιστον μέ-

χρι τη μέση του καλοκαιριού. Η οικονομι-

κή κρίση κρατά υποτονική την αγορά.

Οι εταιρείες πάλι, επιχειρούν να πετύ-

χουν τον όγκο των πωλήσεων μέσω προ-

σφορών, κυρίως με πολυσυσκευσίες, όχι

όμως επί ίσοις όροις σε όλα τα κανάλια.

Διαθέσιμο στη Βρετανία είναι πλέ-

ον το χάπι κατά του αλκοολισμού

Selincro. Σύμφωνα με τη δανέζικη πα-

ρασκευάστρια εταιρεία Lundbeck,  οι

ασθενείς που λαμβάνουν το νέο χάπι

με τη δραστική ουσία ναλμεφαίνη και

παράλληλα ακολουθούν συμβουλευ-

τική θεραπεία, μπορούν να περιορίσουν

την κατανάλωση του αλκοόλ κατά

61%.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Selin-

cro είχε λάβει την έγκριση του Ευ-

ρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

(ΕΜΑ).

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το συγ-

κεκριμένο χάπι απευθύνεται σε ενή-

λικες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

αλκοολισμού, δεν εμφανίζουν συμ-

πτώματα στέρησης και για το λόγο

αυτόν δεν χρήζουν άμεσης αποτο-

ξίνωσης.

Μια συσκευασία που έχει κερδίσει

μεγάλο έδαφος στην τυποποίηση

των κρασιών είναι ο ασκός. Ο σχεδια-

σμός και η κατασκευή των πρώτων

ασκών ανάγεται στη δεκαετία του ‘50.

Οι πρώτοι αυτοί ασκοί χρησιμοποιήθη-

καν στη μεταφορά διαβρωτικών υγρών

μπαταρίας. Πολύ αργότερα τα υγρά

τρόφιμα αξιοποίησαν αυτή τη νέα συ-

σκευασία, με το κρασί να είναι από τα

τελευταία που μπήκαν στο χορό.

Όπως και άλλες συσκευασίες, ο

ασκός αποτελείται και λειτουργεί ως

ένα σύνολο τριών επί μέρους συνιστω-

σών.

Το χαρτοκιβώτιο, τον ασκό - περιέκτη

του κρασιού και την πλαστική βαλβίδα

εκροής (κάνουλα). Είναι εύκολα κατα-

νοητό ότι η συνεργασία των τριών αυ-

τών συνιστωσών, οδηγούν σε ένα επι-

τυχημένο αποτέλεσμα.

Η εύκαμπτη αυτή συσκευασία προ-

σφέρεται σε όλα τα μεγέθη, ή τουλάχι-

στον σε αρκετά μεγάλη ποικιλία επιλο-

γής. Για την τυποποίηση του κρασιού

έχουν καθιερωθεί μερικές συσκευα-

σίες που συναντάμε τόσο στο εσωτερι-

κό της χώρας όσο και στην αλλοδαπή.

Οι πλέον συνηθισμένες χωρητικότητες

είναι αυτές των 3 και 5 λίτρων, μπο-

ρούν να αγοραστούν και από κατανα-

λωτές, των 10 και 20 λίτρων που απο-

τελούν συσκευασίες που εξυπηρετούν

περισσότερο τους επαγγελματίες της

εστίασης.

Πλεονεκτήματα των ασκών

Επειδή όλα τα υλικά που χρησιμοποι-

ούνται είναι ελαφρά και εύκαμπτα, ο

ασκός-περιέκτης διατηρεί αυτή την

ιδιότητα και συρρικώνεται καθώς τι

κρασί σερβίρεται σταδιακά. Η συρρί-

κνωση αυτή είναι ένα από τα μεγαλύτε-

ρα ποιοτικά πλεονεκτήματα των

ασκών, αφού έτσι το κρασί δεν αντικα-

θίσταται από αέρα και η προστασία

έναντι των οξειδώσεων είναι εξασφα-

λισμένη. Ωστόσο, πρέπει να επισημά-

νουμε σε αυτό το σημείο ότι ο χρόνος

ασφαλούς διατήρησης των κρασιών

μέσα στον ασκό, δεν είναι απεριόρι-

στος. Θεωρείται - πάντα και σύμφωνα

με τους άλλους παράγοντες ασφαλεί-

ας να ισχύουν - ότι ένας γεμάτος ασκός

διατηρεί τις ιδιότητέ τους για αρκετούς

μήνες (9-12), χρόνος όμως που περιο-

ρίζεται δραστικά όταν ο ασκός περάσει

στη χρήση. Υπολογίζεται, σε αυτή την

περίπτωση, 1,5-2 μήνες μετά το άνοιγ-

μά του και το σερβίρισμα του κρασιού η

προστασία έναντι των οξειδώσεων έχει

πάψει.

Πριν την εμφιάλωση

Οι εργασίες προετοιμασίας για την

τυποποίηση των κρασιών σε BiB (Βang-

in-Box) πρέπει να ανταποκρίνονται

στους πιο κάτω στόχους:

- την διατήρηση των ουσιωδών χαρα-

κτηριστικών τους,

- να εξασφαλίσουν την ακαμψία

(σκληρότητα) των συσκευασιών για

την ασφαλή μεταφορά μέχρι τον κατα-

ναλωτή,

- στην ισχύουσα νομοθεσία περί

ασφάλειας τροφίμων,

Από τη μεριά της συσκευασίας

Η προετοιμασία της συσκευασίας

λαμβάνει υπ’ όψη της:

- και τις ελάχιστες απαιτήσεις στεγα-

νότητας σε σύγκριση με το γυαλί

- τους σύντομους χρόνους διανομής

και κατανάλωσης

- τους αερισμούς που έλαβαν χώρα

κατά την οινοποίηση

- τις θερμοκρασίες σε όλη τη διάρ-

κεια της παραγωγής και αποθήκευσης

Περιεκτικότητα σε θειώδες και διοξεί-

διο του άνθρακος

Πρόκειται για δύο στοιχεία με σημαν-

τικό ρόλο στην επιτυχία της τυποποί-

ησης BiB.

ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΑΦΟΣ Ο ΑΣΚΟΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

Χάπι κατά του αλκοολισμού



Οχειρισμός της κυπριακής κρίσης,

που αποτελεί για ορισμένους ένα

φιάσκο, έθεσε σε κατάσταση συνα-

γερμού τους καταθέτες στις αδύναμες

χώρες αλλά και τις ευρωπαϊκές τράπε-

ζες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα χάσουν

15 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ δημιούργη-

σε ένα νέο καθεστώς διάλυσης τραπε-

ζών, αν και αυτό είχε προγραμματιστεί

για το 2015, όταν και θα τεθεί σε ισχύ

σχετική οδηγία. Παράλληλα, όπως λέ-

γεται, το σκιώδες κράτος του ευρώ

δείχνει να απειλεί την ενότητα της Νο-

μισματικής Ενωσης σε μια περίοδο που

η ελληνική οικονομία προσπαθεί να

επανέλθει σε τροχιά σταθεροποίησης.

Οι τελευταίες αποφάσεις της ευρω-

ζώνης γέννησαν δύο νέες αβεβαιότη-

τες και αναβίωσαν μια παλιά, εκτίμησε

σχετικά ο αναλυτής John Normand της

JP Morgan. Οι νέες αποφάσεις αφορούν

το πρότυπο που θα χρησιμοποιείται στο

εξής για την εκκαθάριση των τραπεζών

και την εφαρμογή περιορισμών στις συ-

ναλλαγές, ενώ η παλιά αναβιώνει το εν-

δεχόμενο της εξόδου μιας χώρας από το

ευρώ. Η ευρωζώνη μετά το φιάσκο,

όπως το χαρακτηρίζει, της κυπριακής

κρίσης δημιούργησε ένα νέο καθεστώς

διάλυσης τραπεζών καθώς φάνηκε ότι

επιδιώκει την εκκαθάριση του κλάδου,

αν και αυτό είχε ήδη προγραμματιστεί

για το 2015, όταν και θα τεθεί σε ισχύ η

σχετική οδηγία της ΕΕ.

Δεδομένου όμως ότι η Ευρώπη φαίνε-

ται να δοκιμάζει το πλαίσιο της Οδηγίας

του 2015, είναι φυσικό οι αγορές να ψά-

χνουν για άλλη χώρα που συνδυάζει τα

ευάλωτα σημεία της Κύπρου. Ο τραπεζι-

κός τομέας του Λουξεμβούργου είναι 21

φορές το ΑΕΠ της χώρας, δεν εμφανίζει

όμως τα προβλήματα στην ποιότητα των

ενεργητικών που «κατέστρεψαν» τους

τραπεζικούς τομείς της Ισπανίας, της Ιρ-

λανδίας, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Μην κοιτάζετε τα κριτήρια του μεγέ-

θους του τραπεζικού τομέα, σημει-

ώνουν από την πλευρά τους αναλυτές

της Morgan Stanley, θεωρώντας ότι η

ποιότητα κεφαλαίων είναι αυτή που έχει

τη μεγαλύτερη σημασία. Τον χειρότερο

συνδυασμό κακής ποιότητας κεφαλαί-

ων και χαμηλής κεφαλαιακής επάρκειας

έχουν, σύμφωνα με την αμερικανική

τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες, ακο-

λουθούμενες από αυτές της Ιταλίας και

της Αυστρίας.

Την ίδια ώρα, λένε οι αναλυτές, οι

έλεγχοι στη διακίνηση κεφαλαίου στην

Κύπρο δημιουργούν ένα ευρώ δύο τα-

χυτήτων και γι' αυτό και οι σχετικές συ-

ζητήσεις, αφού τα μετρητά στην Κύπρο

δεν έχουν την ανταλλαξιμότητα που

έχουν τα μετρητά σε άλλες χώρες της

ευρωζώνης.

Βαρύ χτύπημα θα δεχθούν οι ευρω-

παϊκές τράπεζες από την κατάρρευση

του τραπεζικού συστήματος της Κύ-

πρου, σύμφωνα με έκθεση της Barclays,

η οποία εκτιμά ότι θα αφαιρεθούν 15

δισ. ευρώ ετησίως από τα κέρδη των με-

γαλύτερων τραπεζών της Ευρώπης. Ο

Simon Samuels, ο αναλυτής της Barclays

Bank που συνέταξε την έκθεση, αναφέ-

ρει ότι ο μόνος τρόπος για τις τράπεζες

να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο είναι μέ-

σω της αύξησης των επιτοκίων που κα-

ταβάλλονται για καταθέσεις άνω των

100.000 ευρώ για την ενθάρρυνση της

εμπιστοσύνης των πελατών. Το «κούρε-

μα» των καταθέσεων, οι περιορισμοί

στην κίνηση κεφαλαίων και ο κίνδυνος

φυγής κεφαλαίων αποτελούν, σύμφω-

να με τους οικονομολόγους Paul Dono-

van και Reinhard Cluse της UBS, ένα επί-

φοβο σενάριο για τη διάσπαση της ευ-

ρωζώνης. Στην περίπτωση της Κύπρου

οι εν λόγω οικονομολόγοι βλέπουν μά-

λιστα να λαμβάνουν χώρα τα τρία από

τα τέσσερα κοινά σημεία που έλαβαν

χώρα κατά τις προηγούμενες διαλύσεις

νομισματικών ενώσεων. Το πρώτο αφο-

ρά το γεγονός ότι προηγείται της διάλυ-

σης μιας Νομισματικής Ενωσης η έξοδος

κεφαλαίων από τα θεωρούμενα αδύνα-

μα προς τα θεωρούμενα δυνατά τμήμα-

τα της Ενωσης, το δεύτερο είναι ότι

έχουμε κατάσχεση ρευστού ή άλλων

ενεργητικών των πολιτών και το τρίτο

επιβάλλονται έλεγχοι κεφαλαίων και

συχνά γίνεται μεγάλη διάκριση εναντίον

των ξένων ενεργητικών.

Το τέταρτο και απευκταίο είναι ότι η

διάλυση μιας Νομισματικής Ενωσης συ-

νήθως συνοδεύεται από κοινωνική ανα-

ταραχή και απολυταρχική διακυβέρνηση

σε τμήματα τουλάχιστον της πρώην Νο-

μισματικής Ενωσης. Σύμφωνα με τους

ίδιους, τα δεδομένα στην ευρωζώνη

μοιάζουν σήμερα με τα αντίστοιχα των

ΗΠΑ την περίοδο 1932-33, όταν η αμερι-

κανική Νομισματική Ενωση ουσιαστικά

έπαψε να ισχύει και στη συνέχεια μεταρ-

ρυθμίστηκε.
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Ταύρος

 

          Μήτσιος Ευάγγελος                      Πρόεδρος                                          210-8048357
          Mπέκας Θεμιστοκλής                    A’ Aντιπρόεδρος                              2310-793587
          Τσίχλας Τίτος                                B’ Aντιπρόεδρος                              2810-312247
          Κωσταντόπουλος Θεόδωρος        Γ. Γραμματέας                                  2610-640491
          Μανδρέκας Νικόλαος                    Tαμίας                                               210-4621077
          Γαλανάκης Αντώνης                      Έφορος Δημ. Σχέσεων                    28210-74554
          Θανασούλας Bασίλειος                 Mέλος                                               26410-50333
          Mελισσανίδης Δημήτριος             Mέλος                                               23840-22286
          Μουζακίτης Γρηγόριος                  Mέλος                                               26610-52888
          Kαλλιανίδης Θεόδωρος                Mέλος                                               23730-31381
          Mπακαλάρος Kων/νος                   Mέλος                                               2610-643777

          Mήτσιος Eυάγγελος                      Πρόεδρος                                         210-8048357

          Μανδρέκας Νικόλαος                   Aντιπρόεδρος                                   210-4621077

          Δανιήλ Παγώνα                             Γεν. Γραμματέας                               210-4934757

          Zαμπούρας Κωνσταντίνος            Tαμίας                                               210-2465788

          Γουργιώτης Γεώργιος                    Μέλος                                               22940-97176

          Δερμιτζάκης Χαράλαμπος            Μέλος                                               210-5779896

          Γεραρής Κων/νος                          Μέλος                                               210-2281583

          

          Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος    Πρόεδρος                                       2610-640491

          Κυριαζής Παντελής                     Aντιπρόεδρος                                2610-520692

          Μπακαλάρος Δημήτριος             Γεν. Γραμματέας                            2610-643777

          Κoκκοτής Ιωάννης                       Tαμίας                                            2610-522706

          Σπαλιάρας Γεώργιος                   Δημ. Σχέσεων                                26930-23524

          

          Χουλιάρας Παναγιώτης                 Πρόεδρος                                         24210-49576

          Μπάρδης Σπύρος                          Aντιπρόεδρος                                   24210-90230

          Αντωνίου Γεώργιος                       Γεν. Γραμματέας                               24210-46749

          Στρίγκος Βασίλειος                       Tαμίας                                               24210-81919

          Παπαργύρης Κων/νος                   Δημ. Σχέσεων                                  6936-736686

         Tσίχλας Tίτος                                Πρόεδρος                                          2810-312247
          Kαρφής Mιχαήλ                             Aντιπρόεδρος                                   2810-256921
          Θωμάς Mιχαήλ                               Γ. Γραμματέας                                  2810-360701
          Tζαμπουράκης Δημήτριος            Tαμίας                                               2810-255003
          Kεφαλούκος Λάμπρος                   Mέλος                                               2810-346931
          Xατζηγεωργίου Eυάγγελος           Mέλος                                               2810-238385

          Kουτσογκίλας Aθανάσιος             Πρόεδρος                                          27410 26802

          Mέλλιος Φίλιππος                         Aντιπρόεδρος                                   27430 24944

          Γιάννου Θεοφάνης                        Γ. Γραμματέας                                  27410 21862

          Kαραγκούνης Tαξιάρχης              Tαμίας                                               6946 331161

          Πρωτόπαππας Σπυρίδων              Mέλος                                               27410 33082

         Mελισσανίδης Δημήτριος             Πρόεδρος                                         23840-22286

          Παππάς Βασίλειος                        Aντιπρόεδρος                                   23810-23312

          Ανδρόνικος Χρύσανθος                Γ. Γραμματέας                                  23840-22810

          Xατζηγεωργίου Aναστάσιος         Tαμίας                                               23810-81050

          Tσάπας Xρήστος                           Δημ. Σχέσεων                                  23810-88894

          Mιχαηλίδης Xρήστος                     Πρόεδρος                                          25210-81093
          Kομπόλιας Xρήστος                      Aντιπρόεδρος                                   25210-45348
          Mελισσανίδης Παναγιώτης           Γ. Γραμματέας                                  25210-81591
          Πρέπος Hλίας                                Tαμίας                                               25210-22513
          Xουσμεκιάρης Θεόδωρος             Mέλος                                               6977-454671

          

          Mπουτιώνης Γεώργιος                  Πρόεδρος                                         23710-61166

          Mαργαρίτης Iωάννης                     Aντιπρόεδρος                                   23740-81555

          Γκινάτης Δημήτριος                      Γεν. Γραμματέας                               23990-22833

          Tσαρκατζόγλου Aυξέντιος           Tαμίας                                               23730-61432

          Kαλλιανίδης Θεόδωρος                Δημ. Σχέσεων                                  23710-31381

         Mουζακίτης Γρηγόριος                    Πρόεδρος                                           26610-52888

           Moυζακίτης Αλέκος                         Aντιπρόεδρος                                     26610-52681

           Mπασιάς Γεώργιος                           Γεν. Γραμματέας                                 26620-23700

           Mανιάτος Σπυρίδων                         Tαμίας                                                 26610-35086

           Tζορτζάτος Σπυρίδων                      Δημ. Σχέσεων                                    26630-81543

             

 
             
             Γαλανάκης Αντώνης                        Πρόεδρος                                             28210-74554
           Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ             Aντιπρόεδρος                                      28210-76460
           Mαρμαριτσάκης Iωάννης                Γ. Γραμματέας                                     28210-81035
           Mπουρμπάκης Στυλιανός                Tαμίας                                                  28210-87243
           Tσιριντάνης Mάρκος                       Mέλος                                                  28250-91110

           Θανασούλας Bασίλειος                   Πρόεδρος                                             26410-50333
           Πασιόπουλος Iωάννης                     Aντιπρόεδρος                                      26310-22247
           Kαραφασούλης Γεώργιος               Γ. Γραμματέας                                     26420-23783
           Προύτζος Aπόστολος                      Tαμίας                                                  26470-22344
           Γκανιάτσος Aνδρέας                       Mέλος                                                  26310-26818

H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY 
Πανελλήνια Oμοσπονδία 

EΔEOΠ Aθηνών

EΔEOΠ Πάτρας

EΔEOΠ Bόλου

EΔEOΠ Hρακλείου

EΔEOΠ Kορίνθου

EΔEOΠ Πέλλας

EΔEOΠ Δράμας

EΔEOΠ Xαλκιδικής

EΔEOΠ Kέρκυρας

EΔEOΠ Xανίων

EΔEOΠ Αιτωλοακαρνανίας

Τρομάζει η νέα εποχή 

της ευρωζώνης
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Πιο φθηνές αγορές με χρεωστική

Παροχή κινήτρων από τις τράπεζες για τη χρήση καρτών

Δεν επιβαρύνουν με τόκους και έξοδα, καθώς η χρέωση γίνεται απευθείας στον λογαριασμό του καταναλωτή

Τη δυνατότητα ελάφρυνσης του οικογενειακού τους

προϋπολογισμού έχουν οι πελάτες των τραπεζών

μέσω των προγραμμάτων επιβράβευσης που συνο-

δεύουν πλέον τις περισσότερες χρεωστικές κάρτες.

Πρόκειται για κάρτες αναλήψεων που συνδέονται με

όλα τα καταθετικά προγράμματα πρώτης ζήτησης, οι

οποίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και για απευ-

θείας αγορές στα εμπορικά καταστήματα όλων των

κλάδων.

Με τον τρόπο αυτόν, αντί ο καταναλωτής να επισκε-

φθεί το ΑΤΜ για να «σηκώσει» χρήματα, μπορεί με τη

χρεωστική του κάρτα να πραγματοποιήσει τα ψώνια

του με απευθείας χρέωση του λογαριασμού του. Η

υπηρεσία αυτή παρέχεται εντελώς δωρεάν, ενώ, σε αν-

τίθεση με τις πιστωτικές κάρτες, είναι αδύνατον να επι-

βληθούν τόκοι, καθώς για να πραγματοποιηθεί μια συ-

ναλλαγή θα πρέπει να υπάρχει υπόλοιπο στην τράπε-

ζα.

Τα πιστωτικά ιδρύματα με στόχο την αύξηση της χρή-

σης του συγκεκριμένου μέσου πληρωμών παρέχουν

σημαντικά κίνητρα στους πελάτες τους, οι οποίοι μπο-

ρούν να πετύχουν καλύτερες τιμές στις καθημερινές

αγορές τους. Οσο πιο πολύ χρησιμοποιείται η χρεωστι-

κή κάρτα, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ανταμοιβή για

τον καταναλωτή, ο οποίος απολαμβάνει αυτόματα μια

σειρά από προνόμια, χωρίς να κάνει τίποτε παραπάνω

από το να αντικαταστήσει τα μετρητά σε όλες του τις

συναλλαγές. Τα προγράμματα που «τρέχουν» οι τράπε-

ζες έχουν φέρει αποτελέσματα, με δεδομένο ότι τόσο

ο αριθμός των καρτών όσο και ο τζίρος που πραγματο-

ποιείται με τη συγκεκριμένη κατηγορία πλαστικού χρή-

ματος αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία

χρόνια.

Από τα επίσημα στοιχεία

της Visa προκύπτει ότι ο αριθ-

μός των χρεωστικών καρτών

την τετραετία 2008-2011 αυ-

ξήθηκε συνολικά κατά 35%

στα 6 εκατομμύρια, ενώ η κα-

ταναλωτική δαπάνη ενισχύ-

θηκε το ίδιο διάστημα κατά

62%, διαμορφούμενη πέρυσι

στα 914 εκατ. ευρώ. Πρό-

σφατη έρευνα της Master-

card έδειξε ότι πλέον το 13%

των κατόχων χρεωστικής

κάρτας τη χρησιμοποιεί για

συναλλαγές σε καταστήματα

ή στο Διαδίκτυο. Μπορεί το

ποσοστό να είναι ακόμη μι-

κρό, ωστόσο αυξάνεται συ-

νεχώς.

Ωθηση στη χρήση του ηλε-

κτρονικού χρήματος, γενικό-

τερα, αναμένεται να δώσει

και η μείωση του πλαφόν στις

συναλλαγές που είναι δυνα-

τόν να πραγματοποιηθούν με

μετρητά, το οποίο σήμερα

βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο των 1.500 ευρώ. Δεν

αποκλείεται στη νέα φορολογική νομοθεσία, που θα

τεθεί σε εφαρμογή μέσα στην ερχόμενη χρονιά, να

υπάρξει περικοπή στο παραπάνω όριο, που σε συνδυα-

σμό με την παροχή κινήτρων στους καταναλωτές για

χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμών μπορεί να

οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της χρήσης των καρτών.

Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι τα περιθώρια ενί-

σχυσης των μεγεθών της συγκεκριμένης αγοράς είναι

τεράστια, αρκεί να εφαρμοστεί μια κατάλληλη πολιτική

από το υπουργείο Οικονομικών που να οδηγεί προς αυ-

τή την κατεύθυνση. «Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τα προ-

γράμματα επιβράβευσης», σημειώνει χαρακτηριστικά

επικεφαλής Καταναλωτικής Πίστης μεγάλης τράπεζας,

προσθέτοντας ότι «πλέον ένα μεγάλο ποσοστό των πε-

λατών εκμεταλλεύεται στο έπακρον τις διαθέσιμες

προσφορές». 

Ρεπορτάζ

Οι καταναλωτές που κάνουν χρήση της χρεωστικής κάρτας τους μπορούν να πε-

τύχουν καλύτερες τιμές στις καθημερινές τους αγορές
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Χόρτασαν εύγε, φως δεν βλέπουν

Ενώ οι αριθμοί ευημερούν, οι Ιρλανδοί εξακολουθούν να ζουν υπό ασφυκτικές συνθήκες

Το Δουβλίνο παρατείνει ως το 2015 την περιοριστική πολιτική που έχει «στεγνώσει» την οικονομία

Με μια μεγάλη φωτογραφία του Εντα Κένι στο εξώ-

φυλλο και με πηχυαίο τίτλο την «Επάνοδο των

Κελτών» («Τhe Celtic comeback») το περιοδικό «Τime»

πλέκει στο τελευταίο τεύχος του το εγκώμιο της ιρλαν-

δικής κυβέρνησης για την «ανοικοδόμηση της οικονο-

μίας». Η συνταγή του Δουβλίνου θεωρείται «παράδειγ-

μα προς μίμηση για την Ευρώπη» και ιδίως «για την Ισπα-

νία και την Ελλάδα, οι οποίες υφίστανται τις συνέπειες

της ίδιας κρίσης» σύμφωνα με το αμερικανικό έντυπο.

Ούτε όμως το ιλουστρασιόν εξώφυλλο ούτε το διθυ-

ραμβικό αφιέρωμα του περιοδικού φαίνεται να συγκι-

νούν τους ίδιους τους Ιρλανδούς. Η αυξανόμενη ανερ-

γία και η προοπτική της παράτασης της λιτότητας του-

λάχιστον ως το 2015 δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αι-

σιοδοξίας. Η τελευταία έκθεση του ΔΝΤ επικεντρώνε-

ται στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, απο-

φεύγει όμως να αναφερθεί στις δυσμενέστατες συνέ-

πειες της αποπληθωριστικής πολιτικής στα πολυπληθή

μεσαία εισοδηματικά στρώματα και στους νέους που

αναζητούν ευκαιρίες εργασίας στο εξωτερικό. Για ακό-

μη μία φορά - όπως και προτού ξεσπάσει η κρίση το

2008 - η Ιρλανδία προβάλλει ως «θαύμα» καθώς είναι η

μόνη από τις τρεις χώρες που εφαρμόζουν προγράμμα-

τα της τρόικας αλλά έχει αποφύγει τη βαθιά ύφεση.

«Για την ξεζουμισμένη μεσαία τάξη και για τους νέους

η Ιρλανδία μετατρέπεται ξανά σε μια ανοιχτή φυλακή»

αναφέρει χαρακτηριστικά σε κύριο άρθρο του ο ιρλαν-

δικός «Independent».

Δεν είναι μόνο η συστηματική παρουσία των εκπρο-

σώπων της τρόικας που κάνει το κλίμα στο Δουβλίνο να

θυμίζει Αθήνα. Η κυβέρνηση συνασπισμού του κεντρο-

δεξιού Fine Gael με τους Εργατικούς αναζητεί επιπλέον

έσοδα 3,5 δισ. ευρώ για να «κλείσει» ο προϋπολογισμός

του 2013, ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί προς ψή-

φιση στις αρχές Δεκεμβρίου.

Επιπλέον είναι η πρώτη φορά

μετά το 2010 που η κυβέρνη-

ση του Εντα Κένι βρίσκεται

μπροστά σε πολύ σκληρές

λύσεις όπως η οριζόντια μεί-

ωση μισθών στον δημόσιο

τομέα, οι περικοπές επιδομά-

των και η αύξηση της φορο-

λογίας εισοδήματος. Την ίδια

στιγμή η κεντρική τράπεζα

της Ιρλανδίας προειδοποιεί

στην τελευταία  έκθεσή της

ότι τα ποσοστά των ανέργων

θα παραμείνουν σε υψηλά

επίπεδα (με αυξητική τάση)

για πολλά χρόνια.

Τόσο το «ψαλίδι» στους μι-

σθούς όμως όσο και η επιβο-

λή φόρων αποτελούν - για

διαφορετικούς λόγους - πο-

λύ ευαίσθητα ζητήματα για

τους Ιρλανδούς. Το 2010 κυ-

βέρνηση και συνδικάτα είχαν

προχωρήσει στην υιοθέτηση της «Συμφωνίας του Κρό-

ουκ Παρκ» η οποία προέβλεπε ότι οι μισθοί θα διατηρη-

θούν σταθεροί ως το 2015 με αντάλλαγμα την (αδια-

μαρτύρητη) αποδοχή από μέρους των εργαζομένων

των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Τώρα η κυ-

βέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να σπάσει το ιδιότυπο

«κοινωνικό συμβόλαιο» καθώς, όπως δήλωσε ο υπουρ-

γός Υγείας Τζέιμς Ράιλι, «έχουν εξαντληθεί όλες οι επι-

λογές» και μένει μόνο η περικοπή του μισθολογικού κό-

στους για να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι.

Δεν θα είναι όμως η πρώτη φορά που θα υπάρξει «πα-

ρέμβαση» στους μισθούς στο Δημόσιο, οι οποίοι είχαν

ήδη μειωθεί κατά 15% πριν από την υπογραφή του μνη-

μονίου. Από την άλλη πλευρά, οι Ιρλανδοί τρέφουν μια

απέχθεια προς τη φορολόγηση καθώς η χαμηλή φορο-

λογία τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικο-

κυριά αποτελεί βασικό πυλώνα της εγχώριας οικονο-

μίας. Ωστόσο τα οφέλη από τον εξωστρεφή χαρακτήρα

της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί λόγω της κα-

θοδικής πορείας των ευρωπαϊκών οικονομιών. Καθώς

το σχέδιο τόνωσης της παραγωγής μέσω των εξαγω-

γών δεν αποδίδει τα αναμενόμενα, οι θέσεις εργασίας

αλλά και τα έσοδα του Δημοσίου από τους φόρους πε-

ριορίζονται.

Ρεπορτάζ

Εκτός από την κρίση ήρθε και η μείωση των κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική

Πολιτική και οι ιρλανδοί αγρότες βγήκαν στους δρόμους
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Ηφράση «τούρκος κροίσος» για κανέναν λόγο δεν θα

μπορούσε να αποτελέσει σύντομο ανέκδοτο. Όχι μό-

νο επειδή η γειτονική χώρα, σε αντίθεση με τη θλιβερή έν-

δεια της συντριπτικής πλειονότητας του πληθυσμού της,

εξέθρεψε και εκτρέφει οικογένειες όπως τους Κοτς, τους

Σαμπαντσί και τους Καραμεχμέτ, αλλά και επειδή η αρχαία

Λυδία, χώρα στην οποία έχτισε τον θρύλο του τον 6ο αι-

ώνα π.Χ., ο βασιλιάς Κροίσος, τοποθετείται γεωγραφικά

από τους αρχαιολόγους, εντός των ορίων της σημερινής

τουρκικής επικράτειας. Ο επιχειρηματίας Χουσνού Οζιεγ-

κίν είναι αδιαμφισβήτητα κροίσος, αφού με προσωπική πε-

ριουσία που υπολογίζεται από το «Forbes» στα 3,1 δισ. δο-

λάρια είναι ο τρίτος σε πλούτο τούρκος υπήκοος. Όπως

όμως και άλλοι πάμπλουτοι επιχειρηματίες πράττουν - λες

και ντρέπονται για τον πλούτο που απέκτησαν - ο Οζιεγκίν

διατυμπανίζει με κάθε ευκαιρία, ότι δεν ενδιαφέρεται για

το χρήμα αλλά για άλλα πράγματα. Για άλλες αξίες, όπως

είναι ας πούμε η γνώση.

«Το χρήμα δεν αποτελεί προτεραιότητα για εμένα, αλλά

μέσο για να κάνω αυτά που θέλω» δηλώνει ο ηλικίας 69

ετών σήμερα επιχειρηματίας, εξηγώντας ότι ο όμιλος των

επιχειρήσεών του δεν είναι εντάσεως κεφαλαίου, αλλά

εντάσεως... διαχειρίσεως. «Χρήματα πάντοτε μπορείς να

βρεις. Το μάνατζμεντ είναι το κλειδί για την επιτυχία μιας

επιχείρησης» λέει χαρακτηριστικά. Δεν θα το έθετε έτσι αν

δεν ήταν υπερήφανος για το μάνατζμεντ που ασκεί ο

ίδιος. Τις δηλώσεις του αυτές στους «Financial Times» -

όπως και κάθε επαφή του με τον τουρκικό ή ξένο Τύπο - τις

έκανε άλλωστε από το γραφείο του στο πανεπιστήμιο που

ο ίδιος ξόδεψε 250 εκατ. δολάρια για να ιδρύσει κοντά

στην Κωνσταντινούπολη και φέρει άλλωστε το όνομά

του.

• Εκπαίδευση των κοριτσιών
Ο Χουσνού Οζιεγκίν ουδέποτε έπαψε να είναι τραπεζίτης.

Αφού πούλησε την Finans-

bank στην Εθνική Τράπεζα το

2006 αντί 2,3 δισ. ευρώ - πε-

ρασμένα μεγαλεία... - δεν

άντεξε και επανήλθε δυναμι-

κά στον τραπεζικό τομέα το

2010 εξαγοράζοντας από

πορτογαλικό όμιλο την Mil-

lennium Bank στην Τουρκία.

Όμως, το έργο που θέλει να

προσφέρει ως επιχειρημα-

τίας, είναι κοινωνικό. Και βε-

βαίως, εθνικό. Διότι τα 400

εκατ. δολάρια που έχει δια-

θέσει συνολικά σε «φιλαν-

θρωπικούς σκοπούς» περιλαμβάνουν επενδύσεις στο

προαναφερθέν πανεπιστήμιο αλλά και σε πάμπολλα σχο-

λεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οικοτροφεία, κυρίως θη-

λέων.

Αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη προσφορά του τούρκου

επιχειρηματία προς την πατρίδα του: η ώθηση που δίνει

στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Η ευκαιρία που τους δίνει

να γλιτώσουν από έναν γάμο στην ηλικία των 15 ετών -

προοπτική που αποτελεί κανόνα για τα κορίτσια που ζουν

στις υπανάπτυκτες από κάθε άποψη κεντρικές και ανατο-

λικές επαρχίες της Τουρκίας. Η ευκαιρία που τους δίνει,

δηλαδή, να αναβάλουν για λίγα χρόνια τον γάμο και να ζή-

σουν μια άλλη, πιο ενδιαφέρουσα ζωή.

Διότι, ακόμη κι αν δεν εργαστούν και δεν συμβάλουν

έτσι στην παραγωγή εθνικού προϊόντος, θα αναθρέψουν,

ως γραμματιζούμενες, πιο ανοιχτόμυαλα και πιο παραγω-

γικά παιδιά. Διότι τα τελευταία χρόνια μπορεί να προβάλ-

λονται και να εξυμνούνται πολλές φορές και να παρουσιά-

ζονται ως παραδείγματα προς μίμηση τα οικονομικά επι-

τεύγματα της Τουρκίας, όμως η αλήθεια είναι ότι πρόκει-

ται για μία (ακόμα) τελείως υπανάπτυκτη χώρα, για μια

απολύτως ανατολίτικη κοινωνία.

Η Κωνσταντινούπολη και τα τουριστικά παράλια της Μι-

κράς Ασίας είναι μια βι-

τρίνα, μια εξαίρεση και

εν τέλει μια διαστρέβλω-

ση της πραγματικότητας,

Διότι, εν τέλει, τι μέλλον

έχει ένα κράτος κι ένας

λαός στον σύγχρονο κό-

σμο, όταν ένα στα δύο

κορίτσια του, δεν πηγαί-

νουν ούτε στο δημοτικό;

Αυτό το ερώτημα έχει

κατά νου ο Χουσνού

Οζιεγκίν και σ’ αυτό προ-

σπαθεί να απαντήσει. Γι’

αυτό φτιάχνει εκπαιδευ-

τικά ιδρύματα και όχι

τζαμιά - αν και από το ρε-

πορτάζ δεν προκύπτει κάποιο στοιχείο που να θέτει σε αμ-

φισβήτηση την προσήλωσή του στο Κοράνι. Διότι στην

Τουρκία του Ερντογάν αν μια αξία χρειάζεται να υποστηρι-

χτεί είναι η αξία της γνώσης και όχι του Κορανίου. Να γιατί

ο Χουσνού Οζιεγκίν είναι για τους Τούρκους ένας εθνικός

ευεργέτης.

Ο κροίσος που 

προτάσσει την 

αξία της γνώσης

Έβαλε την Ελλάδα στην τραπεζική αγορά της Τουρκίας

Ο τραπεζίτης Χουσνού Οζιεγκίν υποστηρίζει ότι το

σημαντικό δεν είναι να παράγεις χρήμα αλλά έργο

Ρεπορτάζ

Ο τούρκος επιχειρηματίας Χουσνού Οζιεγκίν

Κεντρικοί 

σταθμοί 

σε 69 χρόνια
Ο Χουσνού Οζιεγκίν:

• Γεννήθηκε το 1944 στη

Σμύρνη.

• Το 1963 γράφτηκε στο

Robert College στην Κων-

σταντινούπολη.

• Το 1967 γράφτηκε στο

Πανεπιστήμιο της Πολιτεί-

ας του Όρεγκον.

• Το 1969 γράφτηκε στην

Business School του Χάρ-

βαρντ.

• Το 1977 έγινε γενικός

διευθυντής της Pamuk-

bank.

• Το 1984 έγινε γενικός

διευθυντής της Yapi Kredi

Bank.

• Το 1987 ίδρυσε τη Fi-

nansbank και τη Fiba

Group.

• Το 1989 ίδρυσε τη Fiba

Holding.

• Το 1999 εξαγόρασε τα

Marks & Spencer στην

Τουρκία.

• Το 2005 ίδρυσε το Ozye-

gin University στην Κων-

σταντινούπολη.

• Το 2006 πούλησε το 46%

της Finansbank στην Εθνι-

κή Τράπεζα αντί 2,3 δισ.

ευρώ.

• Το 2007 εξαγόρασε το

Gap και τα Banana Repub-

lic στην Τουρκία.

• Το 2010 εξαγόρασε τη

Millennium Bank στην

Τουρκία.

Δεν είναι άτυχος στη ζωή του ο Χουσνού Οζιεγκίν.

Τουναντίον, είχε την τύχη να ταξιδέψει στις αρχές

της δεκαετίας του 1960 από την Κωνσταντινούπολη

στο Όρεγκον. Με 572 δολάρια στην τσέπη «και λίγο

ακόμη συνάλλαγμα σε άλλα νομίσματα», όπως ο ίδιος

θυμάται νοσταλγώντας τη νιότη του. Πήγε στην Αμε-

ρική για σπουδές και είχε την ευφυΐα να τον γοητεύσει

η περιπέτειά του αυτή ισοβίως.

Ο Οζιεγκίν είχε επίσης την τύχη να μπορεί ο πατέρας

του να το στέλνει πού και πού κανένα 20δόλαρο τα-

χυδρομικώς μέσα σε διπλό ταχυδρομικό φάκελο για

να γλιτώνει το τελωνείο, όπως έκαναν προ παγκο-

σμιοποιήσεως, Τούρκοι, Ιταλοί και βεβαίως Έλληνες

πατεράδες που πίστευαν στην εξέλιξη των γενεών.

Ήταν άλλωστε η εποχή που η πανεπιστημιακή μόρ-

φωση υποσχόταν όχι μόνο μια πιο ποιοτική αλλά και

μια πιο άνετη οικονομικά, ζωή.

Μηχανικός σπούδασε ο Οζιεγκίν στο Όρεγκον και

αργότερα έγινε ο δεύτερος Τούρκος φοιτητής στο

Χάρβαρντ. Όχι απλώς στο Χάρβαρντ, αλλά στο Har-

vard Business School, όπου γνώρισε τον γερουσιαστή

Ρόμπερτ Κένεντι και τον έπεισε να περιοδεύσει στο

Όρεγκον για σειρά ομιλιών το 1968, λίγο προτού δο-

λοφονηθεί από τον Παλαιστίνιο Σιρχάν Σιρχάν στο Λος

Άντζελες.

Γεμάτα δέκα χρόνια έμεινε στις ΗΠΑ ο Οζιεγκίν. Το

1974 επέστρεψε στην Τουρκία, αλλά δεν έμεινε για

καιρό εκεί. Ήταν 32 ετών όταν έγινε γενικός διευθυν-

τής της PamukBank, του παλαιού συμμαθητή του Εμίν

Καραμεχμέτ. Αλλά έφυγε πάλι από την πατρίδα του

για να αναπτύξει τις πρώτες επιχειρηματικές (τραπεζι-

κές για την ακρίβεια) δραστηριότητές του στην Ολ-

λανδία και στη Σοβιετική Ένωση του Γκορμπατσόφ,

κυνηγημένος και από τον νόμο, καθώς κάθισε στο

εδώλιο του κατηγορουμένου για παράνομη διακίνηση

συναλλάγματος - φαίνεται πως του είχε μείνει το κου-

σούρι, όπως και σε πολλούς άλλους, από τις σπουδές

του στο εξωτερικό. Στην Ολλανδία επένδυσε 4 εκατ.

δολάρια και στην ΕΣΣΔ 10 εκατομμύρια (χορηγούσε

στους Ρώσους δάνεια για να αγοράσουν ΙΧ).

Επέστρεψε στην Τουρκία ως γενικός διευθυντής της

Στεγαστικής Τράπεζας (Yapi Kredit Bank) το 1984 για

να ξεκινήσει να οικοδομεί λίγα χρόνια αργότερα ό,τι

ξέρουμε σήμερα. Ίδρυσε δηλαδή, τη Finansbank (το

46% της οποίας πούλησε το 2006 στην Εθνική Τράπε-

ζα) το 1987, ίδρυσε δύο χρόνια αργότερα την εταιρεία

συμμετοχών Fiba Holding, εξαγόρασε τα δικαιώματα

των Marks & Spencer και των S&M στην Τουρκία το

1999, τα δικαιώματα των Gap και Banana Republic το

2007, τη Millennium Bank στην προμνημονιακή Πορ-

τογαλία το 2010, την οποία μετονόμασε Fibabanka.

Στην κόρη του και στον γιο του, που φυσικά αφού

σπούδασαν στο εξωτερικό, επέστρεψαν ως φυσικοί

διαχειριστές (στο μέλλον) της οικονομικής αυτοκρα-

τορίας του (πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι ισχυρό

το κίνητρο για κοινούς θνητούς που ελέγχουν τα πάθη

τους), ο Χουσνού Οζιεγκίν ένα (δικό του) απόφθεγμα

επαναλαμβάνει: «Υπάρχουν ένα σωρό επιχειρήσεις

που γεννιούνται και πεθαίνουν. Ένα πανεπιστήμιο

υποτίθεται ότι ζει για πάντα». Μπορεί να γίνεται κου-

ραστικός, αλλά αυτός αυτό θέλει να τους πει.

Κωνσταντινούπολη - Όρεγκον με $572 στην τσέπη

Πήγε στην Αμερική για σπουδές και είχε την ευφυΐα 

να τον γοητεύσει η περιπέτειά του αυτή ισοβίως
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Ξεκινούν, μέσα στον επόμενο μήνα, τα προγράμματα

απασχόλησης για νέους ως 29 ετών, τα οποία στο-

χεύουν στην ωφέλεια 63.000 άνεργων νέων. Τα συγκε-

κριμένα προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν μέσω του

ΕΣΠΑ με 390 εκατ. ευρώ.   

Τα επτά νέα προγράμματα που θα εφαρμόσει το

υπουργείο Εργασίας  εντάσσονται σε ένα μεγάλο πακέ-

το 20 συνολικά προγραμμάτων συνολικού προϋπολογι-

σμού 600 εκατ. ευρώ, πολλά εκ των οποίων υλοποιούν-

ται ήδη από τον προηγούμενο χρόνο. Ολα μαζί φιλοδο-

ξούν να προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης και απασχό-

λησης συνολικά σε 350.000 ανέργους.

Τα νέα προγράμματα είναι τα εξής:

1Eπιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέρ-

γους ως 29 ετών.

Αφορά 45.000 ανέργους. Ο προϋπολογισμός του φθάνει

στα 174,9 εκατ. ευρώ και έχει τρία στάδια:

• Κατάρτιση ως 100 ώρες (σε συγκεκριμένες ειδικότη-

τες) με αμοιβή 5 ευρώ την ώρα.

• Πρακτική άσκηση με εργασιακή εμπειρία (τύπου

Stage) για 5 μήνες, με αμοιβή 460 ευρώ τον μήνα (οι κά-

τοχοι πτυχίου) και 400 ευρώ τον μήνα (όσοι έχουν βγά-

λει Λύκειο και επαγγελματική σχολή). Η πρακτική άσκη-

ση δεν θα ξεπερνά τις 40 ώρες εβδομαδιαίως. Η επιχεί-

ρηση και ο ωφελούμενος θα υπογράφουν συμφωνητικό

εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

• Δυνατότητα παραμονής του απασχολουμένου στην

επιχείρηση για άλλους 12 μήνες μετά το 5μηνο της πρα-

κτικής άσκησης. Σε αυτή την περίπτωση οι εργοδότες θα

έχουν πλήρη απαλλαγή από το κόστος των εργοδοτικών

εισφορών, αλλά θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν

με κανονικό μισθό και να παρέχουν πλήρη ασφάλιση

στους εργαζομένους που θα κρατήσουν.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δρα-

στηριοποιούνται:

• Στον αγροδιατροφικό τομέα. Στον τουρισμό και στον

πολιτισμό. Στις νέες τεχνολογίες. Στην ενέργεια. Στη

ναυτιλία. Στις υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντί-

δας.

Οι άνεργοι θα πρέπει υποβάλουν αίτηση σε διαμορφω-

μένη ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα στοιχεία τους και θα

εγγραφούν σε Μητρώο Ωφελουμένων ανάλογα με τα

τυπικά προσόντα τους. Θα επιλεγούν στη συνέχεια με

συγκεκριμένη διαδικασία βάσει κριτηρίων που θα προσ-

διοριστούν με την προκήρυξη.

Ως ομάδα-στόχος ορίζονται:

Α. Ανεργοι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ηλικίας ως 29 ετών οι

οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους το αργότε-

ρο 36 μήνες πριν από την υποβολή αίτησης στο πρό-

γραμμα. Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολο-

γίζεται να είναι 20.000 άνεργοι νέοι, νώ θα λαμβάνουν

για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το πο-

σό των 460 ευρώ.

Β. Ανεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθ-

μιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως 29 ετών.

Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολογίζεται να

είναι 25.000 άνεργοι νέοι, ενώ θα λαμβάνουν για κάθε

μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των

400 ευρώ. Η δράση θα υλοποιηθεί από 1.1.2013 ως

31.12.2015.

2Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέ-

ων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών.

Απευθύνεται σε 7.000 ανέργους ως 35 ετών.

3Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο. Θα καλύψει

3.000 ανέργους ηλικίας ως 35 ετών για την ίδρυση

επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.

4Κοινωφελής εργασία στον πολιτισμό με εξάμηνη ή

επτάμηνη σύμβαση και μισθό 625 ευρώ. Απευθύνε-

ται σε 3.200 άνεργους επιστήμονες ως 30 ετών (αρχαι-

ολόγους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς

κ.ά.). Ο προϋπολογισμός φθάνει στα

15 εκατ. ευρώ. Το προτεινόμενο πρό-

γραμμα περιλαμβάνει την εξάμηνη ή

επτάμηνη (στη διάρκεια ενός έτους)

απασχόληση ανέργων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

κατασκευής, ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών

υποδομών. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει την ισόχρο-

νη απασχόληση σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογι-

κών χώρων και μουσείων, σε ημέρες και ώρες επέκτασης

του ωραρίου. Μπορεί να υλοποιηθεί από 1.1.2013 ως

31.12.2014.

5Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 1.600 νέων ως

35 ετών, οι οποίοι θα επιδοτηθούν για να ανοίξουν

τη δική τους επιχείρηση (υπουργείο Ανάπτυξης). Η επι-

δότηση κυμαίνεται από 20.000 ως και 150.000 ευρώ,

ανάλογα με το επιχειρηματικό σχέδιο.

6Επιχειρηματικότητα 1.500 γυναικών (υπουργείο

Ανάπτυξης) με επιχορήγηση μεταξύ 10.000 και

20.000 ευρώ για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο και επιπλέ-

ον 12.000 ευρώ για τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας

διάρκειας 12 μηνών.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 10EΔEOΠ

Προγράμματα για

άνεργους νέους
Φιλοδοξούν να προσφέρουν ευκαιρίες

απασχόλησης σε 63.000 άτομα
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Ηπολυετής ανοδική πορεία του χρυ-

σού φαίνεται να βρίσκει εμπόδια,

όμως είναι ίσως πολύ νωρίς για να μιλή-

σουμε για οριστική αντιστροφή της τά-

σης. Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες

θα είναι πολύ σημαντικές, καθώς η αγο-

ρά του χρυσού έχει πλέον εξελιχθεί σε

ψυχολογικό παιχνίδι. Το επίπεδο στήρι-

ξης εντοπίζεται πλέον στα 1.300 δολά-

ρια ανά ουγκιά, ενώ η αντίσταση στα

1.550 δολάρια ανά ουγκιά, ανέφερε η

Saxo Bank. Οι πιέδεσις στις τιμές του

χρυσού θα συνεχιστούν, εκτιμά από την

πλευρά της η Goldman Sachs, προβλέ-

ποντας ότι αυτές θα προέλθουν από νέ-

ες ρευστοποιήσεις που θα υπάρξουν

στα ETFs χρυσού με δεδομένο ότι ένα

σημαντικό μέρος τους, 8 εκατ. ουγκιές ή

κάπου 11% του χαρτοφυλακίου τους,

αγοράστηκε με την τιμή του χρυσού πά-

νω απ’ τα σημερινά επίπεδα. Ήδη από

την αρχή της χρονιάς έχουν ρευστοποι-

ηθεί κάπου 8,5 εκατ. ουγκιές χρυσού

από ΕΤFs. Ωστόσο, εξακολουθούν να

παίζουν βασικό ρόλο στην αγορά, αφού

και έπειτα από αυτές τις ρευστοποιήσεις

ελέγχουν περί τα 76,1 εκατ. ουγκιές.

Αυτό τους κάνει τον τέταρτο μεγαλύτε-

ρο «παίκτη» παγκοσμίως μετά τη Fed. Για

μια «νέα πραγματικότητα» στον χρυσό

που δεν ευνοείται από τις οικονομικές,

κάνει λόγο η Deutsche Bank προβλέ-

ποντας πως η τιμή του πολύτιμου με-

τάλλου θα κυμανθεί τα επόμενα χρόνια

μεταξύ των 1.050 δολ./ουγκιά και των

1.500 δολ./ουγκιά.

Σύμφωνα με τη Citigroup, τα όσα συμ-

βαίνουν σήμερα στην αγορά του χρυσού

δεν είναι παρά μια πρόγευση των όσων

θα αποτελέσουν το νέο καθεστώς στα

εμπορεύματα, κατά τα επόμενα χρόνια.

Καθώς τα χρηματιστήρια απέκτησαν

momentum (δυναμική) κατά το πρώτο

τρίμηνο του έτους, ο χρυσός έχασε την

ελκυστικότητά του ως ασφαλές κατα-

φύγιο σε ένα περιβάλλον χαμηλών επι-

τοκίων, παγκόσμιας αβεβαιότητας για το

τύπωμα χρήματος και πιθανών κρατικών

χρεοκοπιών. Τώρα που υπάρχουν τρό-

ποι για να βγάλει κανείς θετικές αποδό-

σεις στην πραγματική οικονομία, τα μό-

να ερωτήματα γύρω από τον χρυσό και

άλλα εμπορεύματα, σχετίζονται με το

εάν η πρόσφατη δυναμική πορεία τους

μοιάζει με φούσκα έτοιμη να σκάσει, ση-

μειώνει η Citigroup, εκτιμώντας ότι το

2013 θα είναι η χρονιά που θα ηχήσουν

οι καμπάνες του θανάτου του «υπερ-κύ-

κλου» των εμπορευμάτων.
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Έχοντας σημειώσει ένα ράλι 12 ετών, η τιμή του

χρυσού κατέρρευσε τις τελευταίες ημέρες σημει-

ώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 30

ετών, με αποτέλεσμα ορισμένοι αναλυτές να κάνουν

πλέον λόγο για το τέλος του ανοδικού κύκλου του πο-

λύτιμου μετάλλου, που αποτελούσε την αγαπημένη

επιλογή πολλών επενδυτών κατά την περασμένη δε-

καετία.

Ύστερα από κέρδη 650% από τα χαμηλά των 255,85

δολαρίων ανά ουγκιά τον Απρίλιο του 2001, ως το ιστο-

ρικό υψηλό των 1.923,70 δολ. ανά ουγκιά τον Σεπτέμ-

βριο του 2011, ο χρυσός βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες

στο μάτι του κυκλώνα, καθώς η τιμή του κατρακύλησε

κατά 600 δολ. ως και τα 1.321,35 δολάρια ανά ουγκιά σε

χαμηλό δύο ετών.

Η βουτιά της τιμής του χρυσού κατά 31% από το ιστο-

ρικό υψηλό και περισσότερο από 20% εφέτος οδήγησε

σε απώλειες 560 δισ. δολ. από την αξία των αποθεμά-

των που διατηρούν οι κεντρικές τράπεζες, καθώς κατέ-

χουν 31.694,8 μετρικούς τόνους χρυσού ή το 19% του

παγκόσμιου χρυσού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγ-

κόσμιου Συμβουλίου Χρυσού.

Παράλληλα, οι επενδυτές που επέλεξαν να επενδύ-

σουν στον χρυσό μέσω των Διαπραγματεύσιμων Αμοι-

βαίων Κεφαλαίων (ΕΤFs) και των Διαπραγματεύσιμων

Προϊόντων (ΕΤPs) και των Διαπραγματεύσιμων Προϊόν-

των (ETPs) σημείωσαν απώλειες που ξεπέρασαν τα 50

δισ. δολάρια. Δεδομένων των μεγάλων επενδύσεων σε

ETPs, οι κινήσεις πώλησης πήραν μαζικό χαρακτήρα.

Αυτό που θορύβησε τους επενδύτες λένε ορισμένοι

αναλυτές ήταν η πρόθεση της Κύπρου να πουλήσει τα

αποθέματα χρυσού που διαθέτει για να καλύψει ζημιές.

Μια τέτοια πώληση θα μπορούσε εύκολα να απορροφη-

θεί από την αγορά. Ωστόσο, εάν εφαρμοζόταν θα απο-

τελούσε προηγούμενο για άλλες κεντρικές τράπεζες

της περιφέρειας της ευρωζώνης και μια τέτοια κίνηση

από χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία θα είχε πολύ με-

γαλύτερο αντίκτυπο λόγω των υψηλών αποθεμάτων

χρυσού που διαθέτουν.

Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η

Ισπανία κατέχουν 3.230 τόνους χρυσού, σημερινής

αξίας 125 δισ. ευρώ. Ωστόσο οι πωλήσεις χρυσού από

μόνες τους δεν μπορούν να αποτελέσουν τη μαγική λύ-

ση στα προβλήματα χρηματοδότησης στην ευρωζώνη.

Το σύνολο των αποθεμάτων χρυσού της Ιταλίας, για πα-

ράδειγμα, αξίζει λιγότερο από 95 δισ. ευρώ, έναντι χρέ-

ους της τάξης του 1.685 τρισ. ευρώ.

Το World Gold Council επισημαίνει μάλιστα πως άλλες

στρατηγικές εκτός από την πώληση, μπορούν να προ-

σφέρουν ακόμα καλύτερες αποδόσεις για τους κατό-

χους χρυσού. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να

επωφεληθούν οι χώρες από την εκμετάλλευση χρυ-

σού, είναι η μόχλευση του χρυσού ως εγγύηση για την

έκδοση κρατικών ομολόγων.

Από τότε που άρχισαν τα ETFs να ξεφορτώνονται χρυ-

σό στην εφετινή χρονιά, οι κεντρικές τράπεζες ήταν οι

μόνοι αγοραστές στον χώρο. Έτσι, οποιαδήποτε ένδει-

ξη ότι οι χρεωμένες κυβερνήσεις σκέφτονται να πουλή-

σουν τμήμα αποθεμάτων δεν είναι καλή εξέλιξη για τον

χρυσό, ανέφεραν ορισμένοι αναλυτές. Ορισμένοι θεω-

ρούν όμως ότι αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για αγο-

ρές, με το σκεπτικό ότι οι επενδυτές παραμένουν ακόμη

πολύ εφησυχασμένοι για την αποσταθεροποίηση που

προκαλεί η εκτύπωση χρήματος, την πιθανότητα εκτί-

ναξης του πληθωρισμού ή την περίπτωση νέων «κουρε-

μάτων» σε καταθέσεις, όπως έγινε στην Κύπρο.

Ακόμη κι αν ορισμένες ενδείξεις συνηγορούν στο ότι

η χρυσή δεκαετία πέρασε, ορισμένοι αναλυτές θεω-

ρούν υπερβολική τη βουτιά χρυσού, περιμένοντας στα-

διακή ανάκαμψη. Μεγάλες κεντρικές τράπεζες εκτιμά-

ται μάλιστα, πως θα αγόρασαν ευχαρίστως χρυσό.

Η Κίνα αλλά και η Ρωσία π.χ., θα μπορούσαν να εκμε-

ταλλευτούν τώρα την ευκαιρία να ανέβουν στο όχημα

του χρυσού για να ανεξαρτητοποιηθούν από το αμερι-

κανικό δολάριο. Ορισμένοι αναλυτές πάλι θεωρούν πως

η μακροπρόθεσμη τιμή στόχος για τον χρυσό έχει πλέον

υποχωρήσει σημαντικά, καθώς μπορεί ο πληθωρισμός

να αποτελέσει καταλύτη για έναν νέο ανοδικό κύκλο,

εν τούτοις αυτός (ο πληθωρισμός) απέχει αρκετά χρό-

νια ακόμα.

Ο χρυσός, που δεν πληρώνει τόκους και δεν παράγει

κέρδη από μόνος του, γίνεται συνήθως δημοφιλής όταν

οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι τιμές άλλων περιουσια-

κών στοιχείων πέφτουν εξαιτίας του πληθωρισμού.

Πλέον, ο ρόλος του χρυσού ως παράγοντας διασφάλι-

σης αξίας απέναντι στον πληθωρισμό έχει μερικώς δια-

βρωθεί εξαιτίας της επιβράδυνσης της ανόδου στις τι-

μές καταναλωτή ακόμα και έπειτα από μία πενταετία

μέτρων στήριξης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες.

Παράλληλα, αναλυτές ανέφεραν πως τα τρία μεγάλα

ρίσκα που στήριξαν την αγορά του χρυσού πέρυσι - ο

δημοσιονομικός γκρεμός στις ΗΠΑ, η πιθανότητα εξό-

δου της Ελλάδας από το ευρώ και η απότομη προσγεί-

ωση της Κίνας - μοιράζονται εφέτος.

Γιατί καταρρέει ο χρυσός

Απώλειες $560 δισ. σημείωσαν οι κεντρικές τράπεζες λόγω απομείωσης των αποθεμάτων

Ύστερα από ένα ράλι 12 ετών με κέρδη 650%, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε κατά 31%

Ρεπορτάζ
Πέντε ράλι σε 50 χρόνια

Η πρώτη ανοδική κίνηση του χρυσού τα τελευταία

50 χρόνια, αρχίζει από το χαμηλό των 35,4 δολα-

ρίων ανά ουγκιά τον Αύγουστο του 1971, για να βρε-

θεί τον Φεβρουάριο του 1975 στα 183,9 δολάρια

ανά ουγκιά, σημειώνοντας κέρδη 419%, απόρροια

της υποτίμησης του δολαρίου και της πρώτης πε-

τρελαϊκής κρίσης. Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση το

1978 εκτίναξε την τιμή του χρυσού από το χαμηλό

των 103,5 δολαρίων ανά ουγκιά τον Αύγουστο του

1976, στα 850 δολάρια ανά ουγκιά τον Ιανουάριο

του 1980 (+721%). Η τρίτη αρχίζει από τον Ιανουά-

ριο του 1982 και στα 296,8 δολάρια ανά ουγκιά, για

να σημειώσει κέρδη 71,6% ως τον Φεβρουάριο του

1983, στα 509,25 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ η τέταρ-

τη αρχίζει τον Φεβρουάριο του 1985 από τα 284,3

δολάρια ανά ουγκιά και ολοκληρώνεται με κέρδη

75,8%, στα 499,75 δολάρια ανά ουγκιά τον Δεκέμ-

βριο του 1987. Η πέμπτη αρχίζει από τα 255,85 δο-

λάρια ανά ουγκιά τον Απρίλιο του 2001 γι ανα σημει-

ώσει το πολύτιμο μέταλλο, με κέρδη 650%, ιστορικό

ρεκόρ στα 1.923,70 δολ. ανά ουγκιά τον Σεπτέμβριο

του 2011.

Ο χαμένος και ο διορατικός
Η μεγάλη πτώση του χρυσού οδήγησε σε απώλειες 1,5 δισ. δολ. τον Τζον Πόλ-

σον, πασίγνωστο από το στοίχημά του εναντίον της στεγαστικής πίστης στις ΗΠΑ

διαχειριστή hedge fund, που συνεχίζει πάντως να πιστεύει στο πολύτιμο μέταλ-

λο. Από την άλλη πλευρά, σε αυτή τουλάχιστον τη φάση, δείχνει να δικαιώνεται

ο δισεκατομμυριούχος μεγαλοεπενδυτής Τζορτζ Σόρος, ο οποίος από το 2011

χαρακτήρισε τον χρυσό ως την «απόλυτη φούσκα», ενώ πριν από λίγο καιρό προ-

ειδοποίησε ότι ο χρυσός δεν είναι πλέον ασφαλές «επενδυτικό καταφύγιο».

«Νέα πραγματικότητα» βλέπουν οι αναλυτές
Το 2013 θα είναι η χρονιά που θα χτυπήσουν οι καμπάνες του θανάτου του «υπερ-κύκλου» των εμπορευμάτων
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Το όνομα του Χουάν Μανουέλ Σάν-

τσεθ Γκορντίγιο ήταν μέχρι πρότινος

γνωστό μόνο στους δυόμισι χιλιάδες κα-

τοίκους της Μαριναλέδα και σε λιγο-

στούς αριστερούς στην Ευρώπη που τον

είχαν ακούσει να μιλάει για τον «σοσιαλι-

στικό χωριό της Ανδαλουσίας».

Εδώ και λίγες ημέρες το πρόσωπο του

ισπανού δημάρχου βρίσκεται στα πρω-

τοσέλιδα του ευρωπαϊκού Τύπου, ενώ

και οι αμερικανικές εφημερίδες κάνουν

ολοσέλιδα αφιερώματα στον «Ρομπέν

των Δασών της Ισπανίας».

Η εισβολή σε σουπερμάρκετ και η

«απαλλοτρίωση τροφίμων για τους φτω-

χούς» αποτελεί ασφαλώς μια ενέργεια

που δεν θα μπορούσε να περάσει απα-

ρατήρητη. Ιδιαίτερα όταν πραγματοποι-

είται - ακόμη και ως κίνηση εντυπωσια-

σμού - σε μια χώρα με περισσότερους

από 5,5 εκατ. ανέργους και έναν διαρ-

κώς διογκούμενο αριθμό κατοίκων να

διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχει-

ας.

«Το να μην έχεις τα απαραίτητα για να

τραφείς αποτελεί σήμερα πραγματικό

όνειδος για μια ευρωπαϊκή χώρα» δηλώ-

νει ο ίδιος στο πρακτορείο Reuters αιτιο-

λογώντας τις εφόδους που πραγματο-

ποιήθηκαν σε σουπερμάρκετ δύο δια-

φορετικών περιοχών στις αρχές του μή-

να.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε

στην πόλη Εθιχα της Σεβίλλης, όπου

εκατοντάδες μέλη της Ανδαλουσιανής

Ενωσης Εργατών, με προεξάρχοντα τον

δήμαρχο της Μαριλενάδα Γκορντίγιο, ει-

σέβαλαν σε δύο σουπερμάρκετ από

όπου προμηθεύτηκαν δέκα καρότσια

γεμάτα λάδι, ρύζι, ζάχαρη, μακαρόνια,

γάλα και όσπρια. Τα «λάφυρα» μοιράστη-

καν αργότερα σε τράπεζες τροφίμων και

μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οταν

όμως επιχείρησαν να αποχωρήσουν πα-

ρακάμπτοντας το ταμείο βρέθηκαν αντι-

μέτωποι με τους ανθρώπους του κατα-

στήματος που μάλλον δεν συμμερίζον-

ταν το πνεύμα αλληλεγγύης. Τόσο σε

αυτή την περίπτωση όσο και σε παρό-

μοιο περιστατικό χρειάστηκε η παρέμ-

βαση της αστυνομίας αλλά και φορέων

της τοπικής αυτοδιοίκησης για να απο-

φευχθούν τα επεισόδια.

Η αστυνομία συνέλαβε αρχικά επτά

συνδικαλιστές, οι οποίοι αφέθηκαν

ελεύθεροι υπό όρους λίγες ημέρες με-

τά, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για

κλοπή. Ο Γκορντίγιο, όμως, αν και πρω-

τοστάτησε στις «απαλλοτριώσεις», δεν

μπορεί να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη κα-

θώς προστατεύεται από τη βουλευτική

ασυλία (ως μέλος του κοινοβουλίου της

Ανδαλουσίας). «Σε μια περίοδο κρίσης,

όταν ο λαός εξαθλιώνεται, θέλουμε να

εκμεταλλευτούμε τους εκμεταλλευτές

μας» δήλωσε ο ίδιος προκαλώντας εξί-

σου θερμές δηλώσεις από μέλη της κυ-

βέρνησης. «Δεν μπορείς να παριστάνεις

τον Ρομπέν των Δασών στις πλάτες του

κόσμου» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσω-

πος κάνοντας λόγο για «έγκλημα».

Ούτε όμως τα επικριτικά σχόλια μερί-

δας του Τύπου ούτε το αυστηρό ύφος

των δηλώσεων από πλευράς της κυβέρ-

νησης του Μαριάνο Ραχόι πτοούν τον

59χρονο δήμαρχο. Από την περασμένη

Πέμπτη ξεκίνησε μια πορεία διάρκειας

τριών εβδομάδων προκειμένου να δια-

τρέξει ολόκληρη την Ανδαλουσία και να

πείσει και άλλους δημάρχους να κάνουν

«αντίσταση» στην οικονομική πολιτική

που εφαρμόζεται τα τελευταία δύο χρό-

νια στη χώρα. Σκοπός του ιδίου και των

μελών της τοπικής συνδικαλιστικής

ένωσης είναι να πείσουν και άλλους το-

πικούς άρχοντες να επιβάλουν «βέτο»

στις απολύσεις σε δημόσιους φορείς και

στις εξώσεις όσων δεν μπορούν να απο-

πληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια.

Ανεξαρτήτως της υποδοχής που θα έχει

η ιδιότυπη «σταυροφορία» κατά της λι-

τότητας, η κίνηση του Γκορντίγιο έχει

ήδη προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στη

χώρα δίνοντας αφορμή για δημόσιες συ-

ζητήσεις ανάμεσα σε πολιτικούς αρχη-

γούς.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για

έναν ανέξοδο ακτιβισμό ή απλώς για μια

συμβολική πράξη. Στη «σοσιαλιστική»

Μαριναλέδα μπορεί να μην υπάρχει

ανεργία ή μέτρα περιστολής των δημο-

σίων δαπανών, η κατάσταση όμως στην

ευρύτερη περιοχή είναι μάλλον από τις

χειρότερες που μπορεί να συναντήσει

κανείς στην Ισπανία.

Το ποσοστό της ανεργίας στην Ανδα-

λουσία ξεπερνά το 34%, με τα χειρότερα

επίπεδα να καταγράφονται στη μικρή

πόλη Χόδαρ. Εκεί από όπου ξεκίνησε η

μακρά πορεία της Ανδαλουσιανής Ενω-

σης Εργατών. «Κι αν ακόμη καταλήξω

στη φυλακή επειδή τόλμησα να κατα-

δείξω τις επιπτώσεις της κρίσης, αυτό θα

είναι τίτλος τιμής» λέει ο Γκορντίγιο.

Έφοδος απελπισίας σε σουπερμάρκετ

ισπανία: Ο δήμαρχος της Μαριναλέδα αντιστέκεται στη λιτότητα

Ρεπορτάζ

Στην Ανδαλουσία «απαλλοτρίωσαν» τρόφιμα για να τα δώσουν σε φτωχούς και ανέργους

Περισσότερα από 200 μέλη της Ανδαλουσιανής Ενωσης Εργατών εισέβαλαν σε σουπερμάρκετ της 

Σεβίλλης για να μοιράσουν τρόφιμα σε ανέργους της περιοχής

Τους τελευταίους μήνες οι δηλώσεις του ισπανού

πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι και των αρμοδίων

για την οικονομία και την ανάπτυξη υπουργών της κυ-

βέρνησης διανθίζονται συχνά με αναφορές στο «γερ-

μανικό μοντέλο», στην ανάγκη «ενίσχυσης του εξαγω-

γικού χαρακτήρα» της παραγωγής και στην «υιοθέτη-

ση ενός άλλου δρόμου» για την ανόρθωση της οικο-

νομίας.

«Ο Ραχόι ονειρεύεται να μετατρέψει την Ισπανία σε

μια Γερμανία του Νότου» σημειώνει εύστοχα ο γαλλι-

κός «Monde» σε πρόσφατο άρθρο του. Τα στατιστικά

βεβαιώνουν ότι οι επιδόσεις της Ισπανίας στον κλάδο

των εξαγωγών είναι αξιοθαύμαστες, με δεδομένο ότι

η εγχώρια οικονομία αλλά και το μεγαλύτερο μέρος

των χωρών της ευρωζώνης βρίσκονται σε ύφεση.

Οι ισπανικές εξαγωγές κατέγραψαν άνοδο 17% το

2010 και 15% την περασμένη χρονιά, ενώ αντίστοιχη

τάση εκτιμάται ότι θα σημειωθεί και το τρέχον έτος. Αν

επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, η Μαδρίτη θα πλησιά-

σει πράγματι το γερμανικό μοντέλο. Η Γερμανία συγ-

καταλέγεται στις (ελάχιστες) χώρες που διατηρούν

υψηλά ποσοστά ανάπτυξης των εξαγωγών, αντίθετα

με τη Γαλλία και την Ιταλία.

Δεν είναι όμως αυτή η μόνη αλήθεια των αριθμών.

Μια πιο αναλυτική ματιά στα στοιχεία δείχνει ότι «οι

θαυμαστές επιδόσεις των ισπανικών εξαγωγών» τις

οποίες αρέσκεται να υπενθυμίζει ο Ραχόι οφείλονται

κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα των υπηρε-

σιών και συνδέονται αποκλειστικά με τους μεγάλους

ομίλους: ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός Telefonica, η

εταιρεία πετρελαιοειδών και ενέργειας Repsol, οι τρά-

πεζες Santander και BBVA, ο όμιλος ενδυμάτων Indi-

tex και η κατασκευαστική ACS εμφανίζουν πολύ θετι-

κά αποτελέσματα μειώνοντας το εμπορικό έλλειμμα

της χώρας. Ωστόσο αυτές οι επιχειρήσεις αντιπροσω-

πεύουν ένα δυσανάλογα μικρό ποσοστό της μισθω-

τής εργασίας στη χώρα. Αντίθετα, οι μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 15

εκατ. εργαζομένους (επί συνόλου 23 εκατ. οικονομι-

κά ενεργού πληθυσμού) δυσκολεύονται να βρουν μια

ασφαλή «έξοδο κινδύνου από την κρίση» στο εξωτερι-

κό. Με άλλα λόγια, τα 5,7 εκατομμύρια άνεργοι δεν

έχουν και πολλά να επωφεληθούν από την καμπάνια

της κεντροδεξιάς κυβέρνησης υπέρ των «made in S-

pain» προϊόντων. «Ο δρόμος γι' αυτούς παραμένει μα-

κρύς» συμπεραίνει ο «Monde».

Χωλαίνει το όραμα της «Γερμανίας του Νότου»
Οι εξαγωγές της Ισπανίας αυξάνονται χωρίς να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας



Όσο βαθαίνει η κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας τό-

σο πολλαπλασιάζονται οι προβληματισμοί για τις

αιτίες που μας οδήγησαν σε μια τόσο οδυνηρή πραγμα-

τικότητα. Γιατί δεν βρήκαν ευήκοον ους οι φωνές που

έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για την επικείμενη

δημοσιονομική κατάρρευση; Γιατί δεν υιοθετήθηκαν οι

προτάσεις Γιαννίτση για το Ασφαλιστικό, προκειμένου

να αποφευχθεί η συνολική αποδιάρθρωσή του; Γιατί

δεν εισακούσθηκαν όσοι επί χρόνια προειδοποιούσαν

για τις δημοσιονομικές ανισορροπίες και τη μη βιωσιμό-

τητα του χρέους;

Είναι προφανές ότι οι ευθύνες για όλα αυτά - και για

πολλά άλλα, ειδικότερα, που οδήγησαν στην κρίση - εί-

ναι προεχόντως πολιτικές και ως τέτοιες ασφαλώς και

πρέπει να καταλογισθούν (με τη μέγιστη δυνατή νηφα-

λιότητα, πάντως, αλλά και αυτοκριτική διάθεση, που

δυστυχώς μόνο κατ' εξαίρεσιν απαντούν…). Ωστόσο, η

σημερινή μας παρέμβαση δεν αποβλέπει στο να κατα-

λογίσει αυτές τις ευθύνες. Επιχειρεί, αντίθετα, να προ-

χωρήσει πέρα από αυτές, σε ένα δεύτερο επίπεδο,

προκειμένου να αναδείξει μια επιπλέον σημαντική πα-

ράμετρο της κρίσης: τις κραυγαλέες θεσμικές ανεπάρ-

κειες του ελληνικού πολιτικού και οικονομικού συστή-

ματος ως προς το να διασφαλίσει μια έγκαιρη και έγκυ-

ρη προειδοποίηση για τη χάραξη των αναγκαίων πολιτι-

κών που αφορούν τόσο την πρόληψη των οικονομικών

κινδύνων όσο και την αποτελεσματική και μετά λόγου

γνώσεως αντιμετώπιση των συνεπειών τους.

Πράγματι, δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη εμβάθυνση

για να συνειδητοποιήσει κανείς ότι  η χώρα μας βρέθη-

κε όχι μόνο πολιτικά αλλά και θεσμικά απροετοίμαστη

να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση, καθώς ούτε η κυβέρ-

νηση, συνολικά, αλλά ούτε και τα επί μέρους υπουρ-

γεία, ιδίως δε τα κρισιμότερα, διέθεταν τον παραμικρό

θεσμικό μηχανισμό ανάλυσης και επεξεργασίας των

ενδεχόμενων συνεπειών της εθνικής και διεθνούς οι-

κονομικής πραγματικότητας, όπως είχε διαμορφωθεί

στις αρχές του νέου αιώνα. Δεν είναι δε διόλου απίθανο

το αρχικό πρόβλημα να διογκώθηκε στις σημερινές του

διαστάσεις λόγω σπασμωδικών κινήσεων πανικού, που

προκλήθηκαν ακριβώς από την έλλειψη προετοιμα-

σίας. Από πουθενά δεν αρθρώθηκε ένας υπεύθυνος

θεσμικός λόγος προειδοποίησης για το πού θα οδηγού-

μασταν χωρίς εξορθολογισμό των δαπανών, συμμάζε-

μα του δημόσιου τομέα και περιορισμούς στη διακριτι-

κή ευχέρεια του κάθε αιρετού να προσθέτει μελλοντι-

κά δημοσιονομικά βάρη χωρίς έλεγχο. Από πουθενά

δεν υπήρξε θεσμικός αντίλογος για το ότι το φιλολαϊκό

είχε καταντήσει περίπου συνώνυμο του σπάταλου.

Ολοι σχεδόν οι προϋπολογισμοί, όσα ελλείμματα και

αν παρήγαγαν, μονίμως χαρακτηρίζονταν, χωρίς σοβα-

ρή θεσμική τεκμηρίωση, προϋπολογισμοί λιτότητας,

για να αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι το μέτρο είχε χα-

θεί και ότι το κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν η ανευ-

θυνότητα, που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην

καταστροφή.  Αν λοιπόν κάτι οφείλουμε να διδαχθούμε

από τη σημερινή περιπέτεια αυτό είναι ότι πρέπει να

καθιερωθεί συνταγματικά, στην επικείμενη αναθεώρη-

ση, ένας κεντρικός θεσμικός μηχανισμός που θα απο-

βλέπει, μέσω τεκμηριωμένων και υψηλού κύρους επι-

στημονικών αναλύσεων, στην ανάπτυξη ενός ευρέος

και εποικοδομητικού διαλόγου για την έγκαιρη συνει-

δητοποίηση των κινδύνων που εγκυμονεί μια συγκε-

κριμένη οικονομική πραγματικότητα. Μόνο έτσι είναι

δυνατόν να σταθμίζονται όλα τα δεδομένα, πριν εκπο-

νηθούν οι εκάστοτε πολιτικές, αλλά και να συνδέονται

με αυτές οι όποιες μελλοντικές ανισορροπίες και παρε-

κτροπές, προκειμένου να αποκτήσει συγκεκριμένο

νόημα και περιεχόμενο ο καταλογισμός των πολιτικών

ευθυνών ως προς τη γενεσιουργό αιτία τους.

Ενας τέτοιος μηχανισμός είναι ακόμη πιο απαραίτη-

τος στις μέρες μας, καθώς με το διαρκές κυνηγητό των

δόσεων και τις περιπετειώδεις τριμηνιαίες μνημονιακές

εξετάσεις φαίνεται να διέλαθαν της προσοχής των πε-

ρισσοτέρων οι βαθιές μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώ-

ρα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ακριβώς σε αυτόν τον το-

μέα. Από τον Νοέμβριο του 2011, παράλληλα με τη

γνωστή διαδικασία για τα υπερβολικά δημοσιονομικά

ελλείμματα - η οποία, σημειωτέον, κατέστη αυστηρό-

τερη τόσο στο προληπτικό όσο και στο κυρωτικό επίπε-

δο -, προβλέπεται πλέον και η Διαδικασία Μακροοικο-

νομικών Ανισορροπιών (Macroeconomic Imbalance

Procedure), επίσης με ένα προληπτικό σκέλος έγκαι-

ρης προειδοποίησης (Alert Mechanism), καθώς και ένα

κυρωτικό, το οποίο, όχι από σύμπτωση, ονομάζεται

Διαδικασία Υπερβολικών Ανισορροπιών (Excessive Im-

balance Procedure). Οπως δε συμβαίνει με τη διαδικα-

σία υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, κάθε

χώρα για την οποία επισημαίνονται κίνδυνοι μελλοντι-

κής κρίσης (π.χ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών,

στο εξωτερικό χρέος ή σε περίπτωση φούσκας τροφο-

δοτούμενης από τον χρηματοπιστωτικό τομέα), οφεί-

λει να παρουσιάζει σαφές και δεσμευτικό σχέδιο ενερ-

γειών για την εξάλειψη του κινδύνου. Σε περίπτωση δε

μη συμμόρφωσης, προβλέπονται κλιμακούμενες ποι-

νές, όπως συμβαίνει και με τη διαδικασία δημοσιονομι-

κών ανισορροπιών.

Πριν από λίγες μάλιστα ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή ανακοίνωσε ότι στην τακτική διαδικασία του νέου

αυτού μηχανισμού βρέθηκαν 13 χώρες με μακροοικο-

νομικές ανισορροπίες, οι οποίες καλούνται να παρου-

σιάσουν δεσμευτικά σχέδια με πειστικά μέτρα. Μεταξύ

αυτών βρίσκονται και πολλές «ενάρετες» χώρες του

Βορρά, όπως η Φινλανδία και η Ολλανδία, για υψηλό

ιδιωτικό χρέος, η Γαλλία για απώλειες ανταγωνιστικό-

τητας, όπως βέβαια και η Ισπανία, όχι μόνο για λόγους

ανταγωνιστικότητας αλλά και για ευάλωτο τραπεζικό

σύστημα, το οποίο καλείται να συρρικνώσει. Το γεγο-

νός ότι στην Ελλάδα αυτά περνούν κάπως απαρατήρη-

τα οφείλεται προφανώς στο ότι χώρες που ήδη είναι σε

προγράμματα προσαρμογής, υπό την εποπτεία της

τρόικας, εξαιρούνται προς το παρόν από τη διαδικασία.

Εκτός επομένως από το ζήτημα χρηστής διακυβέρνη-

σης, που τέθηκε προηγουμένως, υπάρχει και το νέο ευ-

ρωπαϊκό πλαίσιο που δεσμεύει τη χώρα για τον έγκαιρο

εντοπισμό κινδύνων και τη συνακόλουθη παρέμβαση

στα αίτια που τους προκαλούν. Η Κύπρος είχε προειδο-

ποιηθεί, χωρίς βέβαια αποτέλεσμα, σε αντίθεση με το

Λουξεμβούργο και άλλες χώρες που σπεύδουν να μει-

ώσουν την έκθεσή τους σε υπερδιογκωμένο τραπεζικό

τομέα. Αν επομένως το εννοούμε ότι η θέση της χώρας

είναι στην ευρωζώνη και με δεδομένο ότι έχουμε απο-

λέσει πλέον σειρά εργαλείων διόρθωσης λανθασμέ-

νων επιλογών - όπως η νομισματική και συναλλαγματι-

κή πολιτική - οι κίνδυνοι νέων αδιεξόδων διευρύνονται

σημαντικά από τις νέες διαδικασίες και τους νέους κα-

νόνες, γεγονός που συνεπάγεται ακόμη μεγαλύτερη

ανάγκη ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης.

Σε όλα τα ανωτέρω πρέπει να προστεθεί και η σημα-

σία της αντιμετώπισης των επιπρόσθετων κινδύνων

που ανακύπτουν στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου

οικονομικού περιβάλλοντος και επιβάλλουν επίκαιρες

και πρόσφορες γεωοικονομικές προσεγγίσεις ως προς

τις αρνητικές επιπτώσεις των πολύμορφων οικονομι-

κών διαταραχών, οι οποίες μεταδίδονται πλέον ταχύτε-

ρα και με μεγαλύτερη ένταση.

Στο πλαίσιο λοιπόν της συνταγματικής αναθεώρη-

σης, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία δημιουργίας ενός

τέτοιου μηχανισμού, που προϋποθέτει τη λειτουργία

ενός σχετικού, υψηλότατου κύρους, θεσμού, παρά τω

Προέδρω της Δημοκρατίας. Επικεφαλής θα είναι ένα

Συμβούλιο που θα αποτελείται από τρία-πέντε μέλη,

θα ορίζεται από τον Πρόεδρο για πενταετή θητεία, με

δυνατότητα ανανέωσης, και θα έχει την ευθύνη της

στελέχωσης, με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, τριών

επί μέρους τομέων: μιας αρχής για την ποιοτική και πο-

σοτική αξιολόγηση χρηματοοικονομικών κινδύνων, η

οποία θα είναι ανεξάρτητη από το εποπτικό επιτελείο

της Τράπεζας της Ελλάδος, μιας αρχής για την αξιολό-

γηση δημοσιονομικών και μακροοικονομικών κινδύ-

νων, καθώς και μιας αναλογιστικής αρχής για το Ασφα-

λιστικό.

Είναι βέβαιο ότι ένας τέτοιος συνταγματικός θεσμός,

εξοπλισμένος με εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργι-

κής ανεξαρτησίας αλλά και απαλλαγμένος από υπόνοι-

ες πολιτικής ή ιδεολογικής μεροληψίας, μπορεί να συμ-

βάλει τα μέγιστα τόσο για την πρόληψη των κινδύνων -

χωρίς να αφήνει περιθώρια για εύκολα άλλοθι και προ-

σχηματικές υπεκφυγές - όσο και για την υποβοήθηση

της πολιτικής διαχείρισής τους, εφόσον εν τέλει ανα-

κύψουν. Πέρα από αυτό, δε, οι ετήσιες εκθέσεις ενός

τέτοιου, υψηλών προδιαγραφών, θεσμικού μηχανι-

σμού είναι ευνόητο ότι θα συνέβαλλαν τα μέγιστα και

στη διαμόρφωση ενός κυλιόμενου στρατηγικού σχεδί-

ου υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο, δυστυχώς,

συνεχίζει να αποτελεί το σημαντικότερο πολιτικό ζη-

τούμενο.

O κ. Αλέκος Παπαδόπουλος είναι πρώην υπουργός. Ο

κ. Χριστόφορος Σαρδελής είναι οικονομολόγος. Ο κ.

Γιώργος Σωτηρέλης είναι καθηγητής στο Πανεπιστή-

μιο Αθηνών.
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Θεσμός έγκαιρης 

οικονομικής προειδοποίησης
Των ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡ. ΣΑΡΔΕΛΗ, Γ. ΣΩΤΗΡΕΛΗ

Η χώρα μας βρέθηκε όχι μόνο πολιτικά αλλά και θεσμικά απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση.

Γι’ αυτό χρειάζεται, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα

αποβλέπει στην έγκαιρη συνειδητοποίηση των κινδύνων που εγκυμονεί μια συγκεκριμένη οικονομική πραγμα-

τικότητα.
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Ενίσχυση της «οικονομικής διπλω-

ματίας» επιχειρεί το υπουργείο Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με

πρεσβευτές ελληνικά προϊόντα όπως

το ελαιόλαδο και το κρασί, η φέτα,

οι κομπόστες φρούτων, οι τσιπούρες

και τα μύδια ή τα ρόδια. Με σύμμαχο

αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότη-

τας κάνει... βήματα εξωστρέφειας

κυρίως σε αγορές τρίτων χωρών

όπως είναι η Ρωσία, η Κίνα, οι Ηνω-

μένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ελ-

βετία κτλ. Ηδη ο υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης

προχώρησε σε αύξηση των προ-

γραμμάτων προώθησης προϊόντων

στα οποία ενέταξε και νέους δι-

καιούχους-ιδιώτες, συνεταιριστικές

επιχειρήσεις και ομάδες συνεταιρι-

σμών. Και αυτό διότι η εμπειρία της

τελευταίας τριετίας ήταν θετική και

τα αποτελέσματα θεαματικά.

«Επίθεση εξαγωγών» επιχειρεί το υπουργείο Ανάπτυξης με σύμμαχο προϊόντα υψηλής ποιότητας

Οικονομική διπλωματία με

πρεσβευτές... λάδι και κρασί
Μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της τελευταίας τριετίας αυξάνονται τα προγράμματα προώθησης

Το πρώτο εξάμηνο του 2012 οι εξαγωγές φέτας στις ΗΠΑ

εκτοξεύτηκαν (άνοδος κατά 87%), οι πωλήσεις ελαι-

ολάδου στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 50% και ο ελληνικός οί-

νος μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι των ξένων αγορών, με το

αγιορείτικο κόκκινο κρασί «Kormilitsa» να κερδίζει τον τίτλο

του «Επίσημου Οίνου του Κρεμλίνου». Ετσι το υπουργείο

αποφάσισε να διαθέσει περίπου 10 εκατ. ευρώ την επόμε-

νη τριετία για την προώθηση ελαιολάδου και 8 εκατ. ευρώ

για την προβολή των ελληνικών κρασιών ως το ερχόμενο

καλοκαίρι. Η εξισορρόπηση του αγροτικού ισοζυγίου σε

συνδυασμό με την ανάδειξη των ποιοτικών ελληνικών

προϊόντων αποτελεί προτεραιότητα για τον υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη.

Μετά τις προηγούμενες ανάλογες δράσεις για πρώτη

φορά οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ το πρώτο εξάμη-

νο του 2012 ήταν περισσότερες από τις εισα-

γωγές - εξαιτίας εν μέρει και της οικονομικής

ύφεσης στη χώρα μας. Αντίστοιχα, το διμερές

εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζεται πλεονασμα-

τικό για την Ελλάδα κατά περίπου 98 εκατ.

δολάρια.

Για τον ελληνικό οίνο το ειδικό μέτρο στή-

ριξης «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων

χωρών», στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης

Αμπελοοινικής Αγοράς, οδήγησε την τελευ-

ταία τριετία σε αύξηση των εξαγωγών σε

συγκεκριμένες αγορές. «Γι' αυτό αποφασίσα-

με να προχωρήσουμε στην έκδοση υπουργι-

κών αποφάσεων για την ένταξη και νέων δι-

καιούχων. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης εγ-

κρίναμε 21 νέα προγράμματα και 27 προ-

γράμματα ανανέωσης συνολικού προϋπολο-

γισμού 8 εκατ. ευρώ» αναφέρει ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Τσαυτάρη, ο δρόμος για

την έξοδο από την κρίση περνά από την ποι-

ότητα και την εξωστρέφεια. «Σε κανένα προ-

ϊόν χαμηλού κόστους δεν θα είμαστε ποτέ

ανταγωνιστικοί διότι υπάρχουν η Κίνα, η Ιν-

δία, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μπο-

ρούμε όμως να είμαστε ανταγωνιστικοί στην

ποιότητα» τονίζει.

Και αυτό διαφάνηκε από την πορεία των

εξαγωγών στις χώρες όπου η υπεροχή των

ελληνικών προϊόντων διαφημίστηκε. Οι συ-

νολικές εξαγωγές οίνου (σε αξία) στις χώρες

όπου εφαρμόζονται προγράμματα προώθη-

σης (δηλαδή, σε ΗΠΑ, Καναδά, Ρωσία, Ελβε-

τία και Κίνα) το 2011 έφτασαν σχεδόν τα 12

εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 25% σε

σχέση με το 2009. Αλλά και το ελαιόλαδο εί-

χε τις... επιτυχίες του. Μόνο στην Κίνα οι πωλήσεις του αυ-

ξήθηκαν κατά 50%. Γι' αυτό υλοποιείται νέο πρόγραμμα

προώθησης για το επόμενο έτος σε Ρωσία, Ουκρανία, Κίνα,

Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Νορβηγία, προϋπολογι-

σμού περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Για την προβολή των ελληνικών προϊόντων, εκτός από

τις συνήθεις συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις, επιστρα

τεύονται πλέον πιο... διπλωματικά μέσα. Διοργανώνον-

ται γαστρονομικά ταξίδια για ξένους δημοσιογράφους και

εμπόρους, βραδιές γευσιγνωσίας στην Ελλάδα και στις χώ-

ρες ενδιαφέροντος, ειδικές εκδηλώσεις σε ξενοδοχεία

κτλ., ενώ γίνεται χρήση και των μέσων κοινωνικής δικτύω-

σης.

Τα ίδια «εργαλεία» θα χρησιμοποιήσει το υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης στα νέα προγράμματα προώθησης

που ετοιμάζει για το τυρί και το γιαούρτι σε συγκεκριμένες

αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, αλλά και

για τις κομπόστες φρούτων και τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργει-

ας. Δυνατά στο... παιχνίδι μπαίνουν τελευταία και τα ρόδια.

Τελευταία έκλεισαν συμφωνίες με Αγγλία, Ρουμανία, Γερ-

μανία και Ρωσία για την προώθηση των ελληνικών ροδιών,

κυρίως των βιολογικών, για τα οποία υπάρχει ζήτηση και

ανοίγονται διαρκώς νέες αγορές.

Η οικονομική διπλωματία ωστόσο μπορεί, εκτός από τα

ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, να στηριχθεί και σε... υβρίδια,

όπως είναι η σύνδεση της γεωργίας με τον τουρισμό. Το

υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει το «παντρολό-

γημα» της σωστής διατροφής και της ελληνικής γαστρονο-

μίας με τον τουρισμό και βρίσκεται σε συζητήσεις με τον

Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

»ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ μας μπορούν

πλέον να σταθούν επαξίως στο

ίδιο επίπεδο με εκείνα της Γαλλίας

και της Ιταλίας» δηλώνει ο κ. Περι-

κλής Δράκος

«Η ΒΟΗΘΕΙΑ από το πρόγραμμα

προώθησης, μας επιτρέπει να κά-

νουμε σχεδιασμό τετραετίας, γε-

γονός πρωτοφανές για τα ελληνι-

κά δεδομένα» λέει ο κ. Γιώργος

Σκούρας

Την τελευταία τριετία εφαρμογής του μέτρου προώθησης οί-

νων το ελληνικό κρασί κέρδισε έδαφος. Η συνολική αύξηση

εξαγωγών μεταξύ 2009 και 2011 σε χώρες εκτός ΕΕ ήταν 29,6%.

Ειδικότερα, όπως λέει ο πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ κ. Σωτήρης

Ιωάννου, «η ανάπτυξη των εξαγωγών στην Κίνα ήταν η μεγαλύ-

τερη μεταξύ των χωρών του προγράμματος ακόμη και σε από-

λυτα νούμερα. Συγκεκριμένα η συνολική αύξηση πωλήσεων σε

αξία στην Κίνα άγγιξε το 1,8 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε

ποσοστό ανάπτυξης 1.175% μεταξύ των ετών 2009 και 2011».Τα

οφέλη από το πρόγραμμα προώθησης, σύμφωνα με τον διευ-

θυντή Εξαγωγών τής Ευάγγελος Τσάνταλης ΑΕ κ. Περικλή Δρά-

κο, ήταν η εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων και η μεγάλη

αναγνωρισιμότητα του ελληνικού κρασιού στις αγορές. «Τα οι-

νοποιεία μας μπορούν πλέον να σταθούν επάξια στο ίδιο επίπε-

δο με εκείνα της Γαλλίας, της Ιταλίας και άλλων χωρών. Εμείς

την τελευταία τριετία είχαμε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων

στη Βραζιλία. Αλλά και στην αγορά του Καναδά, όπου δραστη-

ριοποιούμαστε επί μία 20ετία, διπλασιάσαμε τις εξαγωγές μας.

Στην Κίνα έχουμε ξεκινήσει φιλόδοξο πρόγραμμα με 25 ιδιόκτη-

τες κάβες, οι οποίες σύντομα θα γίνουν 30. Στη Ρωσία έχουμε

πλέον θέση στα μεγαλύτερα σουπερμάρκετ» τονίζει. Τα λεγό-

μενά του βρίσκουν σύμφωνο και τον κ. Μάκη Μαυρίδη, συνιδιο-

κτήτη του Κτήματος Αλφα, ο οποίος ωστόσο επισημαίνει ότι το

πρόγραμμα έπρεπε να είχε ξεκινήσει πριν από μία δεκαετία. «Το

ότι παρήγαμε καλά κρασιά το γνωρίζαμε εμείς αλλά η διεθνής

αγορά το αγνοούσε. Το έμαθε την τελευταία τριετία» επισημαί-

νει. Οι εξαγωγές του Κτήματος Σκούρα, προτού ενταχθεί στο

πρόγραμμα προώθησης, αποτελούσαν το 35% του τζίρου της

εταιρείας, ενώ σήμερα έφτασαν το 51%, σε χώρες μάλιστα όπου

η εταιρεία είχε παρουσία πολλά χρόνια πριν. Οπως λέει ο κ. Γιώρ-

γος Σκούρας, «η βοήθεια που έρχεται από το πρόγραμμα προ-

ώθησης μας επιτρέπει να κάνουμε έναν βαθύ σχεδιασμό τετρα-

ετίας, γεγονός πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα».

Αισιοδοξούν οι παραγωγοί

«Μεθούν» με ελληνικό οίνο οι ξένες αγορές


