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Συνάντηση του προέδρου της ΕΔΕΟΠ Αθηνών
με τον πρόεδρο της Heineken
Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης

Σ

τα πλαίσια της πρώτης επίσκεψής του στην
Ελλάδα στα τέλη Μαΐου, ο πρόεδρος της
Heineken Central & Eastern Europe κος Jan
Derck van Karnebeek συναντήθηκε με τον Πρόεδρο
της ΕΔΕΟΠ Αθηνών κο Βαγγέλη Μήτσιο. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, με την παρουσία
του Διευθυντή Πωλήσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
κου Νίκου Ζώη και όλης της ηγετικής ομάδας Πωλήσεων της εταιρίας.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΟΠ Αθηνών εξέθεσε με σαφήνεια και ειλικρίνεια όλα τα θέματα του κλάδου

στον Πρόεδρο της Ηeineken C&EE, του οποίου το
ενδιαφέρον για τους Έλληνες πρατηριούχους
είναι μεγάλο, δεδομένης βέβαια και της μεγάλης
σημασίας - συμμετοχής που έχει ο κλάδος στις
πωλήσεις της εταιρίας στη χώρα μας. Το δύσκολο
επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον
καθώς και η αβεβαιότητα για το μέλλον κυριάρχησαν στα θέματα που συζητήθηκαν, σε συνδυασμό με την επίδρασή τους στο χώρο του πρατηρίου
και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Ο κος van
Karnebeek ήταν ενημερωμένος για πολλά από τα

σημαντικά θέματα και για το θεσμικό ρόλο του
χονδρεμπορίου στην αγορά της μπύρας στην Ελλάδα - έδειξε κατανόηση για τα προβλήματα και
εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η καλή συνεργασία της εταιρίας με τους πρατηριούχους θα συνεχιστεί, καθώς αποτελεί την πιο απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία όλων.
Μετά από μια ξενάγηση στους χώρους του πρατηρίου, η αντιπροσωπεία της Heineken αναχώρησε
ανανεώνοντας το ραντεβού για μια νέα συνάντηση
στην επόμενη δυνατή ευκαιρία.

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη γιορτή της Πεντηκοστής, από την ΕΔΕΟΠ
Αθηνών, την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012, στην ταβέρνα
«Ζυγός» (στο 20ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Πάρνηθος).
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αρτοκλασία
και παρετέθη γεύμα στους πρατηριούχους, στα μέλη
των οικογενειών τους, καθώς και στους προσκεκλημένους των συνεργαζόμενων εταιρειών. Στις φωτογραφίες, στιγμιότυπα από την γιορτή.

Δωρεάν υποστήριξη για την ένταξη μικρών
επιχειρήσεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, υλοποιεί την
πράξη «Δίκτυο Ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας για τις
Μικρές Επιχειρήσεις» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας (ΕΣΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία
της ΓΣΕΒΕΕ να βρεθεί δίπλα στον
μικρό επιχειρηματία παρέχοντας
του δωρεάν υπηρεσίες συμβου-

λευτικής υποστήριξης μέσα στο
ιδιαίτερα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον που βιώνει καθημερινά. Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας θα λειτουργήσει σε
πρώτη φάση μέχρι τον Οκτώβριο
του 2015 και ο προβλεπόμενος
αριθμός των επιχειρήσεων που θα
εξυπηρετήσει ανέρχεται στις 860
σε όλη την επικράτεια.
Οι υπηρεσίες εστιάζονται στην
υποστήριξη των πολύ μικρών και
μικρών βιοτεχνικών, εμπορικών
και επιχειρήσεων παροχής υπη-

ρεσιών, οι οποίες είτε δεν έχουν
την (οικονομική κυρίως) δυνατότητα για συμβουλευτική υποστήριξη, είτε δεν έχουν προσδιορίσει
επαρκώς τις ανάγκες τους και δεν
γνωρίζουν που να απευθυνθούν
προκειμένου να ενημερωθούν, να
δεχθούν υπηρεσίες συμβουλευτικής και στη συνέχεια να λάβουν
αποφάσεις και λάβουν μέτρα για
την επιβίωση και βελτίωση των
λειτουργιών και των επιχειρηματικών επιδόσεων της οικονομικής
μονάδας.

Έφυγε
η Carrefour

Δ

ύο ημέρες πριν από τις εκλογές και εν
μέσω γενικότερης αρνητικής φημολογίας
για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, ο
μεγαλύτερος λιανέμπορος της Ευρώπης, η γαλλική Carrefour, ανακοίνωσε την αποχώρησή της
από την ελληνική αγορά στο πλαίσιο των στρατηγικών της επιλογών. Και μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές οικογένειες της Ελλάδας,
η οικογένεια Μαρινόπουλου, αποφάσισε να
επενδύσει 348 εκατ. ευρώ στην πρώην ελληνογαλλική Carrefour -Μαρινόπουλος ΑΕ.
Παράλληλα η πλέον ελληνικής ιδιοκτησίας
Carrefour - Μαρινόπουλος ΑΕ διατηρεί το εμπορικό σήμα του γαλλικού ομίλου ως master franchise σ' ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή.
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY Ηλιακή ενέργεια...
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

25210-81093
25210-45348
25210-81591
25210-22513
6977-454671

EΔEOΠ Xαλκιδικής
Mπουτιώνης Γεώργιος
Mαργαρίτης Iωάννης
Γκινάτης Δημήτριος
Tσαρκατζόγλου Aυξέντιος
Kαλλιανίδης Θεόδωρος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

23710-61166
23740-81555
23990-22833
23730-61432
23710-31381

EΔEOΠ Kέρκυρας
Mουζακίτης Γρηγόριος
Moυζακίτης Αλέκος
Mπασιάς Γεώργιος
Mανιάτος Σπυρίδων
Tζορτζάτος Σπυρίδων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

EΔEOΠ Xανίων
Γαλανάκης Αντώνης
Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ
Mαρμαριτσάκης Iωάννης
Mπουρμπάκης Στυλιανός
Tσιριντάνης Mάρκος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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

26410-50333
26310-22247
26420-23783
26470-22344
26310-26818

από τις στέγες

9 ερωτήσεις - απαντήσεις με όσα θα πρέπει να γνωρίζουν
όσοι επιθυμούν να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκα

Ε

λκυστική παραμένει για τα νοικοκυριά
4. Ποια είναι η διάρκεια εγκατάστασης;
η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηΗ διάρκεια εγκατάστασης των φωτοβολμάτων στις στέγες των σπιτιών για την
ταϊκών στο σπίτι διαρκεί συνήθως από 2 ως
παραγωγή καθαρής ενέργειας. Το πρόγραμμα
4 ημέρες. Ο μόνος χρόνος αναμονής έχει να
αφορά συστήματα ως 10 κιλοβάτ, στο δώμα
κάνει με τις διαδικασίες σε σχέση με την
ή στη στέγη (συμπεριλαμβανομένων των
αδειοδότηση και τις συμβάσεις με τη ΔΕΗ
στεγάστρων βεραντών) κτιρίου που χρησικαι ΔΕΣΜΗΕ και είναι περίπου 4-7 βδομάδες.
μοποιείται για κατοικία ή στέγαση πολύ
5. Ποιο είναι το κόστος;
μικρών επιχειρήσεων, σε όλη την επικράτεια,
Οσον αφορά το κόστος του φωτοβολταϊκού
με εξαίρεση τα νησιά. To «Βήμα Real Estate»
συστήματος μπορεί να κυμανθεί από 4.000
παρουσιάζει σήμερα εννέα ερωτήσεις - απανως 5.000 ευρώ ανά Kw ανάλογα με το μέγετήσεις με όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι
θός του, τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάενδιαφερόμενοι επενδυτές.
1. Ποιους αφορά
το πρόγραμμα;
Οικιακούς καταναλωτές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις
που επιθυμούν να εγκαταστήσουν
φωτοβολταϊκά
ισχύος ως 10 κιλοβάτ (ΚWp)
στο δώμα ή στη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων
των στεγάστρων βεραντών.
2. Σε πολυκατοικία
μπορώ να εγκαταστήσω
φωτοβολταϊκό;
Ναι. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε
Ο οικιακός παραγωγός ηλιακού δεν θεωρείται
κοινόχρηστο ή κοινόκτητο
επιτηδευματίας και απαλλάσσεται από το άνοιγμα
χώρο κτιρίου (ταράτσα), επιβιβλίων στην Εφορία
τρέπεται η εγκατάσταση ενός
και μόνο συστήματος.
3. Το ηλιακό ρεύμα το αγοράζει η ΔΕΗ;
στασης καθώς και τις απαιτήσεις του κάθε
Ολη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό
ιδιοκτήτη.
ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο
6. Σε ποιες περιοχές μορούν να
της ΔΕΗ και πληρώνεστε για αυτή. Εσείς συεγκατασταθούν;
νεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ
Προς το παρόν η εγκατάσταση φωτοβολκαι να το πληρώνετε στην τιμή που το πληταϊκών σε κατοικίες ισχύει στο ηπειρωτικό
ρώνετε και σήμερα. Στην πράξη αυτό σημαίνει
δίκτυο και στα νησιά εκείνα που είναι διαότι η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει έναν νέο μετρητή
συνδεδεμένα στο δίκτυο αυτό (π.χ. Εύβοια,
για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.
Ιόνια, Σποράδες, νησιά Αργοσαρωνικού), ενώ
Αν, για παράδειγμα, στο δίμηνο το φωτογια τα υπόλοιπα νησιά θα πρέπει να ρωτήσετε
βολταϊκό σας παράγει ηλεκτρική ενέργεια
τα αρμόδια τμήματα της ΔΕΗ διότι κάθε νησί
αξίας 250 ευρώ και καταναλώνετε ενέργεια
είναι και μια διαφορετική περίπτωση.
αξίας 150 ευρώ, θα σας έρθει πιστωτικός
7. Υπάρχουν πολεοδομικοί όροι
λογαριασμός 100 ευρώ, ποσό το οποίο θα
που πρέπει να τηρούνται;
καταθέσει η ΔΕΗ στον τραπεζικό σας λογαΧρειάζεται έγκριση εκτέλεσης εργασιών
ριασμό.
μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία. Δεν
επιτρέπεται η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνω από την απόληξη του κλιμακοστασίου, του φρεατίου ανελκυστήρα και
οποιασδήποτε άλλης κατασκευής.
8. Αν είμαι οικιακός καταναλωτής
πρέπει να ανοίξω βιβλία στην Εφορία;
Οχι, ο οικιακός παραγωγός ηλιακού ηλεMηνιαίο
κτρισμού
δεν θεωρείται επιτηδευματίας και
δημοσιογραφικό
απαλλάσσεται από το άνοιγμα βιβλίων στην
όργανο της
Εφορία. Με άλλα λόγια, τα όποια έσοδα
ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN
έχει από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται.
EMΠOPΩN
9. Υπάρχουν και οφέλη
OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN
για το περιβάλλον;
Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των
Iδιοκτήτης
φωτοβολταϊκών είναι αδιαμφισβήτητα. Κάθε
EΔEOΠ AΘHNΩN
κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολOδός Z. Παπ αντωνίου
ταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα,
54-58, 11145 Aθήνα
συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην
Tηλ. 210-8318221,
ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό
210-8312351
μείγμα στην Ελλάδα και τις μέσες απώλειες
e-mail: info@edeopathens.gr
του δικτύου).
ΚΩΔΙΚOΣ: 1505
Ενα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του
ενός κιλοβάτ αποτρέπει κάθε χρόνο την
Εκδότης
έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα,
όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμEυάγγελος Μήτσιος
ματα δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγόZ. Παπαντωνίου
τερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων
54-58 Aθήνα,
(όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα
Tηλ. 210 8318221
οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου,
κ.λπ.). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
X. MOΡΦΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ O.Ε.
και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις
Ταύρου 11-13
στην υγεία και στο περιβάλλον.
Ταύρος

Eφημερίδα
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Το 2011 εκτινάχθηκαν σε 2,04 δις. ευρώ

Βουλιάζει στις ζημιές η επιχειρηματικότητα
Σύμφωνα με έρευνα της ICAP, ο τζίρος 4.021 εταιρειών έφθασε το 2011 τα 72 δισ. ευρώ
και οι τραπεζικές τους υποχρεώσεις τα 67 δισ. ευρώ

Ο διευθύνων
σύμβουλος της ICAP
Νικήτας Κωνσταντέλλος

Β

αρύ είναι το τίμημα
που πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας από την παρατεταμένη ύφεση της
ελληνικής οικονομίας. Οι
ζημιές που κατέγραψαν
πέρυσι 4.021 επιχειρήσεις
εκτινάχθηκαν στα 2,04
δισ. ευρώ έναντι ζημιών
119 εκατ. ευρώ που είχαν
σημειώσει στη χρήση του
2010.
Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011
επιδεινώθηκαν πέρα από
κάθε προσδοκία. Η ύφεση
επεκτάθηκε το 2011 και
το ΑΕΠ κατέγραψε πτώση
6,9% σε ετήσια βάση. Οι
αρνητικές μεταβολές των
μακροοικονομικών μεγεθών ήταν τέτοιες ώστε
να διαψευστούν όλα τα
σενάρια που είχαν γίνει
από εγχώριους φορείς και
διεθνείς οργανισμούς, τα
οποία και απέτυχαν να
εκτιμήσουν το εύρος της

πτώσης στην τελική εγχώρια ζήτηση. Το γεγονός
ότι συμπληρώνεται πλέον
μία πενταετία συνεχούς
ύφεσης είχε άμεσο αντίκτυπο και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων
της χώρας.
Στα αρχεία της ICAP
Databank υπάρχουν καταχωρημένες 4.021 επιχειρήσεις με δημοσιευμένους ισολογισμούς του
2011 (ως τη 17η Μαΐου
2012), οι οποίες ταυτόχρονα είχαν και ισολογισμό της χρήσης του 2010.
Από την επεξεργασία
των οικονομικών μεγεθών
του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος
προκύπτει οριακή αύξηση
(1,6%) των συνολικών πωλήσεων στα 72,2 δισ.
ευρώ. Η αύξηση αυτή
προέρχεται αποκλειστικά
από τον κλάδο της βιομηχανίας. Σε αυτές τις
συνθήκες, η αύξηση του
κόστους πωλήσεων κατά
σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες επέφερε πτώση
των μεικτών κερδών (11,1%), με επακόλουθο
την πλήρη ανατροπή του
λειτουργικού αποτελέσματος των εταιρειών,
από κέρδη 2,11 δισ. το
2010 σε ζημιές 157,3
εκατ. το 2011. Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις, σε
συνδυασμό και με τα υψηλά μη λειτουργικά έξοδα

Δραματικές
οι επιπτώσεις
«Δυστυχώς οι αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική
οικονομία το 2011 επηρέασαν δραματικά τα αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών. Το γεγονός ότι
συμπληρώνεται πλέον μια πενταετία συνεχούς (και
εντεινόμενης) ύφεσης είχε άμεσο αντίκτυπο και στα
αποτελέσματα των επιχειρήσεων της χώρας, στο
σύνολο των ισολογισμών του 2011» σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ICAP Group κ. Ν. Κωνσταντέλλος. Και συνεχίζει: «Σε μια εποχή που όλοι οι
επιχειρηματικοί φορείς προσβλέπουν ότι η ανάκαμψη θα προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, το
βαρύ πλήγμα που έχει δεχθεί η κερδοφορία των
εταιρειών μας προβληματίζει έντονα. Το 2011 η επιδείνωση φαίνεται ότι ήταν διάχυτη σε όλο το
φάσμα της οικονομίας, αφού τα αποτελέσματα των
4.021 εταιρειών κατέστησαν ζημιογόνα σε όλους
τους τομείς, γεγονός χαρακτηριστικό των μεγάλων
απωλειών που βιώνει ο ιδιωτικός τομέας εξαιτίας
της κρίσης.Παρ’ όλα αυτά, ο ιδιωτικός τομέας, ο
οποίος επιχειρεί στο πλαίσιο μιας έντονα αρνητικής
συγκυρίας, εξακολουθεί να ελπίζει ότι, εφόσον
δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και συνεχισθεί η διεθνής χρηματοοικονομική βοήθεια, θα καλυτερέψει το επιχειρηματικό
περιβάλλον».

(όπως έκτακτα και ανόργανα έξοδα, έξοδα προηγούμενων χρήσεων,
έκτακτες ζημιές κ.ά.),
εκτόξευσαν τελικά τις συνολικές ζημιές σε 2,04
δισ. το 2011, έναντι αντίστοιχων ζημιών περίπου
119 εκατ. το 2010. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα
κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων (EBITDA)
υποχώρησαν κατά 31,5%,
ήτοι 4,55 δισ. το 2011,
από 6,65 δισ. το 2010.
Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 6,7%, σε

53,61 δισ. ευρώ, και οι
συνολικές υποχρεώσεις
των επιχειρήσεων εμφανίζουν μικρή ποσοστιαία
μείωση
(-1,3%)
το
2011/10, η οποία οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση των μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ οι βραχυπρόθεσμες αυξήθηκαν οριακά.
Παράλληλα διαπιστώνεται
τάση υποκατάστασης μακροπρόθεσμου δανεισμού
από βραχυπρόθεσμες
τραπεζικές πιστώσεις, γεγονός που αποδίδεται ως

έναν βαθμό σε ανάλογη
στάση του τραπεζικού τομέα, η οποία αφορά την
κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων πιστώσεων, ενώ
επιλέγεται η (νέα) χρηματοδότηση των επιχειρήσεων κυρίως με βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
Από το σύνολο των
επιχειρήσεων του δείγματος, οι 2.055 (δηλαδή
το 51,1% έναντι 55,7% πέρυσι) ήταν κερδοφόρες,
με συνολικά κέρδη προ
φόρων 3,44 δισ. ευρώ.

Το τελικό αποτέλεσμα
ωστόσο καθορίστηκε από
τις συνολικές ζημιές (5,49
δισ.) των ζημιογόνων εταιρειών το 2011.
Από το δείγμα των
4.021 επιχειρήσεων, οι
858 είναι βιομηχανικές,
οι 1.065 εμπορικές, οι 269
εταιρείες του τεχνικούκατασκευαστικού τομέα,
οι 1.491 λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
(πλην τραπεζών) και οι
338 επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.
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Ο κήπος ανεβάζει την αξία του ακινήτου
Μια εντυπωσιακή βεράντα ή μια πράσινη ταράτσα βελτιώνει την εικόνα της κατοικίας
Ρεπορτάζ

Μ

χρειάζεται ιδιαίτερη διαρρύθμιση και μελετημένες ενέργειες από ειδικούς, έτσι ώστε
να μεταμορφωθεί σε έναν μικρό παράδεισο.
Βέβαια, ο σωστός σχεδιασμός είναι απαραίτητος και μπορεί να εγγυηθεί το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα ξοδεύοντας λιγότερο
χρόνο και χρήματα. Οι πετρόκτιστοι διάδρομοι,
οι λιμνούλες, η πισίνα και φυσικά τα φυτά
είναι στοιχεία που ομορφαίνουν τον εξωτερικό
χώρο μιας κατοικίας, αλλά θέλει σκέψη έτσι

πορείτε να κάνετε την κατοικία σας πιο
ελκυστική και να ανεβάσετε την αξία
της αν ασχοληθείτε με τον εξωτερικό χώρο,
δηλαδή τον κήπο ή τη βεράντα. Μάλιστα οι
ειδικοί αναφέρουν ότι η αξία ενός ακινήτου
με έναν σωστά διαμορφωμένο εξωτερικό
χώρο μπορεί να αυξηθεί ως και 15%.
Σημειώνεται ότι εξωτερικός χώρος δεν
σημαίνει μόνο κήπος αλλά και
μια εντυπωσιακή βεράντα ή
μια πράσινη ταράτσα που θα
βελτιώσει την εικόνα της κατοικίας. Ενας όμορφος κήπος
αποτελεί την πρώτη εικόνα
για ένα οίκημα και είναι γνωστό ότι η πρώτη εντύπωση
είναι αυτή που μένει. Σύμφωνα
με τους ειδικούς «η κατασκευή
των εξωτερικών χώρων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της οικοδομής. Ενα οίκημα
φαίνεται σαν γιαπί αν δεν διαθέτει έναν όμορφα διαμορφωμένο κήπο ή βεράντα, ενώ
Ένας όμορφος κήπος
αντιθέτως η ύπαρξη ενός εν- αποτελεί την πρώτη εικόνα για ένα οίκημα και είναι γνωτυπωσιακού κήπου δίνει ποστό ότι η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που μένει
λυτέλεια και αξία σε ένα ακίώστε να ταιριάζουν με τη διακόσμηση του
νητο». Και βέβαια η αρχιτεκτονική τοπίου
σπιτιού και του περιβάλλοντος και να τοποείναι ολόκληρη επιστήμη, η οποία όμως
θετηθούν σωστά και ανάλογα με τις ιδιαιτεστην Ελλάδα είναι υποτιμημένη. Η αρχιτερότητες του οικοπέδου.
κτονική και η διαμόρφωση ενός κήπου μπορεί
Εκτός από τον κήπο, τελευταία οι κατανα περιλαμβάνει, εκτός από τη φύτευση,
ναλωτές ασχολούνται με τις πράσινες ταράκατασκευές με αδρανή υλικά, όπως βότσαλα
τσες. Οι πράσινες ταράτσες αποκτούν ολοένα
και ψηφίδες, βραχόκηπους, κατασκευές με
και περισσότερους οπαδούς, λόγω των πολνερό, όπως ρυάκι, λίμνη, καταρράκτης, χλολών πλεονεκτημάτων τους, ειδικά σε μια
οτάπητας, κ.ά.
τσιμεντούπολη, όπως η Αθήνα. Το φυτεμένο
Αξίζει να αναφερθεί ότι η αρχιτεκτονική
δώμα καλύπτεται από βλάστηση που αναδεν περιορίζεται μόνο στους εσωτερικούς
πτύσσεται σε ελεγχόμενες συνθήκες με οιχώρους μιας κατοικίας, αφού και ένας κήπος

κονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Συμπεριφέρεται δε σαν οποιαδήποτε άλλη βλάστηση στο έδαφος. Τα φυτεμένα δώματα
είναι επίσης γνωστά ως πράσινες στέγες, οικολογικές στέγες, πράσινες οροφές, ταρατσόκηποι, roof gardens, green roofs κ.ά.

Οι εξωτερικοί χώροι και
το δάπεδο
Το δάπεδο δεν αφορά αποκλειστικά το
εσωτερικό μιας κατοικίας, αφού και έξω από
αυτήν μπαίνουν διάφορα υλικά που ομορφαίνουν τον χώρο, όπως πέτρα, βότσαλο,
πλακάκι, ακόμη και ξύλο. Στην αγορά θα συναντήσετε μεγάλη ποικιλία από υλικά για
εξωτερικά δάπεδα, τα οποία μπορούν να
εξυπηρετήσουν όλες τις προτιμήσεις και
απαιτήσεις των καταναλωτών. Το κάθε υλικό
έχει τη δική του ομορφιά, χαρακτηριστικά
και συμβολή στη διακόσμηση του χώρου.
Οποιο υλικό και αν επιλέξετε, θα πρέπει να
είναι ειδικό και να αντέχει στις κλιματικές
συνθήκες, όπως αέρας, βροχή, ζέστη ή κρύο.
Συνήθως στα μπαλκόνια συναντάμε τη
λύση των κεραμικών πλακιδίων, καθώς είναι
οικονομικά, εύχρηστα, ελαφριά και τοποθετούνται εύκολα. Τελευταία το ξύλινο δάπεδο
κερδίζει ολοένα και περισσότερο τις προτιμήσεις των καταναλωτών, αφού δίνει μια
ζεστασιά στον χώρο και τον κάνει να φαίνεται
πρωτότυπος και ιδιαίτερος. Εκτάσεις γύρω
από την πισίνα, μπαλκόνια και άλλα σημεία
καλύπτονται από ειδικό ξύλο, όπως τικ, ή
κάποιο φθηνότερο από την Αφρική ή την Ινδονησία, το οποίο θυμίζει το κατάστρωμα
ενός ιστιοπλοϊκού και γενικά δημιουργεί καλοκαιρινή διάθεση. Αλλες πιο πρωτότυπες
ιδέες είναι να καλύψετε κάποια σημεία του
κήπου σας με πλάκες από πέτρα ή ακόμη
και βότσαλο.

Ο φωτισμός του κήπου
O φωτισμός των εξωτερικών χώρων υπάρχει για να εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες,
όπως να προστατέψει μια κατοικία, να κατευθύνει τους κατοίκους, αλλά και για διακοσμητικούς λόγους, δηλαδή να φωτίσει και
να αναδείξει κάποια σημεία του κήπου ή της
βεράντας. Σημειώστε ότι ο εξωτερικός φωτισμός δεν χρειάζεται να είναι πολύ υψηλής
στάθμης για να είναι αποτελεσματικός, ενώ
λειτουργικά και καλαίσθητα αποτελέσματα
μπορεί να δημιουργηθούν με λίγα κατάλληλα
και σωστά χωροθετημένα φωτιστικά σώματα.
Πάντως ο υπερβολικός εξωτερικός φωτισμός
καταστρέφει το φυσικό νυχτερινό περιβάλλον
και οδηγεί σε υπερβολική κατανάλωση ενέργειας.
Οσον αφορά τον εξωτερικό φωτισμό, ένα
σημείο που απαιτεί φως είναι η είσοδος μιας
κατοικίας. O φωτισμός εξωθύρων, εξωτερικών
κλιμακοστασίων, μονοπατιών κήπων, εισόδων
γκαράζ κ.ά. γίνεται κυρίως για πρακτικούς
λόγους αλλά συγχρόνως καλύπτει και τις
διακοσμητικές ανάγκες των ιδιοκτητών μιας
κατοικίας.
Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κήπο
αλλά βεράντα, θα χρειαστεί να αγοράσετε
φωτιστικά που να πληρούν τις προϋποθέσεις
ασφαλείας για εξωτερικούς χώρους, ενώ
φροντίστε να υπάρχουν πρίζες στον εξωτερικό τοίχο για να αποφύγετε τα μεγάλα καλώδια. Καλό θα ήταν να προτιμήσετε λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης, ειδικά αν
πρόκειται να φωτίζετε τη βεράντα σας για
πολλές ώρες, διότι οι κοινοί λαμπτήρες εκπέμπουν περισσότερη θερμότητα και καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Αν θέλετε
να αναδείξετε κάποιο ιδιαίτερο σημείο στη
βεράντα σας, μπορείτε να τοποθετήσετε
σποτάκια αλογόνου, τα οποία θα δημιουργήσουν ένα ρομαντικό αποτέλεσμα.
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Η κρίση πιέζει τις τιμές στην κτηματαγορά
Το α' τρίμηνο του 2012 η πτώση ήταν 10, 3% για τα διαμερίσματα ως 5 ετών και 8, 6% για άνω των 5 ετών

Μ

Ρεπορτάζ

εγάλη πτώση παρουσιάζουν
οι τιμές των ακινήτων το πρώτο
τρίμηνο του έτους, με τις αξίες
των διαμερισμάτων και των μεζονετών
να σημειώνουν μείωση κατά 9.3% σε
σύγκριση με το αντίστοιχοδιάστημα
του 2011.
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αποκαλυπτικά και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, καθώς οι τιμές
βάσει των οποίων προέκυψαν οι μειώσεις αφορούν στοιχεία που έχουν
συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα. Είναι γνωστό ότι οι τράπεζες
διαθέτουν την καλύτερη βάση δεδομένων, καθώς αυτές είναι που κινούσαν
τα τελευταία χρόνια την κτηματαγορά
μέσω των στεγαστικών δανείων.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, για το σύνολο του 2011, με
βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι
τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν
με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,3% έναντι
4,7% το 2010. Πιο αναλυτικά, η μείωση
των τιμών το α’ τρίμηνο του 2012 σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2011 ήταν 10,3% για τα «νέα» διαμερίσματα (ηλικίας ως 5 ετών) και 8,6% για
τα «παλαιά» (ηλικίας άνω των 5 ετών).
Η Τράπεζα της Ελλάδος πάντως επισημαίνει τη σχετικά μεγαλύτερη μείωση
των τιμών για τα παλαιά διαμερίσματα

έναντι των νέων σε όλη
σαν το α’ τρίμηνο του 2012
την προηγούμενη περίοδο
τις 5.900, έναντι 7.700 το αμέτης τρέχουσας κρίσης, γεσως προηγούμενο τρίμηνο. Σε
γονός που φαίνεται να ανσύγκριση με το α’ τρίμηνο του
τανακλά τη σχετικά μεγα2011 οι συναλλαγές το α’ τρίλύτερη «ανθεκτικότητα» των
μηνο του 2012 ήταν μειωμένες
τιμών των νεόδμητων διακατά 54,1%. Σε ολόκληρο το
μερισμάτων, τα οποία κατά
2011 ο αριθμός των εκτιμήσεκανόνα διατίθενται προς
ων αυτών έφθασε τις 42.000
πώληση από τους κατα(αναθεωρημένα στοιχεία), κασκευαστές.
ταγράφοντας σημαντική μείΕτσι, για το σύνολο του
ωση, κατά 43,5%, έναντι του
2011, με βάση τα αναθεωπροηγούμενου έτους (2010:
ρημένα στοιχεία, ο μέσος
74.500).
ετήσιος ρυθμός μείωσης
Ο όγκος των οικιστικών ακιτων τιμών για τα «νέα» και
νήτων που αφορούσαν οι συτα «παλαιά» διαμερίσματα
ναλλαγές-εκτιμήσεις (με βάση
ήταν 4,8% και 5,6% αντιτο σύνολο των τετραγωνικών
Η μείωση των διαμερισμάτων το 2011 και το α' τρίμηνο
του 2012 ήταν μεγαλύτερη στην Αθήνα
στοίχως, ενώ ανάλογη σχέμέτρων) ήταν το α’ τρίμηνο
και στη Θεσσαλονίκη έναντι των άλλων περιοχών
ση παρατηρήθηκε το 2010.
του 2012 μειωμένος κατά
Από την ανάλυση των
52,1% σε σύγκριση με το α’
μείωση των τιμών των διαμερισμάτων
στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή
τρίμηνο
του 2011, ενώ ολόκληρο το
το 2011 και το α’ τρίμηνο του 2012
προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερι2011
ο
όγκος των συναλλαγών με
ήταν μεγαλύτερη στα δύο μεγαλύτερα
σμάτων το α’ τρίμηνο του 2012 ήταν
βάση
τα
αναθεωρημένα στοιχεία μειαστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και
μειωμένες σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο
ώθηκε
με
μέσο ετήσιο ρυθμό 40,7%.
Θεσσαλονίκη, έναντι των άλλων πετου 2011 κατά 9,9% στην Αθήνα, 10,1%
Σε
ό,τι
αφορά
την αξία των οικιστικών
ριοχών.
στη Θεσσαλονίκη, 8,8% στις άλλες μεακινήτων τα οποία αφορούσαν οι συΟι συναλλαγές-εκτιμήσεις επί οικιγάλες πόλεις και 8,2% στις λοιπές πεναλλαγές - εκτιμήσεις που πραγματοστικών ακινήτων που πραγματοποιριοχές της χώρας. Για το σύνολο του
ποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των
ήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τρα2011, με βάση τα αναθεωρημένα στοιπιστωτικών ιδρυμάτων, το α’ τρίμηνο
πεζικού συστήματος για οποιονδήποτε
χεία, η μείωση των τιμών στις ίδιες
του 2012 ήταν μειωμένη κατά 56,5%
λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, εγπεριοχές σε σχέση με το 2010 ήταν
έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του
γραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά
6,4%, 6,8%, 4,0% και 3,7% αντιστοίχως.
2011. Η μέση ετήσια μείωση το 2011
δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών
Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η
ήταν της τάξεως του 40,5%.
από μια τράπεζα σε άλλη κ.λπ.) έφθα-
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Ρεπορτάζ

Η ελληνική κοινωνία και οι ευρωπαϊκή κλυδωνισμοί στο.. στηθοσκόπιο των Γιατρών του Κόσμου

οικονομική κρίση είναι μια
πραγματικότητα. Στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, ακόμη και στη Γαλλία.
Ναι, πρέπει να βελτιώσουμε τα
οικονομικά μας. Την ίδια στιγμή
όμως, ακριβώς επειδή η κρίση
είναι υπαρκτή και είναι εδώ, οφείλουμε να προστατεύσουμε τους
πιο ευάλωτους συνανθρώπους
μας». Τα λόγια αυτά, που ανήκουν
στον δρα Ολιβιέ Μπερνάρ, πρόεδρο των Γιατρών του Κόσμου
Γαλλίας, οριοθετούν τη νέα πρόκληση στην οποία η οργάνωση
καλείται να ανταποκριθεί.
Μια ανθρωπιστική κρίση, όχι
σε κάποια γωνιά του Τρίτου Κόσμου αλλά στην καρδιά του δυτικού πολιτισμού. Στην Ευρώπη,
όπου θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην τροφή, στην εργασία, στην Υγεία αποδυναμώνονται υπό το βάρος των πολιτικών λιτότητας. Μέσα σε αυτό το
κλίμα η διεθνής σύνοδος των
Γιατρών του Κόσμου (ΓτΚ) στην
Αθήνα στέλνει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης,
όπως τονίζει ο δρ Νικήτας Κανάκης, πρόεδρος του ελληνικού
τμήματος της οργάνωσης.
«Επιστρέφοντας στις χώρες
μας θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη. Να καταλάβουν όλοι ότι η κατάσταση
για την ελληνική κοινωνία είναι
πραγματικά δύσκολη, αλλά δεν

«Η κρίση στην Ελλάδα
είναι ανθρωπιστική»

«Η

Μηνύματα αλληλεγγύης και ανησυχίες από τη διεθνή σύνοδο της οργάνωσης
είναι και τόσο μακρινή. Μπορεί
να συμβεί και σε εμάς» επισημαίνει στο «Βήμα» ο δρ Αλβαρο Γκονζάλες, πρόεδρος των ΓτΚ Ισπανίας, μιας από τις 14 εθνικές οργανώσεις που βρέθηκαν στην
Αθήνα το τριήμερο 24-26 Μαΐου.

Συμβαίνει και αλλού
Η ανησυχία ότι η Ισπανία θα
ακολουθήσει τον δρόμο της Ελλάδας είναι διάχυτη, με τα διεθνή
Μέσα να κάνουν λόγο για άμεση
προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης. Η ισπανική κοινωνία όμως
ήδη πληρώνει ακριβά το τίμημα
της κρίσης, με την ανεργία να
ξεπερνά τον Απρίλιο το 24% και
το ποσοστό ανάμεσα στους νέους
να σκαρφαλώνει στο 45%.
Στην Υγεία, το νέο βασιλικό
διάταγμα που πρόκειται να τεθεί
σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου
και προβλέπει επιπλέον περικοπές
7 δισ. ευρώ έχει ξεσηκώσει μεγάλες αντιδράσεις. «Η καθολικό-

τητα του Συστήματος Υγείας καταργείται. Οποιος δεν είναι ασφαλισμένος δεν θα έχει πρόσβαση,
γεγονός που εξαρτάται άμεσα
από το αν εργάζεται ή όχι. Οι
νέοι άνω των 26 που δεν έχουν
εργαστεί θα αποκλείονται, όπως
και οι μετανάστες που δεν έχουν
τα απαραίτητα έγγραφα» εξηγεί
ο κ. Γκονζάλες.
Το όφελος από τον αποκλεισμό των 150.000 παράνομων μεταναστών από τη δημόσια Υγεία
προβλέπεται στα 500 εκατ. ευρώ.
Στην πραγματικότητα όμως, σύμφωνα με τον κ. Γκονζάλες, αυτό
δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα
200 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κόστος, οικονομικό
και κοινωνικό, της καθυστερημένης διάγνωσης και θεραπείας σοβαρών ασθενειών. Την ίδια στιγμή
ο «τουρισμός Υγείας» - φαινόμενο
πολύ συχνό στην Ισπανία - επιβάρυνε τα κρατικά ταμεία με 900
εκατ. ευρώ το 2011 λόγω της
μεγάλης γραφειοκρατίας.

Πίσω από τη βιτρίνα
Ο αντιπρόεδρος των ΓτΚ Πορτογαλίας δρ Αντόνιο Αντράδε,
αν και μοιάζει ανακουφισμένος
που η κατάσταση στη χώρα του
δεν είναι τόσο άσχημη, φεύγει
από την Ελλάδα βαθιά προβληματισμένος. «Αν κάποιος έρθει
στην Ελλάδα για τουρισμό, δεν
βλέπει ότι πίσω από τον κόσμο
που βγαίνει και διασκεδάζει κρύβεται μια τόσο σοβαρή ανθρωπιστική κρίση» τονίζει στο «Βήμα».
Η άγνωστη γι' αυτούς πραγματικότητα των πολλών αστέγων
και των μεταναστών που συνωστίζονται στα πολυϊατρεία ήταν
σοκαριστική, όπως παραδέχεται
η γενική διευθύντρια δρ Κάρλα
Παΐβα. Τα ψυχικά προβλήματα, η
απόγνωση που οδηγεί ανθρώπους
ακόμη και στην αυτοκτονία, είναι
μια νέα πραγματικότητα με την
οποία ήρθαν αντιμέτωποι. «Φοβόμαστε ότι η κατάσταση στα
επόμενα στάδια μπορεί να αλλάξει σημαντικά και για την Πορ-

τογαλία, καθώς η κυβέρνηση μειώνει τους μισθούς και κάνει περικοπές στον προϋπολογισμό της
δημόσιας Υγείας, όπου για την
ώρα όλη έχουν πρόσβαση» επισημαίνει ο κ. Αντράδε.

Βοήθεια στην Ιταλία
Η ανάγκη για τη δημιουργία
μιας βάσης των ΓτΚ στην Ιταλία
ήταν ένα από τα θέματα της διεθνούς συνόδου, καθώς η κρίση
διογκώνεται και στη γειτονική
χώρα. «Στην Ιταλία έχουν ήδη
αρχίσει να αναφέρονται ανάγκες
και οι ΓτΚ θα χρειαστεί να βοηθήσουν. Για την Ελλάδα όμως
υπάρχει ακόμη μία σημαντική παράμετρος: οι μετανάστες, καθώς
είμαστε οι δύο κύριες πύλες παράνομης εισόδου στην Ευρώπη»
τονίζει ο κ. Κανάκης, έτοιμος να
αναλάβει ενεργό δράση και να
παράσχει κάθε τεχνική υποστήριξη.

Μαρτυρίες

«Αποφεύγω να λέω
ότι είμαι Γερμανός»

Ο

ι ημέρες που πέρασε στην Ελλάδα της κρίσης άφησαν μια πικρή γεύση στον δρα
Χάιντς-Γιόχεν Τσένκερ, πρόεδρο των ΓτΚ Γερμανίας. Οπου κι αν πήγαινε, οι
άνθρωποι τον αντιμετώπιζαν με φόβο. «Αποφεύγω να λέω ότι είμαι Γερμανός.
Αισθάνομαι λύπη για τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί μας αντιμετωπίζουν το
ζήτημα της Ελλάδας επικεντρώνοντας αποκλειστικά σε νούμερα, ενώ η κατάσταση
εδώ είναι κρίσιμη» εξομολογείται στο «Βήμα».
«Η κατάσταση στα πολυϊατρεία ήταν ντροπιαστική. Τόσοι άνθρωποι να έχουν ανάγκη
τη βοήθεια μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης! Στο Πέραμα οι περισσότεροι ήταν Ελληνες»
επισημαίνει. Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ένα δίχτυ προστασίας. Για τον λόγο
αυτόν θα προσπαθήσει να ευαισθητοποιήσει τη γερμανική κοινωνία και να ζητήσει τη
συνδρομή της ελληνικής κοινότητας για υποστήριξη προς την Ελλάδα.
Η λύση για τον κ. Τσένκερ βρίσκεται στα χέρια των ισχυρών κρατών. «Οπως κάποτε
η Γερμανία σχεδόν ισοπέδωσε την Ευρώπη και έπειτα το Σχέδιο Μάρσαλ έδωσε νέα
προοπτική, έτσι και η Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη και δουλειές και όχι χρήματα για
τις τράπεζες».

«Ο εφιάλτης
ξαναζωντανεύει»

«Α

υτές τις ημέρες στην Ελλάδα ζω ένα μετατραυματικό σοκ. Ακούω γύρω μου τις
ίδιες φράσεις: χρέος, έλλειμμα, μειώσεις. Αυτή η τυπικότητα της κρίσης είναι
σοκαριστική. Ιδιες συνέπειες, ίδιες συνταγές» παρατηρεί ο δρ Γκονσάλο Μπασίλε,
πρόεδρος των ΓτΚ Αργεντινής. Το 2001, χρονιά που η οικονομική κρίση στη χώρα
έφτασε στο ζενίθ, πάνω από το μισό του πληθυσμού ήταν φτωχοί και ποσοστό άνω
του 25% ήταν άνεργοι.
Μόνο εκείνοι που μπορούσαν να πληρώσουν είχαν δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα υγείας και ενώ στο Μπουένος Αϊρες το ποσοστό θνησιμότητας πλησίαζε τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο, στις φτωχές επαρχίες του Βορρά τα ποσοστά πλησίαζαν αυτά
της υπόλοιπης Λατινικής Αμερικής. Ασθένειες συνδεδεμένες με τη φτώχεια, όπως η
φυματίωση και η ελονοσία, έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους. «Την εποχή εκείνη αν
ήσουν φτωχή, γυναίκα και ανήκες σε κάποια μειονότητα, τα πράγματα γίνονταν πάρα
πολύ δύσκολα» εξηγεί στο «Βήμα».Στα 10 χρόνια που πέρασαν από τη μεγάλη κρίση,
το ποσοστό της φτώχειας στην Αργεντινή επέστρεψε στο 10%. Οπως εξηγεί ο κ.
Μπασίλε, αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας απόφασης που πήραν ταυτόχρονα όλες οι
χώρες της Λατινικής Αμερικής να θέσουν στο επίκεντρο της πολιτικής τους την
κοινωνική προστασία και όχι τις απαιτήσεις των αγορών.
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Οι επιπτώσεις από μια πιθανή έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη,
σύμφωνα με τους αναλυτές, θα ήταν πολλαπλάσιες από αυτές που
βιώνει σήμερα η οικονομία και η κοινωνία

Αλμα στο κενό
η έξοδος από
το ευρώ
Ελληνικές και ξένες μελέτες περιγράφουν τον εφιάλτη

Ζ

οφερή προδιαγράφεται η επόμενη ημέρα σε
τυχόν έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ,
καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία και την
κοινωνία θα ήταν πολλαπλάσιες από τις σημερινές, αλλά και ανεξέλεγκτες ως προς την ένταση
και τη διάρκειά τους.Τα αποτελέσματα από ένα
τέτοιο ενδεχόμενο καταγράφει ειδική μελέτη της
Εθνικής Τράπεζας αλλά και ξένων χρηματοπιστωτικών οίκων, οι οποίοι προειδοποιούν για σημαντική υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων και δυσκολία πρόσβασης σε βασικά αγαθά
όπως καύσιμα, φάρμακα και αναγκαίες πρώτες
ύλες.
Ωστόσο, τα επερχόμενα δεινά σε μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να είναι ακόμη χειρότερα, αφού οι δυσμενείς επιπτώσεις που περιγράφονται αφορούν
σε μια ομαλή μετάβαση στο νέο νόμισμα, ενώ εάν
η χώρα οδηγηθεί σε άτακτη χρεοκοπία και έξοδο
από το ευρώ, οι αναλυτές προειδοποιούν για
επερχόμενη καταστροφή.
Σύμφωνα με την ειδική μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, η επιστροφή της Ελλάδας στη δραχμή, που
μπορεί να προσκληθεί ακόμα και «από ένα μεμονωμένο γεγονός ή άστοχο χειρισμό με αυτοεκπληρούμενη, οδυνηρή κατάληξη, ανεξαρτήτως
της ισχυρής πολιτικής βούλησης περί του αντιθέτου», θα οδηγούσε σε υποτίμηση του νέου νομίσματος κατά 65%, πτώση 22% στο ΑΕΠ της χώρας,
θα έφερνε εκτόξευση της ανεργίας στο 34% και
μείωση κατά του κεφαλήν εισοδήματος κατά 55%.
Παράλληλα το κράτος θα εξανα- γκαζόταν σε
νομισματική χρηματοδότηση των αναγκών του,

δημιουργώντας πληθωριστικό φαύλο κύκλο, με
πληθωρισμό άνω του 30% αρχικά και ισχυρή ανοδική τάση στη συνέχεια, που θα ακύρωνε το όποιο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα δημιουργούσε η
υποτίμηση.
Οπως υποστηρίζεται στην ανάλυση της τράπεζας, οι επιπτώσεις από μια πιθανή έξοδο θα ήταν
πολλαπλάσιες από αυτές που βιώνει σήμερα η οικονομία και η κοινωνία. Αναφέρει χαρακτηριστικά
ότι η υποτίμηση με ένα σενάριο εξόδου θα ήταν
65%, η ανεργία θα έφτανε στο 34% και το δημόσιο
χρέος από 148% στο 373% . Ειδικότερα, οι επιπτώσεις θα ήταν οι εξής:

1. Ανεργία.
Ενας στους τρεις εργαζόμενους
θα μείνει χωρίς δουλειά
Η ανεργία θα συνεχίσει τον... καλπασμό της, με
το εκτιμώμενο ποσοστό να ανεβαίνει στο 34%, δηλαδή στο ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού της
χώρας. Οι κοινωνικές ομάδες που θα πλήττονταν
περισσότερο θα ήταν οι πιο ευάλωτες και συγκεκριμένα οι νέοι, οι λιγότερο εξειδικευμένοι εργαζόμενοι και οι γυναίκες. Μια άλλη επίπτωση της
εκτόξευσης της ανεργίας θα ήταν οι αυξημένες
ανάγκες για κοινωνικές δαπάνες, δηλαδή για επιδόματα αλλά και για κοινωνικές παροχές σε ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού που θα διαβιούσε
χωρίς εργασία.
Στον αντίποδα, δεδομένων των εξαιρετικά δυσμενών τάσεων στην αγορά εργασίας, εκτιμάται
ότι θα ήταν εφικρτή και εύλογη η προσαρμογή της
στοχοθεσίας του Μνημονίου, ώστε να δοθεί πιο
αποτελεσματική στήριξη και ανακούφιση στις κοινωνικά αδύναμες ομάδες και ειδικά στους ανέργους, με εξασφάλιση αντίστοιχων πόρων από το
Πρόγραμμα, ενώ γενικά θα μπορούσε να υπάρξει
μια αυξημένη πρόνοια για τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

2. Τιμές.
Ο πληθωρισμός θα
εκτοξευτεί στα επίπεδα
του 30% με 35%
Ο πληθωρισμός θα γυρνούσε στα επίπεδα της
δεκαετίας του 1980, όπου είχαμε σταθερά διψήφια νούμερα τιμαρίθμου. Σύμφωνα με την ανάλυση ο πληθωρισμός θα εκτινασσόταν σε επίπεδα

Η ανεργία θα πλήξει κυρίως τους
νέους, τις γυναίκες και τους λιγότερο
εξειδικευμένους εργαζόμενους

30 με 35%, με κίνδυνο τη δημιουργία ενός φαύλου πληθωριστικού κύκλου που θα αναιρούσε τελικά το όποιο θεωρητικό πλεονέκτημα θα είχαμε
από την υποτίμηση στην ανταγωνιστικότητα. Και
αυτό διότι οι πιέσεις για αποκατάσταση των μισθολο- γικών απωλειών λόγω μεγάλου πληθωρισμού θα οδηγούσαν σε ακόμη μεγαλύτερο
πληθωρισμό συγκριτικά με το βασικό σενάριο.
Στην ανάλυση αναφέρεται χαρακτηριστικά η περίοδος 1975-1994, όπου η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είχε ανατιμηθεί συνολικά 12%
εξαιτίας ενός μέσου πληθωρισμού της τάξης του
17%.

3. Δάνεια.
Κοντά στο 40% τα επιτόκια,
πάνω από 30% οι επισφάλειες
Η Εθνική Τράπεζα στην ειδική μελέτη της κάνει
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Η οικονομία θα έμπαινε σε ένα φαύλο πληθωριστικό κύκλο που θα
αναιρούσε τελικά το όποιο θεωριτικό πλεονέκτημα στην ανταγωνιστικότητα από την υποτίμηση του νέου νομίσματος

Η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση αλλά και ο
αποκλεισμός από τη χρηματοδότηση θα οδηγήσει χιλιάδες επιχειρήσεις στο λουκέτο
λόγο για ένα κρίσιμο δίλημμα, με το οποίο βρίσκεται
αντιμέτωπη η χώρα, ενώ επισημαίνει ότι το πρόγραμμα
που εφαρμόστηκε είχε εμφανείς αστοχίες, οι οποίες
και ήταν οι αιτίες για μια συσσωρευμένη κοινωνική
απογοήτευση και κόπωση που προήλθαν από την πρωτόγνωρη ύφεση και την ανεργία σε επίπεδα άνω του
20%. Από την άλλη όμως πιθανή επιστροφή στη
δραχμή θα έχει δραματικές επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Τα επιτόκια των δανείων θα ανέβαιναν σε επίπεδα
υψηλό- τερα του αναμενόμενου πληθωρισμού κατά 5 μονάδες, δηλαδή θα είχαμε επιτόκια δανεισμού της τάξης
του 37%, με προφανείς επιπτώσεις στους δανειζόμενους,
αφού θα αδυνατούσαν να πληρώσουν τις δόσεις τους και
θα οδηγούνταν σε κατασχέσεις. Η δραματική επιδείνωση
της ύφεσης και η αύξηση της ανεργίας εκτιμάται ότι θα
ωθήσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε επίπεδα άνω
του 30% των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων.

4. Εξαγωγές.
Μύθος η ανταγωνιστικότητα
λόγω της υποτίμησης
Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές θα πλήττονταν εξίσου,
παρά τη φαινομενική ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών
λόγω του υποτιμημένου νομίσματος. Η περιορισμένη πρόσβαση σε συνάλλαγμα θα είχε ως αποτέλεσμα τη δυσκολία
προμηθειών των αναγκαίων εισαγόμενων πρώτων υλών
που χρειάζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν
εξαγωγικό προσανατολισμό. Ετσι θα αναγκάζονταν να περιορίσουν περαιτέρω την παραγωγή τους αντιμετωπί- ζοντας προβλήματα επιβίωσης, ενώ το ίδιο πρόβλημα θα είχαν

και οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων για εγχώρια κατανάλωση. Αλλά και οι εισαγωγικές επιχειρήσεις δεν θα
μπορούσαν να προμηθευτούν προϊόντα λόγω έλλειψης συναλλάγματος αλλά και γενικότερης αδυναμίας χρηματοδότησης.

5. Τουρισμός.
Ενα βήμα μπροστά... τρία βήματα πίσω
Ο τουρισμός, άλλος ένας κλάδος που υποτίθεται ευνοείται από μια υποτίμηση, θα αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα, αφού δεν θα απολάμβανε το σύνολο του
πλεονεκτήματος του χαμηλού κόστους που θα είχε πλέον
το τουριστικό προϊόν. Αυτό διότι ο συγκεκριμένος κλάδος είναι εξαιρετικά ευαίσθητος σε παράγοντες που
συνδέονται με μεταφορικό κόστος και τιμές ενέργειας, οι οποίοι και θα απορροφούσαν ένα σημαντικό τμήμα του οφέλους από την υποτίμηση.
Οπως επισημαίνεται, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ο κλάδος θα είχε να αντιμετωπίσει και το
δραματικό πλήγμα από την αβεβαιότητα της
χώρας στο εξωτερικό.
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Τρόπους για την επαναφορά της εγχώριας πελατείας αναζητούν τα ξενοδοχεία

Μειωμένες τιμές
για τους Έλληνες
«Ο πελάτης γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν κρατήσεις
και αυτός καθορίζει πλέον την τιμή» λένε οι ξενοδόχοι
Ρεπορτάζ

Ρ

ίχνουν τις τιμές για τους Ελληνες οι ξενοδόχοι σε μια
οργανωμένη προσπάθεια να στηρίξουν την εσωτερική
ζήτηση, η οποία τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας που αντιμετωπίζουν οι Ελληνες έχει
περιοριστεί σημαντικά.
«Προσπαθούμε σε συνεργασία με τις τοπικές μας ενώσεις
να διαμορφώσουμε πολιτική τιμών για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με πολύ ειδικές τιμές για έλληνες επισκέπτες» αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ξενοδόχων (ΠΟΞ) κ. Γιάννης Ρέτσος. «Ο Ελληνας βιώνει την
ύφεση» εξηγεί «και γι' αυτό προσπαθούμε να γίνουμε όσο πιο
ανταγωνιστικοί γίνεται με όρους που είναι καλύτεροι από αυτούς που απολαμβάνουν οι ξένοι τουρίστες». Μάλιστα τις
επόμενες ημέρες η Ομοσπονδία θα παρουσιάσει πρόγραμμα
στοχευμένο στην εσωτερική αγορά.
Σε τοπικό επίπεδο και η Ενωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής
κάνει κινήσεις με την Ενωση Πρακτόρων Μακεδονίας-Θράκης, 35 ξενοδοχεία, ένα κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια
έτσι ώστε να δίνονται τιμές ίδιες με αυτές που ισχύουν στο
booking.com, περιλαμβάνοντας ποσοστό προμήθειας για το
ελληνικό πρακτορείο. Μάλιστα υπάρχουν σκέψεις «να γίνουν
δελεαστικοί τιμοκατάλογοι και για την υψηλή περίοδο» λέει
ο πρόεδρος της Ενωσης κ. Γρηγόρης Τάσιος, ενώ αναφέρεται
στην προοπτική να εφαρμοστεί ανάλογη πολιτική σε πανελλαδικό επίπεδο. Η περίοδος διακοπών των Ελλήνων που κάποτε ήταν από τις 20 Ιουλίου ως τις 20 Αυγούστου
συρρικνώνεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου,
ενώ είναι δεδομένη η υστέρηση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις, λόγω της αβεβαιότητας για τις
πολιτικές εξελίξεις.
Ο κ. Τάσιος ωστόσο εκφράζει την αισιοδοξία του ότι αν η

κατάσταση εξομαλυνθεί από τις 18 Ιουνίου και μετά «σίγουρα
θα υπάρχει καλύτερη ροή κρατήσεων» τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Οι τιμές για την εφετινή σεζόν
διαμορφώνονται στα 50-60 ευρώ για ένα δίκλινο δωμάτιο με
πρωινό στα δύο και τριών αστέρων ξενοδοχεία και στα 70 ως
80 ευρώ στα τεσσάρων αστέρων.

•Πακέτα με ημέρες δωρεάν διαμονής
Πακέτα που προσφέρουν ημέρες δωρεάν διαμονής για
τους Ελληνες έχει σχεδιάσει ο Δήμος Μονεμβασιάς
(www.monemvasia.gr), καθώς ο προορισμός προσβλέπει
στην ενίσχυση της προοπτικής των καλοκαιρινών διακοπών
της ελληνικής οικογένειας, επενδύοντας και στην εύκολη
πρόσβαση που ευνοεί την περιοχή. Η οδική πρόσβαση «είναι
ένα δυνατό συγκριτικό πλεονέκτημα για κάποιον που ζητεί
φθηνότερη προσέγγιση σε έναν προορισμό» αναφέρει ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Λακωνίας κ. Δημήτρης Πολλάλης.
Τα πακέτα διατίθενται για τους καλοκαιρινούς μήνες από
την 1η Ιουνίου ως τις 20 Ιουλίου και από τις 27 Αυγούστου
ως τις 31 Οκτωβρίου 2012 και ξεκινούν από 87 ευρώ το δίκλινο με πρωινό για δύο διανυκτερεύσεις συν μία διανυκτέρευση δωρεάν, 110 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις συν μία
δωρεάν και 180 ευρώ για πέντε διανυκτερεύσεις συν δύο
διανυκτερεύσεις δωρεάν. Εφέτος φαίνεται ότι «θα γίνουν
κρατήσεις μόνο την τελευταία στιγμή» λέει ο κ. Πολλάλης,
εξηγώντας ότι «ο Ελληνας θα αποφασίσει την παραμονή των
διακοπών» πού θα πάει, «γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες κρατήσεις». Αλλωστε «ο πελάτης κανονίζει πλέον την
τιμή» καταλήγει.
«Το Πάσχα οι Ελληνες έδειξαν ότι θα αποφύγουν να μπουν
σε έξοδα» που έχουν σχέση με αεροπορικά και ακτοπλοϊκά

Ιστιοφόρα για όλους
«Υπάρχει δυνατότητα για κάποιον να κάνει φθηνές διακοπές με ιστιοφόρα» σημειώνει ο κ. Πάρις Λουτριώτης,
πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Ανευ Πληρώματος (ΣΙΤΕΣΑΠ), προσθέτοντας ότι τα συγκεκριμένα σκάφη αποτελούν
εναλλακτικό και συμφέροντα τρόπο διακοπών για τους Ελληνες. Οι τιμές ξεκινούν από 30 ευρώ το άτομο την ημέρα
για σκάφη ως 20 μέτρα χωρίς πλήρωμα ή 40 ευρώ αντίστοιχα αν υπάρχει πλήρωμα. «Το ιστιοφόρο σκάφος δεν
σημαίνει διακοπές για "μεγάλο πορτοφόλι"» τονίζει ο κ.
Λουτριώτης, ωστόσο υποστηρίζει ότι «οι Ελληνες πάντα εν-

διαφέρονταν αλλά πολλοί δεν γνωρίζουν το αντικείμενο.
Δεν έχουμε διδάξει στον Ελληνα ότι μπορεί να κάνει διακοπές με σκάφος» λέει επισημαίνοντας την αντίθεση με
ξένους πελάτες, όπως οι δυτικοευρωπαίοι, οι Σκανδιναβοί
και οι Ρώσοι, που είναι πολύ περισσότερο εξοικειωμένοι.
Η εφετινή χρονιά έχει πληγεί σημαντικά από τη μετεκλογική πολιτική ρευστότητα, με αποτέλεσμα η μείωση «να
είναι δεδομένη» από ακυρώσεις και ανάσχεση κρατήσεων,
μια και για τους ξένους «είναι πια πολύ αργά για να κλείσουν» ακόμα και την τελευταία στιγμή.

«Το ιστιοφόρο σκάφος δεν σημαίνει διακοπές
για μεγάλο πορτοφόλι» λένε οι ιδιοκτήτες
επαγγελματικών σκαφών
εισιτήρια, προτιμώντας να κινηθούν σε χερσαίους προορισμούς, δηλώνει ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου κ. Ανδρέας Μεταξάς. Η Κρήτη έχει πυκνή συγκοινωνία,
αλλά «είναι ακριβά τα εισιτήρια» σημειώνει. Με βάση αρχικές
εκτιμήσεις οι τιμές στο Ηράκλειο για τους καλοκαιρινούς
μήνες κυμαίνονται για ένα δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή
από 40 ως 80 ευρώ στα ξενοδοχεία τριών αστέρων, από 80
ως 120 ευρώ στα τεσσάρων αστέρων και από 120 ως 180
ευρώ στα πέντε αστέρων.
Δωμάτια από 50 ευρώ σε ξενοδοχεία Β' κατηγορίας και
από 70 ως 80 ευρώ σε ξενοδοχεία Α' κατηγορίας ακόμα και
στην αιχμή της καλοκαιρινής περιόδου διαθέτει η Ζάκυνθος.
«Η αγορά προσαρμόζεται πολύ στις ανάγκες του καθενός»
τονίζει η πρόεδρος της Ενωσης Λαγανά Ζακύνθου και μέλος
της Διοικούσας Επιτροπής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (ΞΕΕ) κυρία Χριστίνα Τετράδη. Η ίδια σημειώνει ότι
το νησί έχει εύκολη και οικονομική πρόσβαση, καθώς το
ακτοπλοϊκό κόστος για μια τετραμελή οικογένεια υπολογίζεται στα 50 ευρώ. Από την άλλη υπογραμμίζει την ανάγκη
στήριξης της ελληνικής αγοράς και συστήνει στους Ελληνες
να κάνουν αναζήτηση και σύγκριση τιμών στο Internet, «αλλά
και να επικοινωνούν απευθείας με τα ξενοδοχεία για να εξετάζουν τις παροχές που δίνονται και να διαμορφώνουν την
τελική τιμή».

Νέες προθεσμιακές καταθέσεις από την Εθνική
Η τράπεζα δημιούργησε δύο νέα ευέλικτα προγράμματα με επιτόκια που φθάνουν ως και το 5,2%

Ν

έα, πιο ελκυστικά προγράμματα στις προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρουν οι τράπεζες στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθούν για ανακοπή των εκροών και
άντληση ρευστότητας από τον ανταγωνισμό. Η Εθνική Τράπεζα, που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, προχώρησε στη δημιουργία δύο νέων ευέλικτων προγραμμάτων
με επιτόκια που φθάνουν ως και το 5,20%. Αναλυτικότερα,
η τράπεζα αυτή την περίοδο προσφέρει τα ακόλουθα προϊόντα:
1) «Εθνική 4X2». Πρόκειται για προθεσμιακή κατάθεση
διάρκειας οκτώ μηνών, με τους τόκους να καταβάλλονται
κάθε δύο μήνες. Για τα πρώτα τρία δίμηνα η απόδοση του
προϊόντος είναι 3,40%, ενώ για το τελευταίο δίμηνο η απόδοση του προϊόντος ανεβαίνει στο 4,50%. Ο πελάτης έχει
το δικαίωμα να προεξοφλήσει στο τέλος κάθε διμήνου το
προϊόν χωρίς κόστος επιλέγοντας ουσιαστικά ο ίδιος τη
λήξη του. Ο καταθέτης μπορεί να προχωρήσει και σε πρό-

ωρη μερική ανάληψη των χρημάτων του, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο δεν θα πέσει κάτω από τις 20.000
ευρώ, που αποτελεί και το ελάχιστο όριο για το άνοιγμα του
λογαριασμού.
2) «Εθνική 170». Το συγκεκριμένο προϊόν, διάρκειας περίπου 17 μηνών, αποδίδει τους τόκους στον πελάτη κάθε
170 ημέρες. Η απόδοσή του διαμορφώνεται στο 5,20% την
πρώτη περίοδο εκτοκισμού (πρώτες 170 ημέρες), 4,50% τη
δεύτερη και 4,50% την τρίτη. Ο πελάτης έχει στην ημερομηνία πληρωμής κάθε τοκοφόρου περιόδου (ανά 170 ημέρες μετά την έναρξη της κατάθεσης) και αφού ενημερώσει
την τράπεζα 10 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα το δικαίωμα
πρόωρης ολικής εξόφλησης της κατάθεσης χωρίς κόστος
και πρόωρης μερικής εξόφλησης υπό την προϋπόθεση ότι
το εναπομένον επενδεδυμένο κεφάλαιο θα παραμείνει
πάνω από τις 100.000 ευρώ, που αποτελεί το ελάχιστο
ποσό για το άνοιγμα του λογαριασμού.

Δύο νέα προγράμματα στις προθεσμιακές
καταθέσεις δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα
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Οκτώ μήνες έχουν περάσει από την
έναρξη ισχύος του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και ακόμη παραμένουν εκκρεμότητες οι οποίες δεν
επιτρέπουν την περαίωση της διαδικασίας. Οι αποφάσεις οι οποίες θα καθορίζουν τα σχετικά με το δελτίο ελέγχου
δομικής τρωτότητας των κτιρίων και το
διάγραμμα κάλυψης δεν έχουν εκδοθεί.
Την ίδια στιγμή, η έναρξη της β' φάσης
της διαδικασίας για την ηλεκτρονική υπο-

16

βολή των δικαιολογητικών και μελετών,
που βάσει της ρύθμισης είναι απαραίτητα
για την ολοκλήρωση της τακτοποίησης,
παραμένει ζητούμενο καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος. Ετσι όσοι πολίτες έχουν υπαχθεί στον νόμο – ακόμη
και εκείνοι που έχουν καταβάλει το σύνολο του ειδικού προστίμου – αλλά και οι
μηχανικοί, παραμένουν όμηροι εξαιτίας
των λαθών και των κενών που άφησε
πίσω της η απελθούσα πολιτική ηγεσία

του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
Την ίδια στιγμή, το ΥΠΕΚΑ μόλις πρόσφατα (28 Μαΐου) εξέδωσε εγκύκλιο με
τροποποιήσεις και προσθήκες επιτρέποντας την αλλαγή χρήσης των αυθαίρετων
χώρων αλλά και την επιστροφή των χρημάτων τα οποία λανθασμένα καταβλήθηκαν για τακτοποίηση αυθαιρέτων
κτισμάτων ή ημιυπαίθριων χώρων.

Χιλιάδες πολίτες όμηροι των λαθών και των κενών του νόμου περί τακτοποίησης, ακόμη και όσοι έχουν πληρώσει

Εγκλωβισμένοι στο αυθαίρετο
Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο με τροποποιήσεις επιτρέποντας την αλλαγή χρήσης των αυθαίρετων χώρων
Ρεπορτάζ
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γκλωβισμένοι παραμένουν
χιλιάδες πολίτες καθώς η
δεύτερη φάση της διαδικασίας τακτοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων παραμένει στα... χαρτιά.
Το μόνο που φαίνεται να κινείται
είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), το οποίο αποφάσισε,
έστω και μονομερώς, να προχωρήσει εντός των ημερών - ίσως και
αυτή την εβδομάδα - σε δοκιμαστική λειτουργία της δεύτερης φάσης. Βέβαια, όπως λέει ο πρόεδρος
του ΤΕΕ κ. Χρήστος Σπίρτζης, «το
σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά καθώς εδώ και
οκτώ μήνες εκκρεμούν οι αποφάσεις για το δελτίο δομικής τρωτότητας και το διάγραμμα κάλυψης».
Επίσης, προσθέτει: «Δεν έχει ακόμη
εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για
την ταυτότητα των κτιρίων που θα
σήμαινε και ελέγχους σε όλα τα
κτίρια. Για αυτούς τους λόγους έχει
μειωθεί δραματικά ο ρυθμός των
δηλώσεων».
Ακόμη και οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισμάτων οι οποίοι κατέβαλαν το πρόστιμο εφάπαξ εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένοι,
καθώς, όπως αναφέρει ο πρόεδρος
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας κ. Νίκος Ζυγούρης,
οι μηχανικοί τους αδυνατούν να
προχωρήσουν σε ολοκληρωμένη
υπαγωγή του ακινήτου με την κατάθεση των απαιτούμενων από τον
νόμο δικαιολογητικών. «Για να γίνει
αυτό θα πρέπει να υποβάλουν

Χιλιάδες πολίτες ιδιοκτήτες αυθαίρετων κτισμάτων είναι στον αέρα
καθώς η δεύτερη φάση της διαδικασίας τακτοποίησης παραμένει στα χαρτιά

ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις μελέτες σε
ένα σύστημα το οποίο δεν έχει
ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Επιπλέον, η προηγούμενη διοίκηση
του υπουργείου δεν φρόντισε να

λύσει το θέμα του δελτίου δομικής
τρωτότητας ή της μελέτης που
προβλέπεται στον νόμο» τονίζει ο
πρόεδρος των μηχανικών...
Δεν είναι τυχαίο ότι οι πολίτες
εμφανίζονται διστακτικοί και δεν
προχωρούν σε τακτοποίηση είτε
λόγω της οικονομικής κρίσης και
της ρευστής πολιτικής κατάστασης
είτε εξαιτίας των «θολών» σημείων
της ρύθμισης. Η ανασφάλειά τους
μάλιστα μεγεθύνεται καθώς αναμένεται η τελική απόφαση της

Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας για τη δυνατότητα
υπαγωγής στη ρύθμιση όσων στηρίζουν την απόδειξη του χρόνου
κατασκευής των αυθαιρέτων μόνο
σε ιδιωτικά έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις. Η προσωρινή απόφαση δίνει τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση μόνο αν ο χρόνος
κατασκευής αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το τε-

Τι πρέπει να κάνετε

«Συγγνώμη λάθος, σας επιστρέφουμε τα χρήματα»

Ε

πιστροφή χρημάτων τα οποία λανθασμένα κατεβλήθησαν από πολίτες για τακτοποίηση ημιυπαιθρίων και αυθαιρέτων
προβλέπει, μεταξύ άλλων, νέα εγκύκλιος
(28/5/2012 εγκ. 7) του ΥΠΕΚΑ. Για τον πολίτη που κατέβαλε, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλε κατά την
τακτοποίηση ημιυπαιθρίων η διαδικασία για
επιστροφή του επιπλέον ποσού είναι η ακόλουθη:
* Συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων (αποδεικτικά καταβολής χρημάτων και
φύλλο υπολογισμού προστίμου).
* Υποβολή αιτήματος επιστροφής χρημάτων (για επιστροφή όλου του ποσού ή μέρους του ποσού) σε οποιοδήποτε τραπεζικό
κατάστημα της τράπεζας από την οποία
έκανε μία ή περισσότερες πληρωμές. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν γνωρίζει τη
διαδικασία, του ζητείται να επικοινωνήσει με
τη Διεύθυνση Οργάνωσης της Τράπεζάς του.

Αν ο υπάλληλος συνεχίσει να αντιμετωπίζει
δυσκολία μπορεί να τηλεφωνήσει στο Πράσινο Ταμείο (τηλ. 210 5241.903 και 210
5241.919).
* Το υπερβάλλον ποσό μετά τον απαραίτητο έλεγχο (από ΔΙΑΣ και ΥΠΕΚΑ) επιστρέφεται στον πολίτη με πίστωση στον
λογαριασμό του, εντός περίπου πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του
σχετικού αιτήματος.
Σχετικά με τις επιστροφές ποσού από τακτοποίηση αυθαιρέτου:
* Η ολική επιστροφή χρημάτων γίνεται αυτόματα από το ΤΕΕ. Αν δηλαδή πραγματοποιηθεί πληρωμή η οποία δεν αντιστοιχεί σε
οφειλή, επιστρέφεται αυτόματα στον οφειλέτη.
* Η μερική επιστροφή θα είναι δυνατή
όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της αντίστοιχης διαδικασίας από το ΥΠΕΚΑ, με εκτιμώμενο χρόνο περί τους δύο μήνες. Η

περίπτωση αφορά την επιστροφή υπερβάλλοντος ποσού προστίμου το οποίο έχει ήδη
καταβληθεί από τον πολίτη, είτε λόγω λάθους είτε έπειτα από νεότερες νομοθετικές
ρυθμίσεις που είχαν ως αποτέλεσμα υπολογισμό μικρότερου προστίμου. Η μερική επιστροφή θα γίνεται μόνο σε περιπτώσεις
οριστικής (και όχι προσωρινής) δήλωσης και
μόνο σε εφάπαξ καταβολή ποσού (όχι σε δόσεις).
Επιπλέον, με τις τροποποιήσεις και τις
προσθήκες της νέας εγκυκλίου διευκρινίζεται ότι:
* Για την έκδοση οικοδομική άδειας θα
πρέπει να έχει εξοφληθεί το ενιαίο ειδικό
πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί στο αυθαίρετο
τμήμα που έχει υπαχθεί στον νόμο.
* Επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σε χώρους
που έχουν υπαχθεί στον νόμο για τα αυθαίρετα (ν. 4014/2011).

λευταίο δίμηνο οι αιτήσεις που κατατίθενται καθημερινά στο ΤΕΕ είναι περίπου 800 - 1.000 την ημέρα
όταν το τρίμηνο Νοεμβρίου 2011 Φεβρουαρίου 2012 υποβάλλονταν
περίπου 3.000 φάκελοι καθημερινώς. Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία του ΤΕΕ το σύνολο των
αιτήσεων (από 1ης Οκτωβρίου
2011 ως 30 Μαΐου 2012) φτάνει τις
348.222. Τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα από τα τακτοποιημένα
αυθαίρετα ξεπερνούν τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, από
αυτά ως σήμερα έχουν εισπραχθεί
τα 504.310.135 ευρώ. Τα υπόλοιπα
αναμένεται να... ενισχύσουν τη
«μαύρη τρύπα» των κρατικών ταμείων σε βάθος τριετίας. Αξίζει να
αναφερθεί ότι, σύμφωνα με το
ΤΕΕ, από τα αυθαίρετα που έχουν
υπαχθεί στη ρύθμιση μόλις το 6%
έχουν βρεθεί υπερήμερα στις πληρωμές πέραν του ενός μηνός.
Από το σύνολο των δηλωμένων
χώρων κύρια και μοναδική κατοικία
αποτελεί μόνο το 25% των χώρων
που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση,
62% αφορά άλλη κατοικία, 10% κτίρια υπηρεσιών και 3% τουριστικές
εγκαταστάσεις και αναψυχής. Το
67% των κτιρίων βρίσκεται εντός
σχεδίου και το υπόλοιπο εκτός
σχεδίου. Επίσης το 75% έχει οικοδομική άδεια. Η τελική προθεσμία
υποβολής φακέλων λήγει στις 30
Ιουνίου. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και μελετών της β'
φάσης η καταληκτική ημερομηνία
έχει παραταθεί ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
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Ελληνική ναυτιλία:
διαχρονική αξία
στην οικονομία
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ

Η

ελληνικών συμφερόντων ναυτιλία
κατέχει κυρίαρχο ρόλο στη διά
θαλάσσης μεταφορά κάθε είδους φορτίου διακινώντας ετησίως σημαντικότατο ποσοστό του θαλάσσιου εμπορίου με 3.325 πλοία, εκ των οποίων
2.066 υπό ελληνική σημαία.
Η ελληνική ναυτιλία έχει δημιουργήσει ένα αδιαπραγμάτευτο brand name στον τομέα της προσφοράς θαλασσίων υπηρεσιών, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα έχει
γίνει αποδεκτή από τους ναυλωτές. Κατάφερε όχι μόνο
να αναρριχηθεί στην πρώτη θέση ως cross trader αλλά
και να παραμείνει γιατί έχει επιτύχει διαχρονική υπεροχή
ανταγωνιστικότητας.
Χάρη στην ανταγωνιστικότητά του ο κλάδος αντεπεξέρχεται τόσο στις διαρθρωτικές όσο και στις κυκλικές
κρίσεις προσφοράς και ζήτησης που προκαλούνται είτε
από τους κύκλους της οικονομίας είτε από τους κύκλους
της ναυτιλίας είτε από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Τα χαρακτηριστικά που δίνουν σήμερα στον ελληνικό
στόλο πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας είναι:
1. Μεγέθυνση, όπως αυτή εκφράζεται με αύξηση της
χωρητικότητάς του και μείωση του αριθμού των πλοίων,
άρα της δυνατότητας εκμετάλλευσης των οικονομιών
κλίμακας, και διαμόρφωση σχέσεων με ναυλωτές και
κρατικές εταιρείες μεγάλου μεγέθους που απαιτούν ποιοτικές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών.
2. Ανανέωση του στόλου με μέσο όρο ηλικίας τα 10,5
έτη, πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο ηλικίας που
προϋπήρχε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και ξεπερνούσε τον μέσο όρο των 20 ετών.
3. Εξειδίκευση: τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά έδιναν
έμφαση σε πλοία versatile, απασχολούμενα κυρίως στις
αγορές υγρού και ξηρού φορτίου, ενώ αναμένοντας τις
εξελίξεις η ελληνική ναυτιλία επένδυσε σε containerships,
LPG, car carriers, chemicals, καθώς και - σε περιορισμένο
βαθμό - σε drilling ships και support vessels. Επίσης η
ελληνική ναυτιλία έχει επενδύσει σε 47 μονάδες LNG.
Και τα τρία επίπεδα δράσης - μεγέθυνση, ανανέωση
και εξειδίκευση - είναι η απάντηση στις νέες ενεργειακές
και καταναλωτικές ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας
αλλά και στα νέα εμπορικά δίκτυα συναλλαγών (trading
patterns).
Αξίζει να σημειωθεί ότι παραδοσιακά η ναυτιλία διακρίνεται ως μια βιομηχανία στην οποία καταναλώνεται
λιγότερο κεφάλαιο σε σχέση με αυτό που παράγεται.
Γεγονός που έχει ως συνέπεια τη διαχρονική επένδυση
ιδίων κεφαλαίων των πλοιοκτητών στη ναυτιλιακή αγορά,
που σε συνδυασμό με τραπεζικό δανεισμό σε πρώτη
φάση αλλά και με πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές σε επόμενη επέτρεψαν τη στήριξη έντονης επενδυτικής δραστηριότητας.
Είναι σημαντικό επίσης ότι η παραδοσιακή δομή της
ναυτιλιακής εταιρείας, είτε οικογενειακού είτε εταιρικού
προφίλ, χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία στη διαχείριση και στη λήψη αποφάσεων. Αυτό επιτρέπει στους
φορείς να είναι σε διαρκή αναζήτηση ευκαιριών.
Στη σημερινή συγκυρία η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα και οι αναιμικοί ρυθμοί ανάπτυξης της παγκόσμιας
οικονομίας μειώνουν δραματικά τη ζήτηση για θαλάσσιες
υπηρεσίες επηρεάζοντας αρνητικά τις ναυλαγορές.
Σε αυτό το περιβάλλον η ελληνική ναυτιλία θα αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει ενδεχόμενες ζημιές και απώλειες, ενώ παράλληλα
να επωφεληθεί από λαμπρές ευκαιρίες επένδυσης σε
ποιοτικό tonnage και σε χαμηλές τιμές.
Η κρίση χρέους, η ανάγκη για απομόχλευση και κεφαλαιακή ενίσχυση στις ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά και το
excess tonnage που υφίσταται αυτή τη στιγμή στην
αγορά ενδεχομένως να αποθαρρύνουν τη χρηματοδότηση
νέων παραγγελιών. Ως εκ τούτου θα σημειωθεί μείωση
στις τιμές των πλοίων πιο γρήγορα και σε συνδυασμό με
τον εντονότερο ρυθμό διάλυσης πλοίων (scrapping),
δραστηριότητα που αναμένεται να φτάσει τα 42 εκατ.
dwt το 2012, θα επιταχύνει την ανάκαμψη της αγοράς.
Φυσικά, ως απόρροια των παραπάνω, θα επωφεληθούν
περισσότερο όσα συγκροτήματα απολαμβάνουν σήμερα
χαμηλό δανεισμό και υψηλή ρευστότητα.
Ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς είναι αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας.

Συνεχίζεται η επέκταση του δικτύου

Επενδύσεις 1 δισ. από
τη Lidl στην Ελλάδα
H θυγατρική του γερμανικού ομίλου έχει δημιουργήσει 4.000 θέσεις εργασίας
στη χώρα μας, ενώ προωθεί ελληνικά προϊόντα σε 24 χώρες

Π

ερισσότερα από 1 δισ. ευρώ
έχει επενδύσει στην ελληνική
αγορά η Lidl Hellas από το 1996 ως
τώρα. Στη διάρκεια των τελευταίων
16 χρόνων η θυγατρική του γερμανικού ομίλου κατόρθωσε να δημιουργήσει περισσότερες από 4.000
θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
Οπως επισημαίνει μιλώντας στο
«Βήμα» η κυρία Βασιλική Αδαμίδου,
υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας, η Lidl Hellas συνεργάζεται
με 1.500 έλληνες προμηθευτές και
παρόχους υπηρεσιών διασφαλίζοντας έτσι εργασία σε 50.000 εργαζομένους.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, όπως
αναφέρει η ίδια, ότι «ένα μεγάλο
ποσοστό του τζίρου μας προέρχεται
από τα ελληνικά προϊόντα, ενώ παράλληλα φροντίζουμε για την προώθηση ελληνικών προϊόντων σε 24
χώρες δραστηριότητας της Lidl σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που
στηρίζει σε σημαντικό βαθμό την
εξαγωγική απόδοση της Ελλάδας».
Ωστόσο «το σημαντικότερο είναι
ότι θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις
μας στην Ελλάδα και στο μέλλον»
συμπληρώνει η κυρία Αδαμίδου.
Και ενώ πολλές εταιρείες εμφανίζονται διστακτικές να επενδύσουν
στην Ελλάδα ή ακόμη κάποιες από
αυτές μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στις γειτονικές χώρες
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης,
«εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε
καμία αμφιβολία και αναστολή. Αντίθετα, συνεχίζουμε και επεκτείνουμε το δίκτυό μας». Και εξηγεί
ότι «στην παρούσα φάση κατασκευάζεται από έλληνες κατασκευαστές
ακόμη μία αποθήκη στην Αττική περίπου 35.000 τ.μ. Και με την ολοκλήρωσή της το 2013 θα δημιουρ-

γηθούν εκατοντάδες μόνιμες θέσεις
εργασίες. Επίσης, σκοπεύουμε να
επεκτείνουμε το δίκτυο των Logistics
στη Θεσσαλονίκη δημιουργώντας
και διασφαλίζοντας επιπλέον θέσεις
εργασίας για τους συμπολίτες μας».

Δυναμική σχέση
ποιότητας - τιμής
Την τελευταία περίοδο η εταιρεία
ξεκινά μια «τεράστια εκστρατεία
επικοινωνίας» προκειμένου να στηρίξει την παρουσία της στην Ελλάδα
και τη «δυναμική σχέση ποιότητας
- τιμής που χαρακτηρίζει τα προϊόντα
μας», όπως λέει η κυρία Αδαμίδου,
τονίζοντας παράλληλα «το γεγονός
ότι αποτελούμε το φθηνότερο σουπερμάρκετ στην Ελλάδα». Αλλά
«διαπιστώσαμε ότι πολλοί άνθρωποι
στην Ελλάδα έχουν εισπράξει μια
λανθασμένη εικόνα για εμάς. Και
γι' αυτό εν μέρει φταίμε κι εμείς,
καθώς ως σήμερα επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στη δουλειά μας»
σημειώνει χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι «αυτή όμως η ενημερωτική εκστρατεία που πραγματοποιούμε θα συμβάλει στην αλλαγή τής
ως τώρα υπάρχουσας εικόνας, καθώς ο καταναλωτής θα έχει την
ευκαιρία να μας γνωρίσει καλύτερα,
τόσο εμάς όσο και το κοινωνικό
έργο μας».
Σ' αυτό το πλαίσιο η Lidl Hellas
«ξεδιπλώνει» ένα ιδιαίτερα σημαντικό
πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, «συμβάλλοντας στην κοινωνία και προσφέροντας ασφάλεια
στους πολίτες της».
Ειδικότερα συμμετέχοντας σε δράσεις όπως το «Ολοι Μαζί Μπορούμε»,
συγκέντρωσε μαζί με τους πελάτες
της «περισσότερα από 4.000 καρότσια με τρόφιμα για συνανθρώπους

μας που έχουν ανάγκη». Και «σε
συνεργασία με τους δήμους μεγάλων πόλεων, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Πάτρα,
οργανώσαμε μια τακτική δωρεά
ρουχισμού για τους οικονομικά
ασθενέστερους συμπολίτες μας.
Επιπλέον, υποστηρίζουμε προϊοντικά
σε τοπικό επίπεδο οργανώσεις, ομάδες, ανθρώπους και οικογένειες
που χρειάζονται τη στήριξή μας».
Ωστόσο ισχυρή έμφαση δίνει στις
πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες,
με προτεραιότητα στα παιδιά. Ετσι,
λέει η κυρία Αδαμίδου, «κατορθώσαμε πέρυσι, όπως και εφέτος, σε
συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική
Οργάνωση "Ανοιχτή Αγκαλιά", να
προσφέρουμε σε περισσότερα από
10.000 παιδιά δωρεάν ιατρική περίθαλψη στα πιο απομακρυσμένα
μέρη της Ελλάδας. Εξαιτίας της
τρέχουσας κρίσιμης κατάστασης,
θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε και
να διευρύνουμε αυτή την υποστήριξη, παρέχοντας ιατρική βοήθεια
σε ακόμη περισσότερα παιδιά. Αυτό
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά
και κρίσιμα έργα για εμάς, χωρίς
φυσικά να είναι το μοναδικό».
«Αυτόν τον μήνα», καταλήγει,
«έχουμε επιτυχώς ξεκινήσει το πρόγραμμα "Αθληση και Διατροφή στη
Γειτονιά μου", όπου σε συνεργασία
με το Ολυμπιακό Μουσείο φροντίζουμε την αθλητική ανάπτυξη και
την υγιεινή διατροφή των παιδιών
μας, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα ακόμη και στα νησιά, προσεγγίζοντας τον ευρύτερο παιδικό
πληθυσμό. Σκοπός του προγράμματος είναι να μυήσουμε τα παιδιά
σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ο οποίος θα περιλαμβάνει την άθληση
αλλά και τη σωστή διατροφή».
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Ευρώ,
η τελευταία
ουτοπία της
Ευρώπης
Ο γάλλος καθηγητής Οικονομικών και σύμβουλος γαλλικών
κυβερνήσεων Ζαν Πιζανί-Φερί ακτινογραφεί τον μεγάλο
ασθενή που είναι το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, παρουσιάζει
τα σενάρια εξόδου από την κρίση και αξιολογεί τις πιθανότητες επιτυχίας τους
Βιβλίο

Η

Ευρωπαϊκή Ενωση δημιούργησε το
ευρώ και περίπου για μια δεκαετία, από
το 1999 ως το 2008, το νόμισμα έμοιαζε
χωρίς προβλήματα, σχεδόν «είχε γίνει βαρετό»,
όπως γράφει ο Ζαν Πιζανί-Φερί. Ο πληθωρισμός ήταν ανύπαρκτος και τα επιτόκια χαμηλά.
Απαντες πίστευαν ότι η οικονομική ζωή θα συνεχιζόταν ως ευθεία γραμμή. Ομως οι υπόγειες
εντάσεις συσσωρεύονταν, λέει ο γάλλος καθηγητής Οικονομικών στο βιβλίο του Η αφύπνιση των δαιμόνων, η κρίση του ευρώ και πώς
να βγούμε από αυτήν (Εκδόσεις Πόλις), για να
γίνουν δαίμονες που άρχισαν να σκορπούν
εφιάλτες στην Ευρώπη.
Η ΕΕ, η Επιτροπή, το Eurogroup αλλά και το
ΔΝΤ, ενώ θα έπρεπε να είχαν σημάνει συναγερμό, δεν είχαν καν μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουν κάποια κρίση. Η ελληνική
περίπτωση από μόνη της ήταν, κατά τον συγγραφέα, ήσσονος σημασίας, αλλά αποκάλυψε
με ωμό τρόπο τον ανολοκλήρωτο χαρακτήρα
της ευρωπαϊκής νομισματικής ενοποίησης και
την έκταση των διαφωνιών για τον τρόπο με
τον οποίον εκείνη έπρεπε να ολοκληρωθεί.
Ο Ζαν Πιζανί σε αυτή τη μελέτη του - παραγγέλθηκε ως εναρκτήρια ομιλία από το Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ στην ετήσια
συνέλευσή του - παραθέτει αναλυτικά το πώς
φθάσαμε στη σημερινή κρίση και ποια είναι τα
βασικά ερωτήματα που τίθενται σήμερα για
την ΕΕ, παραθέτοντας και κάποια συμπεράσματα και προτάσεις.
Κατά τον Πιζανί το ευρώ ήταν «η τελευταία
ουτοπία μιας εποχής, του τέλους του 20ού
αιώνα, η οποία διακήρυσσε ότι είχε θεραπευτεί από τις ουτοπίες». Η ουτοπία έγκειτο στο
ότι πολλοί πίστευαν πως εύκολα, μέσω της
νομισματικής ενοποίησης, θα οδηγούμασταν
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης ή, τέλος
πάντων, σε κάτι ανάλογο των ΗΠΑ. Ωστόσο οι
διορθωτικοί μηχανισμοί στις ΗΠΑ λειτουργούν,
ενώ στην Ευρώπη είναι ανίσχυροι. Οι τράπεζες
αποτελούν ένα βαρίδι καθώς έμαθαν «να ζουν

ως παγκόσμιες ή ευρωπαϊκές και να πεθαίνουν
ως εθνικές». Κυρίως, οι Ευρωπαίοι δεν είχαν
μηχανισμούς να αποτρέψουν μια κρίση επειδή
δεν συμφωνούν από πριν για τα μέτρα που
πρέπει να λάβουν.
Παράδειγμα η Ελλάδα
Ο Πιζανί μελετά την περίπτωση της εξόδου
μιας χώρας από το ευρώ και φέρνει ως παράδειγμα την Ελλάδα. Για τον συγγραφέα, αυτό
είναι πολύ δύσκολο για τέσσερις βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι νομικός: δεν προβλέπεται από την ευρωπαϊκή συνθήκη καμία διάταξη
αποπομπής χώρας-μέλους από την ευρωζώνη.
Ο δεύτερος λόγος είναι τεχνικός, όχι τόσο σημαντικός αλλά όχι και αμελητέος: η αποχώρηση θα απαιτούσε πολυετή προετοιμασία,
προσαρμογή των πληροφορικών συστημάτων
κ.τ.λ.
Ο τρίτος και πολύ βασικός λόγος είναι ο οικονομικός: την αξία του νέου νομίσματος θα
την καθόριζαν οι αγορές, κάτι που θα το υποτιμούσε περισσότερο από όσο αναμένεται και
θα βύθιζε για ένα μεγάλο διάστημα την οικονομία της χώρας. Τέλος, ο τέταρτος και σοβαρότερος λόγος είναι χρηματοοικονομικού
χαρακτήρα: τα περιουσιακά στοιχεία και τα
χρέη των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και
του κράτους που αποτιμώνται σήμερα σε
ευρώ θα έπρεπε να μετατραπούν στο νέο νόμισμα, οπότε κάποιοι λίγοι θα κέρδιζαν, αλλά
οι πολλοί θα χρεοκοπούσαν αυτομάτως. «Θα
ήταν σαν να μπαίνουν βιαίως σε κλήρο ο
πλούτος και η καταστροφή» σχολιάζει ο Πιζανί.
Ο συνδυασμός αυτών των λόγων θα οδηγούσε
σε μια γενικευμένη χρεοκοπία του κράτους,
των επιχειρήσεων και των τραπεζών.
Λιτότητα και αλληλεγγύη
Ο Ζαν Πιζανί-Φερί εξετάζει μια σειρά από λύσεις που θα μπορούσαν να βγάλουν την ΕΕ
από την κρίση. Δυστυχώς όλες οι προτάσεις
του είναι επισφαλείς - το παραδέχεται και ο
ίδιος - καθώς απαιτούν πολλές προϋποθέσεις
για την επιτυχία τους. Τα ερωτήματα που αν-

τιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι συμπυκνώνονται,
κατά τον συγγραφέα, σε τρία ζητήματα: ποιες
είναι οι αρχές πάνω στις οποίες θα στηριχτούν
για να επιλύσουν την κρίση χρέους, πώς θα
διαμορφωθεί η πολιτική οργάνωση της ευρωζώνης και πώς θα γίνει η ανάκαμψη της Νότιας
Ευρώπης.
Οι διαφαινόμενες λύσεις μπορεί να στηριχτούν στη λιτότητα, στην ενίσχυση των τραπεζών ή στην αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη
της ευρωζώνης. Η λιτότητα δεν συνιστάται,
διότι μακροπρόθεσμα δεν αποδίδει. Το δυνάμωμα των τραπεζών θα έπρεπε να γίνει, όμως,
με την οικειοθελή αποκόλληση των κρατών
από αυτά - τίποτε όμως δεν δείχνει ότι τα ίδια
τα κράτη το επιθυμούν. Τέλος, η λύση με τις
καλύτερες προϋποθέσεις είναι η αλληλεγγύη
των κρατών της ευρωζώνης.
Στο πλαίσιο αυτό η έκδοση ευρωομολόγων
(σε διάφορες ζώνες, ανάλογα με το ύψος του
χρέους κάθε χώρας) θα ήταν μια κάποια λύση.
Ομως κάτι τέτοιο θα απαιτούσε έναν μηχανισμό που θα είχε στόχο να προλαμβάνει τα γεγονότα. Αυτό σημαίνει ότι η έκδοση τίτλων και
το μελλοντικό ισοζύγιο των δημοσίων οικονομικών θα πρέπει να παραμείνουν οι μόνοι τομείς όπου θα μπορεί να παρεμβαίνει η
ευρωζώνη, αμφισβητώντας τις αποφάσεις των
κοινοβουλίων. Δηλαδή η έκδοση ευρωομολόγων δεν νοείται σε μόνιμη βάση χωρίς μια
μορφή πολιτικής ένωσης, κάτι που προϋποθέτει ασφαλώς μια νέα συνθήκη μεταξύ των
μελών της ευρωζώνης.
Τέλος, η αποκατάσταση της οικονομίας της
Νότιας Ευρώπης χρειάζεται να γίνει με αναπροσαρμογή των σχεδίων ανάπτυξης. Η επιστροφή στο παρελθόν δεν έχει κανένα νόημα.
Τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης πρέπει να
βοηθήσουν τα κράτη της Νότιας να αναπροσαρμόσουν τις οικονομικές αναπτυξιακές πολιτικές τους. Ο Πιζανί πιστεύει ότι, αν δεν
αποκατασταθεί η εσωτερική ισορροπία στην
ευρωζώνη, χωρίς επενδύσεις και θέσεις εργασίας στη Νότια Ευρώπη, η νομισματική ένωση
δεν θα επιβιώσει με τη σημερινή της μορφή.

Η λύση ένα νέο συμβόλαιο
O Ζαν Πιζανί-Φερί προτείνει μια
προωθημένη οικονομική ενοποίηση
που θα επιλύει τις αποκλίσεις, το
τέλος της στρεβλής αλληλεπίδρασης
ανάμεσα στις τράπεζες και στα κράτη,
έτσι ώστε να επικρατήσει ένας τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός φεντεραλισμός, καθώς και τη δημιουργία

ενός νέου συμβολαίου, μιας πολιτικής
ένωσης ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη, που θα στηρίζεται στις αρχές της
αλληλεγγύης και της ευθύνης.
Φυσικά είναι αμφίβολο αν η Γερμανία θα θελήσει να προχωρήσει σε
ένα τέτοιο φιλόδοξο σχέδιο. Από
την άλλη, ούτε η Γαλλία είναι έτοιμη

να το δεχτεί, αφού έχει ήδη απορρίψει
το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Μπορούν άραγε αυτές οι δύο
χώρες να υπερβούν τις εθνικές προκαταλήψεις τους και να σκεφτούν
ευρωπαϊκά; Είναι το κύριο ερώτημα
που κατά τον συγγραφέα καλούνται
να απαντήσουν.
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Στο εδώλιο πολιτικοί και τραπεζίτες ως υπεύθυνοι για την κρίση

Η Ισλανδία επανήλθε στις αγορές
Είναι η μοναδική χώρα που αντιμετώπισε με στάση πληρωμών και υποτίμηση την ουσιαστική χρεοκοπία της
Ρεπορτάζ

Η

αναζήτηση ποινικών ευθυνών
από πολιτικούς οι οποίοι με τις
πράξεις ή τις παραλείψεις τους
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
ζημίωσαν τη χώρα τους και τους πολίτες
είναι ένα ζήτημα διαφιλονικούμενο. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έναν πολιτικό
δεν τον παραπέμπεις σε δίκη αλλά τον
στέλνεις σπίτι του. Αλλοι θεωρούν ότι η
ανάληψη των πολιτικών ευθυνών δεν
αρκεί για να αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα ενός λαού που υπέστη
τις συνέπειες των πράξεων ή παραλείψεων ενός πολιτικού, ανεξάρτητα αν
αυτές οφείλονται σε δόλο ή σε αμέλεια.
Η Ισλανδία τάσσεται υπέρ της δεύτερης
άποψης.
Εντός του Απριλίου ολοκληρώνεται η
δίκη του πρώην πρωθυπουργού της
χώρας Γκέιρ Χίλμαρ Χάαρντε, ο οποίος
αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο φυλάκισης
ως δύο έτη σε περίπτωση που κριθεί
ένοχος για το ότι δεν απέτρεψε την
κρίση του 2008. Και ελάχιστοι Ισλανδοί
θεωρούν υπερβολική τη δίωξη, παρά το
ότι η χώρα τους και η οικονομία τους
μοιάζουν να έχουν ξεπεράσει οριστικά
την κρίση και να έχουν επιστρέψει στον
δρόμο της ανάπτυξης. Αλλωστε η μικρή
νησιωτική χώρα των μόλις 320.000 κατοίκων καθίζει στο σκαμνί και τους τραπεζίτες που την έριξαν στον γκρεμό
προκαλώντας συρρίκνωση των εισοδημάτων τους κατά περίπου 30% από το
ξέσπασμα της κρίσης. Κάποιες δίκες μεγαλοστελεχών των τριών μεγάλων τραπεζών της χώρας που χρεοκόπησαν (της
Kaupthing, της Landsbanki και της Glitnir) ξεκίνησαν πριν από λίγες εβδομάδες.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν ρηξικέλευθη
η μέθοδος εξόδου από την κρίση που
ακολούθησε η Ισλανδία. Το 2008 άφησε
και τις τρεις τράπεζές της να καταρρεύσουν, καθώς «έσκασαν» κάτω από το

Εντός του Απριλίου ολοκληρώνεται η δίκη του πρώην πρωθυπουργού της Ισλανδίας Γκέιρ Χίλμαρ Χάαρντε, ο οποίος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο φυλάκισης ως
δύο έτη σε περίπτωση που κριθεί ένοχος για το ότι δεν απέτρεψε την κρίση του
2008
βάρος των τοξικών δανείων που είχαν
χορηγήσει. Για να αντιληφθεί κανείς τα
μεγέθη που είχε αποκτήσει ο τραπεζικός κλάδος της χώρας, αρκεί να αναλογιστεί ότι το ενεργητικό των ισλανδικών
τραπεζών είχε φθάσει τα 85 δισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχούσε στο... δεκαπλάσιο του ισλανδικού ΑΕΠ. Υπό το
βάρος της κρίσης κατέρρευσε βεβαίως
η κυβέρνηση του κεντροδεξιού Χάαρντε
και η κυβέρνηση συνεργασίας της σοσιαλδημοκράτισσας, πρώην αεροσυνοδού, Τζοάνα Σιγκουρνταρντοτίρ που τον
διαδέχθηκε, κήρυξε χωρίς πολλή περίσκεψη στάση πληρωμών και υποτίμησε
το νόμισμα της χώρας.
Ετσι η Ισλανδία δεν είναι μόνο η
πρώτη χώρα που κάθισε τους πολιτικούς
και τους τραπεζίτες της στο εδώλιο του
κατηγορουμένου ως υπευθύνους για
την κρίση. Είναι επίσης το πρώτο θύμα
της κρίσης και η μοναδική χώρα που αν-

τιμετώπισε με στάση πληρωμών και
υποτίμηση την ουσιαστική χρεοκοπία
της. Παρεμπιπτόντως, την 1η Φεβρουαρίου 2009, που ορκίστηκε η κυβέρνηση
Σιγκουρνταρντοτίρ, έγινε και η πρώτη
χώρα με πρωθυπουργό η οποία δήλωσε
δημοσίως ότι είναι ομοφυλόφιλη.
Εν προκειμένω εκείνο που ενδιαφέρει
είναι ότι μέσα σε δυόμισι χρόνια η Ισλανδία κατάφερε να... επανέλθει στις
αγορές! Το περασμένο καλοκαίρι συγκεκριμένα δανείστηκε 1 δισ. δολάρια.
Ηταν ο πρώτος δημόσιος δανεισμός της
από το 2006 και αφού τον Αύγουστο
του 2011 είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα των 10 δισ. δολαρίων που είχε
λάβει από το ΔΝΤ για την αναδιάρθρωση
της οικονομίας της. Σημειωτέον ότι η
χώρα είχε εκδώσει ομόλογα πενταετούς
διάρκειας με επιτόκιο περίπου 5%. Και το
εντυπωσιακότερο είναι ότι οι διεθνείς
οίκοι αξιολόγησης εξακολουθούσαν να

αξιολογούν τα ομόλογά της σε επίπεδο
«σκουπιδιών». Και σήμερα άλλωστε που
η ισλανδική οικονομία έχει επιστρέψει
στην ανάπτυξη (πέρυσι το ΑΕΠ της
χώρας αυξήθηκε κατά 2,9%, για το 2012
και το 2013 προβλέπεται ανάπτυξη
2,5%, ενώ το ΔΝΤ προβλέπει το δημόσιο
χρέος της να διαμορφωθεί εφέτος σε
65% του ΑΕΠ), η Moody's αξιολογεί την
πιστοληπτική ικανότητα στη χαμηλότερη επενδυτική βαθμίδα Βaa3, ένα
σκαλοπάτι δηλαδή πάνω από τα «σκουπίδια».
Εν πάση περιπτώσει, προτού συμβούν
αυτά τα θαυμαστά μεσολάβησε μια
υποτίμηση της ισλανδικής κορόνας κατά
50% έναντι του ευρώ (την περίοδο
2007-2008) που έστειλε τον πληθωρισμό στο 20% και δεκαπλασίασε την
ανεργία ανεβάζοντάς τη σε 10% από...
1% που ήταν προτού ξεσπάσει η κρίση.
Η υποτίμηση βοήθησε τη χώρα να εμφανίσει εμπορικό πλεόνασμα μέσα σε λίγους μήνες. Η Ισλανδία βεβαίως, ως μη
συμμετέχουσα σε υπερεθνικές οικονομικές ενώσεις όπως είναι η Ευρωπαϊκή
Ενωση, είχε την πολυτέλεια να λάβει
δραστικά μέτρα εξόδου από την κρίση
και να δώσει ώθηση στην πραγματική οικονομία της. Διότι τόσο ο πολιτικός όσο
και ο επιχειρηματικός κόσμος της Ισλανδίας ξεκαθαρίζουν ότι η εποχή της φούσκας και της ευημερίας με δανεικά που
έζησε η χώρα την πρώτη δεκαετία του
21ου αιώνα παρήλθε ανεπιστρεπτί. Είναι
χαρακτηριστική η δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της αεροπορικής
εταιρείας Icelandair Μπγιοργκολφούρ
Τζοχάνσον στους «Financial Times»:
«Τόσο καιρό ξοδεύαμε τα χρήματα
άλλων. Τώρα δουλεύουμε με πραγματικά οικονομικά μεγέθη. Με ψάρια και με
τουρίστες...». Οντως η κυβέρνηση της
πρώην αεροσυνοδού είχε εξαρχής αναγάγει την αλιεία και τον τουρισμό σε
κεντρικούς μοχλούς για την οικονομική
ανάκαμψη της χώρας της.

Στεϊνγκριμούρ Σίγκφουσον

«Δεν είμαστε παράδειγμα προς μίμηση»
Ο ισλανδός υπουργός Οικονομικών θεωρεί ανεύθυνη πράξη τη στάση πληρωμών για την Ελλάδα και την Ιρλανδία

Τ

α επιχειρήματα όσων προτείνουν
στην Ελλάδα και στις άλλες υπαχθείσες στη δικαιοδοσία της τρόικας
υπερχρεωμένες χώρες της ευρωζώνης
να ακολουθήσουν το παράδειγμα της
Ισλανδίας και να κηρύξουν στάση πληρωμών αντικρούει ο ισλανδός υπουργός
Οικονομικών Στεϊνγκριμούρ Σίγκφουσον.
Ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΑριστερούΠράσινου Κινήματος της Ισλανδίας, που
συνεργάζεται με τη σοσιαλδημοκρατική
κυβέρνηση της Σιγκουρνταρντοτίρ, προειδοποιεί την Ελλάδα και την Ιρλανδία
να μην αντιγράψουν το ισλανδικό μοντέλο υπέρβασης της κρίσης.
«Οι αναλυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν παραλληλίζουν την Ισλανδία,
από τη μια πλευρά, και την Ελλάδα, την
Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία
από την άλλη» τόνισε από το Ρέικιαβικ

ο Σίγκφουσον, εξηγώντας ότι «η Ισλανδία
δεν είχε τη δυνατότητα να σώσει τις
τράπεζές της». Ο ισλανδός πολιτικός
προειδοποίησε ότι «είναι ανευθυνότητα
το να προσπαθεί κάποιος να αντιγράψει
τα γεγονότα που οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα σαν να πρόκειται
για ένα εξαγώγιμο προϊόν».
Το «ισλανδικό θαύμα» γοήτευσε ακόμη
και τον διάσημο νομπελίστα οικονομολόγο του Πρίνστον Πολ Κρούγκμαν, ο
οποίος έχει επανειλημμένως συστήσει
στις υπερχρεωμένες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και ειδικότερα στην Ελλάδα, μέσω της τακτικής αρθρογραφίας
του στους «New York Times», να ακολουθήσουν το ισλανδικό παράδειγμα
εξόδου από την κρίση. Ωστόσο ο αριστερο-πράσινος ισλανδός υπουργός παραδέχεται ότι η εφαρμογή της συνταγής

αυτής δεν ήταν ελεύθερη επιλογή της
χώρας του. «Αν δεν εφαρμόζαμε τα
μέτρα αυτά, η οικονομία της χώρας θα
κατέρρεε τελείως. Ωστόσο δεν έχει δίκιο
ο Πολ Κρούγκμαν να μας προβάλλει ως
παράδειγμα προς μίμηση. Παρά την επαναφορά της οικονομίας στον δρόμο της
ανάπτυξης, ο τρόπος με τον οποίο η
διεθνής κοινότητα και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν την Ισλανδία έχει αλλάξει
δραματικά» παραδέχεται ο Σίγκφουσον.
Και η Ισλανδία εξάλλου βλέπει αλλιώς
τον κόσμο έπειτα από την αλγεινή εμπειρία της κρίσης που βίωσε. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση
της Σιγκουρνταρντοτίρ εξελέγη τον Απρίλιο του 2009 επαγγελλόμενη την ένταξη
της χώρας της στην Ευρωπαϊκή Ενωση!
Η εξέλιξη ισοδυναμεί με αλλαγή... φιλοσοφίας ζωής για τη μικρή χώρα που

επί δεκαετίες απολάμβανε τον χρυσό
απομονωτισμό της. Επειτα όμως από
δική της αίτηση τον Ιούνιο του 2010
στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες των «27» έδωσαν το πράσινο φως για την έναρξη των
διαπραγματεύσεων που θα φέρουν την
Ισλανδία στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Διότι όσο οι ισλανδικές τράπεζες εξασφάλιζαν στη μικρή νησιωτική χώρα μια
πλούσια ζωή, ουδείς διενοείτο να την
μπλέξει με τη γραφειοκρατική μιζέρια
των Βρυξελλών. Τώρα που η τραπεζική
κρίση απέδειξε πόσο ευάλωτη είναι μια
χώρα μόνη της στους ταραγμένους ωκεανούς των παγκοσμιοποιημένων αγορών,
η ΕΕ φαντάζει στους ψαράδες Ισλανδούς
σαν υπήνεμο λιμάνι.
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Ευθύνες για την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος

Πώς χάθηκαν τα λεφτά των Ταμείων
Υποχρεώθηκαν να καταθέτουν τα διαθέσιμά τους ακόμη και όταν ήταν γνωστό ότι τα ομόλογα θα «κουρευτούν»
της επένδυσης.
Αν για παράδειγμα το «Κοινό
Κεφάλαιο» είχε συνολική περιουσία 10.000 ευρώ και ένα Ταμείο έχει καταθέσει 1.000 ευρώ,
τότε κατέχει το 1/10 της συνολικής περιουσίας. Από τη στιγμή
που η περιουσία αυτή «κουρεύτηκε» κατά 53,5% και διαμορφώθηκε σε 4.650 ευρώ, τότε η
αξία του μεριδίου του Ταμείου
που αντιστοιχεί στο 1/10 διαμορφώθηκε σε 465 εκατ. ευρώ.

Ρεπορτάζ

Σ

ημαντικές ευθύνες για την
κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος προκύπτουν για τις ζημιές που υπέστησαν ασφαλιστικά ταμεία και
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), όπως νοσοκομεία,
πανεπιστήμια κτλ., τα οποία
υποχρεώθηκαν να συνεχίσουν
να καταθέτουν τα διαθέσιμά
τους στην Τράπεζα της Ελλάδος
ακόμη και όταν ήταν πλέον
γνωστό ότι τα ελληνικά ομόλογα επρόκειτο να «κουρευτούν». Η ζημιά είναι μεγαλύτερη
για τα ΝΠΔΔ, τα οποία κατέθεσαν μέρος της κρατικής επιχορήγησης, δηλαδή της ενίσχυσης
που παίρνουν από τον προϋπολογισμό, η οποία «κουρεύτηκε»,
καθιστώντας προβληματική έως
αδύνατη τη λειτουργία τους.
Το γεγονός αυτό αναδεικνύει

την αδυναμία του συστήματος
να προβλέψει εξελίξεις και να
ενεργήσει προληπτικά ώστε να
αποφύγει τέτοιου είδους καταστάσεις.
Τα χρήματα που υποχρεωτικά
κατατίθενται στην Τράπεζα της
Ελλάδος μπαίνουν σε έναν κοινό κουμπαρά, το «Κοινό Κεφάλαιο» όπως ονομάζεται, και
επενδύονται, όπως προβλέπει
ο νόμος, σε ομόλογα του Δημοσίου. Από το αποτέλεσμα της
επένδυσης διανέμονται τα κέρδη, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, ή οι ζημιές, όπως συμβαίνει σήμερα, μετά το «κούρεμα». Στην ουσία ο λογαριασμός της Τράπεζας της Ελλάδος
λειτουργεί ως αμοιβαίο κεφάλαιο, στο οποίο όποιος βάζει
λεφτά αγοράζει τα αντίστοιχα
μερίδια. Οι τιμές των μεριδίων
αυτών διαμορφώνονται ανάλογα με τη συνολική απόδοση

Συνέχιζαν...
Ετσι λοιπόν, ενώ η Τράπεζα
της Ελλάδος είχε σταματήσει
από τον Μάιο του 2011 να επενδύει τα χρήματα του «Κοινού
Κεφαλαίου» σε ομόλογα, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια κτλ. συνέχισαν τις
υποχρεωτικές καταθέσεις των
διαθεσίμων τους, με αποτέλεσμα να υποστούν τις απώλειες
του «κουρέματος» που ακολούθησε. Στην ουσία όσοι κατέθεσαν λεφτά το τελευταίο διάστημα φορτώθηκαν μέρος των
ζημιών των άλλων.
Είχαν άλλη επιλογή; «Ο νόμος
υποχρεώνει τα ασφαλιστικά ταμεία και τα ΝΠΔΔ να καταθέτουν
στο "Κοινό Κεφάλαιο" της Τράπεζας της Ελλάδος μη επενδεδυμένα τους κεφάλαια και αυτά
που δεν χρειάζονται για τις ταμειακές τους ανάγκες» αναφέρει
ο διευθυντής της Τράπεζας της
Ελλάδος κ. Μιχ. Μιχαλόπουλος,
που διαχειρίζεται το «Κοινό Κεφάλαιο». Ειδικότερα, τα ΝΠΔΔ
μπορούν να κρατούν σε μετρητά το μέρος της κρατικής επιχορήγησης που χρειάζονται για
την κάλυψη των ταμειακών τους
αναγκών και το υπόλοιπο μέσα
σε ένα 15νθήμερο υποχρεούνται να το καταθέσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για δε τα Ταμεία, από τον Ιούνιο του 2010 και ενώ η χώρα
είχε μπει στο μνημόνιο, με απόφαση του τότε αρμόδιου υπουργού κ. Α. Λοβέρδου ο μόνος
τρόπος να επενδύσουν σε ομόλογα του Δημοσίου ήταν μέσω
του «Κοινού Κεφαλαίου». Αυτό
έγινε ύστερα από το σκάνδαλο
των ομολόγων και για να αποφευχθούν περιπτώσεις όπως
αυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας «Ακρόπολη», που αγόραζε
ομόλογα για λογαριασμό Ταμείων σε αμφισβητήσιμες τιμές.
Δεν υπήρξε όμως η ίδια ευαισθησία όταν οι τιμές των ομολόγων κατέρρευσαν. Και εδώ
φυσικά τίθεται το ερώτημα γιατί
κανείς δεν σταμάτησε τα Ταμεία
από το να καταθέτουν υποχρεωτικά τα διαθέσιμά τους στο
«Κοινό Κεφάλαιο», δηλαδή σε
ομόλογα που επρόκειτο να
«κουρευτούν».
«Ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλος
έπρεπε να ζητήσει από την κυβέρνηση μια διάταξη να αλλάξει
τον νόμο που υποχρέωνε τα
Ταμεία και τα ΝΠΔΔ να καταθέτουν τα διαθέσιμά τους στην
κεντρική τράπεζα και η κυβέρνηση να το κάνει. Αλλά και ο
υπουργός Οικονομικών κ. Ευ.
Βενιζέλος θα μπορούσε να πάρει την πρωτοβουλία. Ομως βόλευε την κυβέρνηση, η οποία
δεν υπολόγιζε τα λεφτά των
Ταμείων με το σκεπτικό ότι το
κράτος εγγυάται τις συντάξεις.
Ομως το σκεπτικό αυτό αποδείχθηκε ανεπαρκές» αναφέρει
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Π. Λαφαζάνης.

νίζεται καθησυχαστική. «Δεν χάθηκε τίποτα» λέει ο υπουργός
Υγείας κ. Λοβέρδος απαντώντας
σε σχετικό ερώτημα του «Βήματος». «Είναι χρήματα που αφορούν τη διαγραφή χρέους της
Ελληνικής Δημοκρατίας» εξηγεί
και συμπληρώνει ότι «το κράτος
θα τα ξαναδώσει πίσω στα νοσοκομεία και τους άλλους οργανισμούς». Σημειώνει δε ότι
αυτό «δεν θα επιβαρύνει το έλλειμμα», καθώς πρόκειται για
«λογιστική διαφορά». Οσον αφορά την αδυναμία του κράτους
να παρέμβει και να άρει την
υποχρέωση των Ταμείων και
των ΝΠΔΔ να καταθέτουν τα
διαθέσιμά τους στην Τράπεζα
της Ελλάδος, αναφέρει ότι
«πράγματι δεν το κάναμε, θα
το κάνουμε τώρα».
Η κυβέρνηση πάντως όλο
αυτό το διάστημα χρησιμοποίησε τα λεφτά των Ταμείων για
να καλύψει τις δανειακές της
ανάγκες και να κλείσει τις τρύπες του προϋπολογισμού. Τα
«Κοινό Κεφάλαιο» διαθέτει ομόλογα ονομαστικής αξίας 18,7
δισ. ευρώ σε σύνολο περιουσίας
23,7 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα
είναι κυρίως τοποθετημένα σε
έντοκα γραμμάτια. Δηλαδή το
«Κοινό Κεφάλαιο» με κεφάλαια
ύψους 4-5 δισ. ευρώ είναι ο
βασικός πελάτης του Δημοσίου
στις δημοπρασίες εντόκων
γραμματίων τα τελευταία χρόνια. Ετσι τα λεφτά των Ταμείων,
αλλά και αυτά που μέσω του
προϋπολογισμού έδωσε το κράτος σε νοσοκομεία, πανεπιστήμια κτλ., μέσω του «Κοινού Κεφαλαίου» έκλεισαν τις τρύπες
του προϋπολογισμού, σε βάρος
φυσικά των ασφαλισμένων και
των δημόσιων οργανισμών.

«Θα δοθούν πίσω»
Η κυβέρνηση πάντως εμφα-

15 δισ. ευρώ το σύνολο των ζημιών

Από το... μηδέν
στο «κούρεμα»

Το «Κοινό Κεφάλαιο» από τον Μάιο του 2011 σταμάτησε να επενδύει σε ομόλογα

Ιστορικά τα Ταμεία καταθέτουν
τα διαθέσιμά τους στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Αρχικά από τη δεκαετία του '50 τα τοποθετούσαν
υποχρεωτικά σε άτοκους λογαριασμούς, μέσω των οποίων υποτίθεται ότι χρηματοδοτήθηκε η εκβιομηχάνιση της χώρας. Από το 1994
ο λογαριασμός των διαθεσίμων
έγινε έντοκος. Με τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ απαγορεύθηκε να δίνει
τόκο. Ετσι, από το 1997 τα χρήματα
τοποθετούνταν κατά κύριο λόγο
σε ομόλογα και η πρόσοδος των
Ταμείων ήταν αποτέλεσμα της διαχείρισης του «Κοινού Κεφαλαίου».
Οι αποδόσεις του μάλιστα παραδοσιακά ήταν οι υψηλότερες της
κατηγορίας στην αγορά. Με το
«κούρεμα» όμως τα κέρδη χάθηκαν.

Ο

ι συνολικές ζημιές των Ταμείων και
των ΝΠΔΔ που υποχρεωτικά καταθέτουν τα διαθέσιμά τους στο «Κοινό Κεφάλαιο» της Τράπεζας της Ελλάδος
υπολογίζονται σε περίπου 15 δισ.
ευρώ σε σύνολο περιουσίας 23,7 δισ.
ευρώ. Οι ζημιές αυτές προκύπτουν
από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων
ύψους 18,7 δισ. ευρώ, αν ληφθεί υπόψη το «κούρεμα» κατά 53,5% και το
γεγονός ότι η αξία των νέων ομολόγων
με τα οποία αντικαταστάθηκαν τα παλαιά διαμορφώνεται περίπου στο 20%
της ονομαστικής τιμής τους.
Το «Κοινό Κεφάλαιο» πάντως σταμάτησε να επενδύσει σε ομόλογα,
όπως υποχρεώνεται από τον νόμο,
τον Μάιο του 2011 και ενώ είχε ξεκινήσει η συζήτηση για ενδεχόμενο
«κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων,

κάτι που αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών δύο μήνες
αργότερα. «Μπορεί η αγορά να συζητούσε

ενδεχόμενο "κούρεμα", όμως εγώ άκουγα
τον τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ ο οποίος
ήταν εντελώς αντίθετος στην ιδέα»
λέει ο διευθυντής της Τράπεζας
της Ελλάδος, αρμόδιος για τη διαχείριση του «Κοινού Κεφαλαίου» κ.
Μιχάλης Μιχαλόπουλος, ο οποίος
προσθέτει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μέρος του Ευρωσυστήματος του οποίου προΐσταται ο πρόεδρος της ΕΚΤ. Σε κάθε περίπτωση,
οι αγορές που έκανε ο κ. Μιχαλόπουλος μετά την είσοδο της Ελλάδας στο μνημόνιο ήταν συνολικού
ύψους 400 εκατ. ευρώ, ποσό σχετικά
μικρό στο σύνολο των 23,7 δισ.
ευρώ που διαχειριζόταν το «Κοινό
Κεφάλαιο».
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Το χρηματοδοτικό κενό και οι ευθύνες της διοίκησης

Κίνδυνος υψηλής τάσης για τη ΔΕΗ
Εντός του 2012 λήγουν δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ στα ταμεία της επιχείρησης υπάρχουν μόνο 170 εκατ. ευρώ
Ρεπορτάζ

Σ

ε κατάσταση πανικού βρίσκεται
αυτή την περίοδο η διοίκηση
της ΔΕΗ. Η χρηματοοικονομική
κατάσταση της εταιρείας βρίσκεται στο κόκκινο και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην μπορέσει
να αναχρηματοδοτήσει τα δάνειά
της που λήγουν εντός του 2012
ύψους 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων
τα 525 εκατ. ευρώ που έχουν
συναφθεί με ελληνικές τράπεζες
λήγουν τον Ιούνιο.
Αυτή τη στιγμή στα ταμεία της
εταιρείας βρίσκονται μόνο 170
εκατ. ευρώ και οι αναλυτές αποδίδουν ευθέως ευθύνες στη διοίκηση της εταιρείας για την κακοδιαχείριση των ελεύθερων ταμειακών ροών.
Είναι τόσο μεγάλη η απόγνωση
της διοίκησης που πρόσφατα
απευθύνθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ζητώντας
100 εκατ. ευρώ από επιστροφές
ΦΠΑ και από οφειλές προς αυτήν
φορέων του Δημοσίου, αλλά η
απάντηση ήταν αποστομωτική:
«Δώστε πρώτα τα 260 εκατ. ευρώ
από το τέλος ακινήτων που έχετε
παρακρατήσει για κεφάλαιο κίνησης και μετά βλέπουμε».
Η εταιρεία αποδίδει την έλλειψη
ρευστού στις ληξιπρόθεσμες
οφειλές - εξαιρουμένων αυτών

που είναι σε διακανονισμό ύψους 629 εκατ. ευρώ από πελάτες στη χαμηλή τάση οι οποίοι
αδυνατούν να πληρώσουν τους
φουσκωμένους λογαριασμούς
λόγω του τέλους ακινήτων που
τους επιβαρύνει. Η ίδια όμως η
διοίκηση παραδέχεται πως ο ρυθμός είσπραξης των οφειλών βελτιώθηκε όταν αυξήθηκαν οι διακοπές ηλεκτροδότησης (25.256
τον Μάρτιο έναντι 6.978 τον Φεβρουάριο), γεγονός που δικαιώνει
αυτούς που της καταλογίζουν
ολιγωρία, αφού, όπως υποστηρίζουν, «έβλεπε τα φέσια να αυξάνονται και περίμενε ύστερα
από πέντε μήνες να λάβει μέτρα».
Η αδυναμία διαχείρισης του μονοπωλίου της ΔΕΗ προκύπτει από
τα αποτελέσματα του τριμήνου.
Η διψήφια αύξηση στα τιμολόγια,
η ενίσχυση της ζήτησης λόγω
του σκληρού χειμώνα, οι νέοι
πελάτες (200.000) από τους δύο
εναλλακτικούς που έβαλαν λουκέτο τον Ιανουάριο και η σημαντική μείωση των δαπανών μισθοδοσίας (με νόμο) κατά 17,5% οδήγησαν σε αύξηση τζίρου κατά
12,8% αλλά σε ζημιογόνο καθαρό
αποτέλεσμα κατά 1,4 εκατ. ευρώ!
Βεβαίως η αύξηση των δαπανών για τοκοχρεολύσια αλλά και
η σημαντική αύξηση του ενερ-

γειακού κόστους (καύσιμα και
αγορές ενέργειας) επηρέασαν
τα λειτουργικά κέρδη και
κατ΄επέκταση τις λειτουργικές ροές. Επίσης οι τιμολογιακές αυξήσεις από την αρχή
του έτους αποφασίστηκαν για
να αντισταθμίσουν κυρίως
τους φόρους που επιβλήθηκαν
στα καύσιμα μέσα στο 2011,
καθώς σε επίπεδο κερδών
EBITDA η ΔΕΗ δεν είχε πρόβλημα αφού πέρυσι το περιθώριο βρισκόταν στο ικανοποιητικό 14%.
Οι επικριτές της διοίκησης
επιμένουν όμως ότι θα έπρεπε
να γίνει καλύτερη διαχείριση
των διαθεσίμων και αναφέρουν χαρακτηριστικά πως θα
μπορούσε η επένδυση στη Με- Η εταιρεία αποδίδει την έλλειψη ρευστού στις ληξιπρόθεσμες οφειλές
γαλόπολη, ύψους 400 εκατ. ύψους 629 εκατ. ευρώ από πελάτες στη χαμηλή τάση, οι οποίοι αδυνατούν
ευρώ, να πάει λίγο πίσω αφού να πληρώσουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς λόγω του τέλους ακινήέτσι κι αλλιώς δεν έχει φτάσει των που τους επιβαρύνει
ακόμη εκεί το φυσικό αέριο.
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμεταιρείας μετά το πρώτο τρίμηνο
Επίσης υποστηρίζουν ότι θα έπρεβουλος
της
ΔΕΗ
κ.
Αρθούρος
λόγω της πλήρους επίδρασης
πε να είχαν γίνει περισσότερα
Ζερβός
δήλωσε
σχετικά
με
την
από την αύξηση των τιμολογίων,
στον τομέα μείωσης των δαπααναχρηματοδότηση
της
εταιρείας
καθώς και της ανάκτησης μεριδίου
νών, όπως π.χ. το κόστος εξόρυπως «καμία ελληνική τράπεζα
αγοράς στη λιανική, αλλά και
ξης λιγνίτη, που εκτινάχθηκε από
δεν
θα
έχει
συμφέρον
να
κατεαπό τη σημαντική αύξηση των
τα 6 ευρώ ο τόνος το 2004 στα
βάσει
τον
διακόπτη»,
επικαλούυδάτινων αποθεμάτων (έχουν
13 ευρώ ο τόνος σήμερα, και να
μενος
πως
η
ΔΕΗ
καλύπτει
τα
φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίμην την πληρώνουν μόνο οι ερδύο
τρίτα
της
ζήτησης
για
ηλεπεδα), κάτι που θα οδηγήσει σε
γαζόμενοι με τις μειώσεις μικτρική
ενέργεια
στην
Ελλάδα.
σημαντική βελτίωση του μείγμασθών.
Η
διοίκηση
αναμένει
σταδιακή
τος παραγωγής της ΔΕΗ τους
Σε πρόσφατη συνέντευξή του
βελτίωση στα αποτελέσματα της
επόμενους μήνες.

Παραλίγο κραχ στην αγορά ενέργειας
Με δάνειο 300 εκατ. από το Παρακαταθηκών θα βγάλουμε
το καλοκαίρι χωρίς διακοπές ηλεκτρικού

Δ

ώδεκα χρόνια μετά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ο έλληνας καταναλωτής
αντί να απολαμβάνει χαμηλά τιμολόγια και πληθώρα επιλογών σε ό,τι
αφορά τους προμηθευτές ηλεκτρικού
ρεύματος, βρίσκεται αντιμέτωπος με
το ενδεχόμενο ενός μπλακάουτ, το
οποίο αν ο καιρός δεν ήταν άστατος
και επικρατούσαν φυσιολογικές θερμοκρασίες Μαΐου ίσως να είχε ήδη
συμβεί.
Μπορεί την ύστατη στιγμή με το
δάνειο που συμφωνήθηκε να λάβει
ο ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους ως
300 εκατ. ευρώ, ώστε να χρηματοδοτηθεί το «άνοιγμα» που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο, το θρίλερ να
πήρε παράταση και να βγάλουμε το
καλοκαίρι χωρίς διακοπές ηλεκτροδότησης αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς θα πρέπει να σκύψουν πάνω
από το πρόβλημα και να βρουν σύντομα λύση ώστε να μην προκύψουν
ξανά ανάλογες συνθήκες ελλειμμάτων στο σύστημα. Αλλωστε το προσωρινώς αποφευχθέν κραχ στην αγορά ενέργειας σχεδόν όλοι οι παράγοντες του χώρου το έβλεπαν να έρχεται και είχαν προειδοποιήσει γι'
αυτό. Πώς όμως προέκυψε το χρη-

ματοδοτικό κενό; Εξαιτίας απλήρωτων
λογαριασμών από καταναλωτές που
φθάνουν τα 1,3 δισ. ευρώ οι προμηθευτές ενέργειας (ΔΕΗ και ιδιώτες
πάροχοι) δεν καταβάλλουν στο Σύστημα (ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ) τις ανάλογες οφειλές. Οι λειτουργοί της αγοράς
με τη σειρά τους δεν αποδίδουν
στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Τέρνα Ενεργειακή, Elpedison κ.ά.) το αντίτιμο
για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας
στο σύστημα.
Οι παραγωγοί καθυστερούν ή δεν
μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΠΑ που
τους τροφοδοτεί με πρώτη ύλη (φυσικό αέριο) για την παραγωγή ενέργειας και η ΔΕΠΑ ως τελευταίος κρίκος
στην παραπάνω αλυσίδα βρίσκεται
αντιμέτωπη με τους διεθνείς προμηθευτές της (τη ρωσική Gazprom ή
την τουρκική Botas) που απειλούν
να κλείσουν τις στρόφιγγες. Η ΔΕΠΑ
ενημέρωσε ότι οι οφειλές προς την
εταιρεία από τους πελάτες της ανέρχονται σε 300 εκατ. ευρώ και αν δεν
υπάρξει άλλη λύση τότε θα ζητήσει
από τις τράπεζες την κατάπτωση των
εγγυητικών επιστολών, προκειμένου
να καλύψει τις δικές της υποχρεώσεις
προς τους προμηθευτές της. Ενα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε σοβαρές
επιπτώσεις στην τροφοδοσία της χώ-

ρας με ηλεκτρική ενέργεια, καθώς
το 25% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο. Συνολικά
το έλλειμμα στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας ανέρχεται σήμερα σε 400
εκατ. ευρώ και όλοι τώρα τρέχουν
πανικόβλητοι για να αποφύγουν την
κατάρρευση του συστήματος. Η ΡΑΕ
παίρνει τις άδειες των ιδιωτών προμηθευτών (Energa, Hellas Power,
Revma ENA, Εναλλακτική Ενεργειακή)
επειδή χρωστούν στο σύστημα, αλλά
όταν οι ιδιώτες αύξαιναν με γεωμετρική πρόοδο τους πελάτες τους η
ΡΑΕ δεν ζητούσε εγγυήσεις ώστε να
προλάβει τη σημερινή κατάσταση.
Επίσης, τα περίπου 180 εκατ. ευρώ
από τα 400 οφείλονται σε παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Οταν με νόμο οι παραγωγοί ΑΠΕ παίρνουν εγγυημένη εξαπλάσια τιμή από
τη μέση τιμή συστήματος χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει μια χρηματοδοτική μελέτη, είναι αδύνατον το
«πράσινο τέλος» να φθάνει για να
πληρωθούν οι παραγωγοί, όσο βαθιά
και αν βάλουν το χέρι στην τσέπη οι
καταναλωτές. Ολες αυτές οι στρεβλώσεις καλούνται μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα να λυθούν από τη
νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από
τις προσεχείς εκλογές.
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«Το λαδόσημο ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα»

Προτάσεις για
εξυγίανση

«Η αγορά
αργοπεθαίνει
από τη διαφθορά»
Αμεσες ενέργειες από την επομένη των εκλογών
ζητεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Συνέντευξη

Τ

ο «γρηγορόσημο» μπορεί να περιορίστηκε
τα τελευταία χρόνια, αλλά το «λαδόσημο»
ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
κ. Δ. Κυριτσάκης, καταγράφοντας ταυτόχρονα
την κατάσταση της ελληνικής αγοράς, η οποία,
όπως χαρακτηριστικά τονίζει, αργοπεθαίνει.
Το παράλυτο κράτος, οι συνδικαλιστές που
φροντίζουν μόνο τα συμφέροντά τους, αλλά
και τα καρτέλ που θεριεύουν χάρη στον νόμο
της σιωπής που κυριαρχεί στην αγορά, έχουν
δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση που
δεν έχει πολλούς μήνες ζωής ακόμη, αν κάτι
δεν αλλάξει, τονίζει ο κ. Κυριτσάκης, ζητώντας
άμεσες ενέργειες από την επομένη των εκλογών.
Σε τι κατάσταση βρίσκεται η αγορά σήμερα,
κύριε πρόεδρε; Η διπλή προεκλογική περίοδος
επιδείνωσε την κατάστασή της;
«Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη έως τραγική.
Εξαίρεση αποτελούν τα προϊόντα διατροφής
και ειδικότερα εκείνα της άμεσης ανάγκης, τα
οποία εξακολουθούν να παρουσιάζουν σχετική
κίνηση. Οι λοιποί κλάδοι της αγοράς βρίσκονται
σε απόγνωση. Ως προς το δεύτερο σκέλος της
ερώτησης, η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος πάντοτε αδρανοποιεί για τα δεδομένα
της χώρας μας όλους τους τομείς, από τη διοίκηση μέχρι την επιχειρηματικότητα. Ο λόγος
είναι απλός: το κράτος υπολειτουργεί και παραμένει ακόμη και σήμερα υπουργοκεντρικό.
Το αποτέλεσμα; Ταλαιπωρείται ο πολίτης και
ατονεί η επιχειρηματικότητα».
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η βαθιά ύφεση
που μαστίζει την αγορά οφείλεται στην έλλειψη
ρευστότητας. Αλλοι πάλι πιστεύουν ότι η
αγορά δεν λειτουργεί επειδή χειραγωγείται
από ανεύθυνους συνδικαλιστές. Εσείς τι λέτε;
«Η απάντηση κλίνει προς το πρώτος σκέλος
της ερώτησής σας. Οι συνδικαλιστές στους
οποίους αναφέρεστε αναλώνονται, αρνητικά
βέβαια για την αγορά, για να προασπίσουν με

κάθε μέσο τα στενά συντεχνιακά
συμφέροντα στους επί μέρους κλάδους και επαγγέλματα. Ομως εκτιμώ
ότι έχουν ήδη αντιληφθεί, κατά τη
λαϊκή ρήση, πως "δεν τους παίρνει".
Κι αυτό γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο αρμοδιοτή- «Το κράτος υπολειτουργεί και παραμένει ακόμη και σήμερα
των που η πολιτεία την έχει επι- υπουργοκεντρικό, με αποτέλεσμα να παραλύει η εξυπηρέτηση
φορτίσει, στέκεται, και θα σταθεί του πολίτη και να ατονεί η επιχειρηματικότητα» υπογραμμίεμπόδιο.
ζει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Δ. Κυριτσάκης
Θα αντισταθούμε στον ανελέητο
πόλεμο που δέχεται η επιτροπή
ματοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις, η κατάσταση
ανταγωνισμού, για τη διατήρηση καθεστωτικών
θα γίνει τελικά μη αναστρέψιμη. Σε αυτό όμως
προνομίων και ευνοϊκών γι' ορισμένους ρυθμίτο σημείο απαιτούνται η συνδρομή και η αποσεων και θα εξακολουθήσουμε να εναντιωνόφασιστικότητα πρωτίστως των επιχειρηματιών.
μαστε στις συνεχείς προσπάθειες άλλων να
Η ανοχή τέλος. Αν δεν υπάρχει άμεση καταγακυρώσουν ή περιορίσουν με οποιοδήποτε
γελία του όποιου ασυνείδητου υπαλλήλου ή
τρόπο την ανεξαρτησία της. Η απάντηση προς
παράγοντα ζητήσει ή υπαινιχθεί ότι "κάτι θα
όλους από μέρους της Επιτροπής είναι το έργο
πρέπει να βγάλει ο ίδιος από τη χρηματοδότηση",
της. Θα υπενθυμίσω την έκδοση σειράς γνωτο θέμα είναι τελειωμένο. Μόνο ο φόβος και
μοδοτήσεων της Επιτροπής για την απελευθέτα σίδερα της φυλακής θα συνετίσουν».
ρωση πάνω από σαράντα «κλειστών επαγγελμάτων» αλλά και τη σειρά αποφάσεων για τα
Σουπερ Μάρκετ, τους Μηχανικούς, Μεσίτες
Οδοντιάτρους, Φορτοεκφορτωτές, ιχθυακαλλιεργητές κλπ, όπου επιβλήθηκαν κυρώσεις
για σοβαρές παραβάσεις του δικαίου του Ανταγωνισμού, όπως καθορισμός ελαχίστων αμοιβών, εμποδίων εισόδου νέων επαγγελματιών
κλπ. Βασικά όμως προβλήματα για την αγορά
είναι και το πάγωμα της ανάπτυξης, η ανεργία,
η υποαπασχόληση και η παρατεινόμενη αβεβαιότητα».
Πόσο μπορεί να αντέξει η αγορά
σε αυτή την κατάσταση;
«Εκτιμώ ότι η αγορά έχει εξαντλήσει τα περιθώριά της. Η αγορά αργοπεθαίνει... Αν δεν αλλάξει ο σχεδιασμός για ένα παραγωγικό πρότυπο
και μοντέλο που θα αξιοποιεί στοχευμένα τα
πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία
διαθέτουμε ως χώρα σε έμψυχο υλικό και εδαφολογικές συνθήκες, μέλλον δεν θα έχουμε.
Αν δεν αλλάξουν άμεσα νοοτροπία όσοι διαχειρίζονται τις τύχες των επιχειρήσεων με χρη-

Είχατε πει στη Βουλή στα τέλη του 2010
ότι στην Ελλάδα βασιλεύουν το «γρηγορόσημο»
και το «λαδόσημο». Αλλαξε κάτι από τότε;
«Θα χρησιμοποιήσω εν μέρει παρελθόντα
χρόνο μόνο για το "γρηγορόσημο". Και αυτό
όχι "εξ αγαθού συνειδότος" των υπαλλήλων
αλλά γιατί η χρήση της πληροφορικής συντόμευσε σημαντικά τους χρόνους. Δυνατότητα
να επαναλαμβάνουν τη φράση με την κατάθεση
κάθε αίτησης: "περάστε σε είκοσι ημέρες ή
έστω μία βδομάδα" και μόνο αν η κίνηση του
χεριού προς την τσέπη απέδιδε τα αναμενόμενα,
στερεότυπη έρχονταν, επίσης, η απάντηση:«Κάτσε. Σε δυο λεπτά και σε έχω έτοιμο». Το δεύτερο όμως, το "λαδόσημο", δυστυχώς ζει και
βασιλεύει στην Ελλάδα. Θα βασιλεύει για όσο
διάστημα δεν υπάρξει αφύπνιση του πολίτη
και τιμωρία παραδειγματική των επίορκων υπαλλήλων. Γιατί τα λεφτά είναι πραγματικά πολλά
και οι συνειδήσεις, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δυστυχώς, ελαστικές».

Η Επιτροπή σας εγκαλείται συχνά επειδή δεν
μπορεί να ελέγξει την
κερδοσκοπία και τη συνεχή άνοδο τιμών.Μπορεί να την ελέγξει;
«Είμαι και ο ίδιος δέκτης αυτών των αιτιάσεων. Ομως η Επιτροπή
μόνο έμμεσα μπορεί να
επηρεάσει τις τιμές. Με
τη δημιουργία δηλαδή
υγιούς επιχειρηματικού
περιβάλλοντος. Το περιβάλλον αυτό δημιουργείται με τα αυστηρά
πρόστιμα στις επιχειρήσεις, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε επείγουσες περιπτώσεις,
τους συνεχείς ελέγχους
για εντοπισμό παραβάσεων και με τις προτάσεις, γνωμοδοτήσεις και
εισηγήσεις στην Πολιτεία
για άρση των ρυθμιστικών εμποδίων, περιορισμό γραφειοκρατικών δεσμεύσεων και απάλειψη
ευνοϊκών για ορισμένους
κλάδους ρυθμίσεων».
Δεν μπορούν να
ελεγχθούν οι τιμές ούτε
στα βασικά προϊόντα
διατροφής;
«Η παρακολούθηση
των τιμών, με βάση τον
νόμο, ανήκει στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η Επιτροπή στο "καλάθι της
νοικοκυράς" που λέμε,
πέραν του ότι επεξεργάζεται τα στοιχεία από δεκάδες έρευνες και έχει
ολοκληρώσει τις εισηγήσεις σε κατηγορίες, σε
αγαθά και υπηρεσίες
πρώτης ανάγκης, έχει επίσης σε εξέλιξη κανονιστική παρέμβαση για διατύπωση σειράς προτάσεων για την εξυγίανση της
λεγόμενης εφοδιαστικής
αλυσίδας. Ελπίζω να εισακουστούν οι προτάσεις
μας, όχι με τη βραδύτητα
που σημειώθηκε παλαιότερα στα πετρελαιοειδή. Η Επιτροπή από τη
μεριά της κινείται όσο
πιο δυναμικά τής επιτρέπουν οι ανθρώπινοι πόροι
τους οποίους διαθέτει».

Κράτος και συντεχνίες συντηρούν τα καρτέλ
Φθάσαμε στο σημείο η συνεργασία με τις Αρχές για προστασία των καταναλωτών να εκλαμβάνεται ως «ρουφιανιά»
Συμμερίζεστε την άποψη ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά «κλειστής οικονομίας», όπου
κυριαρχούν τα καρτέλ; Και ποιος προστατεύει τα καρτέλ, κύριε πρόεδρε;
«Πράγματι, υπάρχουν χρόνιες παθογένειες που συνδέονται με διαρθρωτικά
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
Η γεωγραφική διαμόρφωση της χώρας
με τα νησιωτικά συμπλέγματα και την
αρχιπελαγική δομή, ο κρατικός εναγκαλισμός και άλλες ευνοϊκές για ορισμένους κλάδους και επαγγέλματα ρυθμίσεις
έχουν
δημιουργήσει
ένα
περίκλειστο οικοδόμημα, μια κλειστή

δηλαδή οικονομία στην οποία τα περιθώρια ανάσας και ανάπτυξης επαγγελματικής δραστηριότητας είναι περιορισμένα. Δεν θα μιλούσα όμως για
προστασία των καρτέλ από πολιτικά ή
άλλα δημόσια πρόσωπα».
Καρτέλ όμως υπάρχουν. Και ποιος
τα προστατεύει, κύριε πρόεδρε…
«Απλώς το στενό και σε πολλές περιπτώσεις φιλικό ή και συγγενικό περιβάλλον περιχαρακώνει τους επαγγελματίες
και ορισμένες από τις επιχειρήσεις και
τους επιβάλλει τον νόμο της σιωπής ή
όπως άλλως μπορούσε να αποδοθεί».

Αλλά υπάρχουν και
περιπτώσεις όπου τα καρτέλ
τα ευνοεί το ίδιο το κράτος;
«Με τις κατά καιρούς αναιτιολόγητες
νομοθετικές ρυθμίσεις υπέρ της μιας ή
της άλλης συντεχνίας ή ομάδας ευνοεί,
άθελά του, παρόμοιου είδους φαινόμενα. Πέραν αυτού το όλο σύστημα λειτουργεί στρεβλά. Οι επιχειρηματίες, κρατικοδίαιτοι στην πλειονότητά τους,
επεδίωκαν και επιδιώκουν τη συναλλαγή
με το κράτος και σε μεγάλη έκταση αισχροκερδούσαν, όχι ερήμην των εκπροσώπων του. Οι αγρότες επέλεγαν τον
δρόμο της εξασφαλισμένης απορρόφη-

σης της παραγωγής και μόνο των επιδοτήσεων. Οι καταναλωτές μέσα στην
καταναλωτική ευφορία τους αγόραζαν
οτιδήποτε επώνυμο, χωρίς έλεγχο και
σύγκριση τιμών. Η νομοθεσία εισήγαγε
ρυθμίσεις υπέρ της μιας ή της άλλης
συντεχνίας ή ομάδας, αναιτιολόγητα. Και
φθάσαμε στο σημείο η συνεργασία με
τις αρμόδιες αρχές για την προστασία
των ιδίων συμφερόντων των καταναλωτών να εκλαμβάνεται ως "ρουφιανιά" και
η ιδιότυπη "ομερτά" να βαφτίζεται άλλοτε "αλληλεγγύη" και άλλοτε "μαγκιά"».
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Έρευνα του ΙΟΒΕ και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Οκτώ «καλά χαρτιά» της οικονομίας
Οι καθηγητές κκ. Ι. Καλογήρου και Αγγ. Τσακανίκας παρουσιάζουν ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ο

κτώ κλάδοι της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζουν μεσοπρόθεσμα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν το Ιδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών ΙΟΒΕ και το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αναζητώντας το
νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Πρόκειται για
τους κλάδους των τροφίμων και της
βιο-αγροδιατροφής, της παραγωγής ενέργειας, της διαχείρισης και εξοικονόμησης
ενέργειας, της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, της κλωστοϋφαντουργίας και
της ένδυσης, των κατασκευών και των
δομικών προϊόντων, της πληροφορικής
και των επικοινωνιών, της υγείας και
της συσκευασίας.
Οπως εξηγούν μιλώντας προς «Το
Βήμα» οι κκ. Ι. Καλογήρου, καθηγητής
του ΕΜΠ, και Αγγ. Τσακανίκας, υπεύθυνος
έρευνας του ΙΟΒΕ και επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ, «πρόκειται για πρωτοβουλία

του ΣΕΒ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο
του έργου "Ερευνα στις Επιχειρήσεις για
την Πρόβλεψη των Μεταβολών στα Περιφερειακά Παραγωγικά Συστήματα και
τις Τοπικές Αγορές Εργασίας", την οποία
συντόνισαν και οργάνωσαν το ΙΟΒΕ και
το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ». Ετσι, προσθέτουν «περίπου 150 εμπειρογνώμονες,
στελέχη επιχειρήσεων, θεσμικοί εκπρόσωποι κλάδων, πανεπιστημιακοί και ερευνητές, συμμετείχαν στις συνεδριάσεις,
μετέφεραν την εμπειρία τους και διατύπωσαν την άποψή τους για τις προοπτικές
επιλεγμένων κλάδων αλλά και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για ευνοϊκές
εξελίξεις σε αυτούς. Οι εμπειρογνώμονες
αυτοί απάντησαν θετικά στο ερώτημα
για το αν υπάρχουν πράγματι δραστηριότητες οι οποίες να μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στην Ελλάδα, τομείς

όπου διαθέτουμε στρατηγικά πλεονεκτήματα και κυρίως το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό να υποστηρίξει αυτή
την αναπτυξιακή προσπάθεια. Ωστόσο,
οι περισσότεροι επισήμαναν ότι η ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων απαιτεί την ταυτόχρονη θεσμική και επιχειρηματική ανασυγκρότηση των παραγωγικών υποκειμένων».
Οπως εξηγούν οι κκ. Καλογήρου και
Τσακανίκας «το τελευταίο διάστημα και
υπό την πίεση των δυσμενών κοινωνικών
συνεπειών της εντεινόμενης ύφεσης
στη χώρα, όλο και συχνότερες είναι οι
αναφορές που γίνονται στον δημόσιο
διάλογο για την αναγκαιότητα ενίσχυσης
της ανάπτυξης. Η επίτευξη θετικών ρυθμών μεγέθυνσης αφενός διευκολύνει
την ίδια την προσπάθεια δημοσιονομικής
προσαρμογής, αφετέρου απομειώνει το
κοινωνικό κόστος της, συγκρατώντας
ή/και ενισχύοντας την απασχόληση. Ως

προς το περιεχόμενο της ανάπτυξης
όμως η συζήτηση είναι μάλλον φτωχή.
Καίτοι οι περισσότεροι συμφωνούν ότι
στόχος δεν μπορεί να είναι η αναπαραγωγή του προηγούμενου αναπτυξιακού
υποδείγματος, συνήθως οι προτεινόμενες
"λύσεις" απλώς επαναφέρουν σε χρήση
παλαιά συστατικά ενός μείγματος επιδοματικών βιομηχανικών πολιτικών και
προστατευτισμού από τον διεθνή ανταγωνισμό. Μάλιστα, η συζήτηση αναλώνεται τις περισσότερες φορές σε προσπάθειες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας κόστους, μιας και οι γειτονικές
μας χώρες υπερτερούν σαφώς σε αυτή
τη διάσταση, λόγω προφανώς και της
διαφορετικής ιστορικής και θεσμικής θέσης τους στην κλίμακα της παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας».

Περισσότερο παραγωγός, λιγότερο καταναλωτής
Οι δραστηριότητες που μπορούν να τροφοδοτήσουν μια ανάπτυξη με ποιοτικό περιεχόμενο

Ο

ι επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος
του ΕΜΠ και του ΙΟΒΕ κκ.
Ι. Καλογήρου και Αγγ. Τσακανίκας
σημειώνουν ότι «η Ελλάδα σήμερα υπό την πίεση των ποιοτικών υπέρτερων παραγωγών από
τη μία πλευρά, αλλά και των
παραγωγών φθηνού κόστους
από την άλλη, καλείται να ξαναβρεί τη θέση της στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας
συμμετέχοντας σε αυτόν λίγο
περισσότερο ως παραγωγός και
λίγο λιγότερο ως καταναλωτής.
Αναζητούμε λοιπόν εκείνες τις
παραγωγικές /επιχειρηματικές
δραστηριότητες που μπορούν
να τροφοδοτήσουν μια ανάπτυξη
με ποιοτικό περιεχόμενο, που
αξιοποιεί εθνικά πλεονεκτήματα
και αποδίδει προϊόντα/υπηρεσίες
υψηλής προστιθέμενης αξίας,
σε λογικές πράγματι τιμές, τόσο
στο εσωτερικό με υποκατάσταση
εισαγωγών όσο και στο εξωτερικό (εξαγωγές)».
Βέβαια δεν είναι δυνατό να
εξηγηθούν λεπτομερώς τα συμπεράσματα κάθε κλαδικού οικοσυστήματος. Ενδεικτικά όμως
μπορούν να αναφερθούν τα
εξής:
1. Στα τρόφιμα και βιο-αγροδιατροφή, σημαντικές προοπτικές υπάρχουν στα προϊόντα
μπουτίκ, τοπικά προϊόντα ΠΟΠ
και ΠΓΕ που αναδεικνύουν το
ελληνικό branding και την ταυτότητα του προϊόντος. Απαιτείται
όμως ταυτόχρονα και ένα νέο
όραμα για την ελληνική παραγωγή τροφίμων (π.χ. μεσογειακή
διατροφή) το οποίο να συνδεθεί
με άλλους τομείς της ελληνικής
οικονομίας (όπως τουρισμό). Σημαντική διάσταση σε όλες τις

περιπτώσεις είναι και η συσκευασία τόσο σε όρους υλικών όσο
και σε όρους design.
2. Στην παραγωγή ενέργειας
και ειδικά στον τομέα των ΑΠΕ
βρίσκονται οι πιο σοβαρές αναπτυξιακές προκλήσεις καθώς τα
γεωπολιτικά πλεονεκτήματα της
χώρας σε σχέση με γειτονικές
αγορές, αλλά και η μελλοντική
ανανέωση του εγκατεστημένου
εξοπλισμού τεκμηριώνουν τη
σκοπιμότητα ανάπτυξης σχετικής
κατασκευαστικής βιομηχανίας.
Η ανάπτυξη έξυπνων δικτύων
και η αγορά των επικουρικών
υπηρεσιών, όπως είναι η αξιοποίηση συστημάτων αντλησιοταμίευσης, ο εκσυγχρονισμός
των υφισταμένων και η κατασκευή νέων υποδομών, καθώς
και η παροχή καθετοποιημένων
υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ
προβάλλονται επίσης ως δραστηριότητες με προοπτικές.

τομείς της ανακύκλωσης και
επεξεργασίας στερεών και υγρών
αποβλήτων (συστήματα διαχείρισης), στην αξιοποίηση αποβλήτων π.χ. βιομάζα (παραγωγή
compost, ενεργειακή αξιοποίηση) και τα βιοκαύσιμα. Σημαντικές ανάγκες δημιουργούνται
πλέον και στη συντήρηση, στον
εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών.

3. Στην εξοικονόμηση ενέργειας οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές στον κτιριακό τομέα, λόγω των υψηλών θερμικών απωλειών και της χαμηλής
απόδοσης των Η/Μ εγκαταστάσεων. Σημαντικά περιθώρια
υπάρχουν σε τουριστικές μονάδες, με σημαντική επίδραση στη
μείωση του κόστους λειτουργίας,
αλλά και στον βιομηχανικό τομέα, παρ' όλο που το ενεργειακό
κόστος είναι γενικά μικρό ποσοστό του κόστους παραγωγής.

6. Στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, δραστηριότητες με προοπτικές είναι
οι τεχνολογίες Cloud Computing
μαζί με έξυπνα δίκτυα και εφαρμογές στην Ενέργεια, στην Υγεία
και στις μεταφορές, η ανάπτυξη
εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και κινητές εφαρμογές και
η ανάπτυξη πολυμεσικού περιεχομένου.

4. Στην περιβαλλοντική βιομηχανία η ανάγκη συμμόρφωσης
με τους στόχους της ΕΕ αλλά
και η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων δημιουργούν αρκετές επιχειρηματικές ευκαιρίες στους

5. Στις Κατασκευές διέξοδο
αποτελεί η υλοποίηση έργων
σε ευρύτερα γειτονικές χώρες
αξιοποιώντας συσσωρευμένη
εμπειρία, αλλά και η παραγωγή
εγχώριας τεχνογνωσίας για την
υποκατάσταση εισαγόμενων δομικών προϊόντων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενεργειακή αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός υποδομών, καθώς νέα υλικά (ψυχρές
βαφές κ.ά.) μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή.

7. Στην υγεία σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες υπάρχουν στην παραγωγή γενοσήμων, στην επανατοποθέτηση
φαρμάκων στην αγορά για νέες
ενδείξεις, αλλά και στην παραγωγή φυτικών καλλυντικών.
Εξάλλου η Ελλάδα μπορεί να
αναδειχθεί σε περιφερειακό κέν-

Οι κκ. Αγγελος Τσακανίκας (αριστερά) και Γιάννης Καλογήρου
κατά την παρουσίαση της μελέτης για την ανασυγκρότηση
της ελληνικής οικονομίας
τρο κλινικών ερευνών με τη διεξαγωγή Ε&Α νέων μορίων ή διαγνωστικών τεχνολογιών και πρωτοκόλλων. Δυνατότητες υπάρχουν για την προώθηση της παροχής ειδικών διαγνωστικών
/απεικονιστικών υπηρεσιών στο
εξωτερικό.
8. Τέλος, ακόμη και στην κλωστοϋφαντουργία / ένδυση η
αξιοποίηση εξελιγμένων πρώτων
υλών (π.χ. πλαστικά νήματα, νανοδομικά ανόργανα και οργανικά
υλικά κ.ά.) ή ακόμη και παραδοσιακών υλικών όπως το μετάξι,
η εστίαση σε εξειδικευμένα τμήματα αγοράς, όπως το παιδικό
ένδυμα και η κατασκευή ενδυμάτων εργασίας ρούχων) διαθέτουν προοπτικές άνθησης
στην Ελλάδα και διεθνώς.
Οι δύο επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος τονίζουν
πως «σε κάθε περίπτωση η ευόδωση αυτών των προοπτικών
δεν είναι αυτόματη. Απαιτούνται
παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα:
α) Θεσμικές παρεμβάσεις στην
κατεύθυνση του ελέγχου, της
τυποποίησης και της πιστοποί-

ησης προδιαγραφών, αλλά και
της άρσης της γραφειοκρατίας
για την αδειοδότηση έργων και
εγκαταστάσεων προστασίας περιβάλλοντος, ενέργειας κτλ.
β) Επιχειρηματικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με συνολική
αλλαγή κουλτούρας, στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και στενότερη
συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα όπου διεξάγεται
σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και δικτύωση
των εταιρειών, με στόχο τη διάχυση της τεχνογνωσίας.
γ) Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, με καλύτερη κατάρτιση εργαζομένων σε θέματα αγοράς,
σύνδεσης με τεχνικές γνώσεις,
προώθησης γνώσεων οικονομίας
και διοίκησης, απόκτησης εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων
σε νέα αντικείμενα και σε τεχνικές προδιαγραφές και εμπλουτισμό των προγραμμάτων
σπουδών με ειδικά μαθήματα
που αντανακλούν τις σύγχρονες
εξελίξεις σε όλους τους κλάδους».
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Καρδιακά επεισόδια και διαταραχές του πεπτικού συστήματος εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στους οφειλέτες

Ομαδική ψυχοθεραπεία για… υπερχρεωμένους
Ιστορίες απόγνωσης αποκαλύπτουν το δράμα της κρίσης αλλά και την παράνοια της εποχής του εύκολου χρήματος
Ρεπορτάζ

Ο

ι καρέκλες
είναι τοποθετημένες
σε κύκλο, ως είθισται στην ομαδική
ψυχοθεραπεία. Λίγα
λεπτά απομένουν
για την έναρξη της
συνεδρίας και οι
συμμετέχοντες
έχουν συγκεντρωθεί στην αίθουσα.
Με σφιγμένα χαμόγελα ανταλλάσσουν αμήχανους
χαιρετισμούς και
περιμένουν όρθιοι
ακουμπώντας στον
τοίχο. Μοιάζουν να
φοβούνται να καθήσουν, σαν να διστάζουν να εισέλθουν στον κύκλο
αυτής της ψυχοθεραπείας και να αποδεχτούν το «στίγμα»
των υπερχρεωμένων πολιτών που
έχουν πνιγεί στα
χρέη - και στην
απόγνωση. Η ψυχοθεραπεύτρια μπαίνει στην αίθουσα,
καλωσορίζει την
ομάδα και το παγωμένο κλίμα σταδιακά διαλύεται. Το
ρολόι δείχνει έξι και
στα γραφεία της
Ενωσης Καταναλωτών - Ποιότητα
Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ)
λαμβάνει σάρκα και
οστά για πρώτη
φορά ένα φαινόμενο που άλλοτε θα
φάνταζε σενάριο
επιστημονικής φαντασίας: ομαδική ψυχοθεραπεία για…
υπερχρεωμένους.
«"Θα αυτοκτονήσω", "θα φουντάρω", "θα θέσω τέλος".
Εδώ και ενάμιση χρόνο παρέχουμε νομικές
συμβουλές σε υπερχρεωμένους πολίτες
που επιδιώκουν εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με τράπεζες και ακούμε συνέχεια
τις ίδιες σκληρές λέξεις. Μπροστά σε
αδιέξοδα τέτοιου βάθους και έντασης, οι
νομικές συμβουλές περιττεύουν. Επρεπε

χρέωσης είναι
πολύ πιο σύνθετο
και πολύπλευρο
απ' ό,τι αποκαλύπτουν τα νούμερα
των τραπεζικών
ισολογισμών. Καταναλωτές που
χρησιμοποιούσαν
τη μία πιστωτική
κάρτα για να αποπληρώνουν την
άλλη, οικογενειάρχες που χρεώθηκαν «ως τον λαιμό» λόγω ενός
προβλήματος
υγείας και ποτέ
Η ψυχίατρος Πολυτίμη Κόρμη (δεξιά) η οποία συνεργάζεται δεν κατάφεραν
να ανακάμψουν,
με την ψυχολόγο Αγγελική Τσίκλη
άνθρωποι που
βιώνουν το αδιέκάτι να κάνουμε για να αποτρέψουμε τα
ξοδο ζώντας σε αναμονή ενός εξωδικαχειρότερα» αναφέρει μιλώντας στο «Βήμα
στικού συμβιβασμού που ποτέ δεν έρχεται.
της Κυριακής» η κυρία Λίλα Λιναρδάτου,
«Η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη. Οι ειδικηγόρος στο νομικό τμήμα της ΕΚΠΟΙΖΩ
σπρακτικές εταιρείες μού τηλεφωνούν
όπου έχουν κατατεθεί περισσότερες από
ως και δέκα φορές την ημέρα και με
6.000 αιτήσεις για υπαγωγή στον νόμο
απειλούν» λέει ο κ. Κωνσταντίνος Βενάρ3869/2010, γνωστό και ως νόμο για τα
δος, ο οποίος εργαζόταν ως α' μηχανικός
υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Απευθύνοντας
του Εμπορικού Ναυτικού ώσπου να βγει
αλλεπάλληλες εκκλήσεις σε ειδικούς ψυσε αναπηρική σύνταξη, λόγω αναπηρίας
χικής υγείας, η εν λόγω οργάνωση καποσοστού άνω του 80%. «Εχω υποβάλει
τόρθωσε να συγκεντρώσει μια ομάδα
αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό αλλά
εθελοντών ψυχιάτρων και ψυχολόγων,
οι τράπεζες απλώς με αγνοούν. Εχω μείνει
οι οποίοι οργανώνουν δωρεάν ομαδικές
με πέντε ευρώ ως το τέλος του μήνα και
ψυχοθεραπείες για υπερχρεωμένους.
ο πανικός με κατακλύζει. Σκέφτομαι συΤα λεπτά περνούν και η τεταμένη ατμόνέχεια την αυτοκτονία, να θέσω ένα τέλος
σφαιρα στην αίθουσα αμβλύνεται. Η ομασε όλα αυτά. Ομως κάθε φορά που αγγίζω
δική ψυχοθεραπεία μετατρέπεται έτσι σε
το όριο, σκέφτομαι τον γιο μου. Οκτώ
ένα ψηφιδωτό προσωπικών ιστοριών που
χρόνων παιδί, τι θα απογίνει αν τον εγκαφανερώνουν ότι το πρόβλημα της υπερ-

ταλείψω;» διερωτάται. Η σκέψη των αγαπημένων τους προσώπων, ωστόσο, δεν
στάθηκε αρκετή για να αποτρέψει ορισμένους υπερχρεωμένους καταναλωτές
από το απονενοημένο διάβημα. «Τέσσερα
μέλη της ΕΚΠΟΙΖΩ αυτοκτόνησαν τους
τελευταίους μήνες, ενώ δεκάδες άλλοι
λαμβάνουν ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Επρεπε κάτι να κάνουμε
για να μη θρηνήσουμε σύντομα κι άλλα
θύματα» σημειώνει η κυρία Μικαέλα Χριστοδούλου, μία εκ των δικηγόρων της
ομάδας.
Ιατρικά προβλήματα με ψυχοσωματικά
αίτια, όπως καρδιακά επεισόδια και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, γίνονται όλο και πιο συχνά ανάμεσα στους
υπερχρεωμένους. «Από το άγχος και την
τρομοκρατία εν τέλει έπαθα διάτρηση
στομάχου. Σε όλη μου τη ζωή ποτέ δεν
χρωστούσα ούτε δραχμή. Ωστόσο, όταν
η γυναίκα μου αποφάσισε να κλείσει το
κατάστημά της πριν από δύο χρόνια,
αναγκάστηκα να δανειστώ για να πληρώσω
τους προμηθευτές, το ΤΕΒΕ, το κλείσιμο
των βιβλίων. Εν μέσω κρίσης, δεν κατάφερα να αποπληρώσω το δάνειο. Και
τότε άρχισε η κόλαση των εισπρακτικών
εταιρειών. Τηλέφωνα, απειλές, προσβολές» εξομολογείται ο Δ. Π. ο οποίος επιλέγει να μην αποκαλύψει την ταυτότητά
του. «Σήμερα είμαι εδώ και συμμετέχω
στην ψυχοθεραπεία γιατί παραδέχομαι
ότι δεν μπορώ να αντεπεξέλθω σε όλο
αυτό μόνος μου. Ο εγωισμός δεν βοηθά.
Πρέπει να μιλήσουμε σε κάποιον για αυτά
που περνάμε, ειδάλλως θα αρρωστήσουμε» καταλήγει.

Ποιος φταίει;
Στόχος είναι η ενδοσκόπηση

Η

ψυχοθεραπεία δεν έχει ως στόχο να
αναζητήσει «ενόχους». Ωστόσο, το
ερώτημα της απόδοσης ευθυνών για το
φαινόμενο της υπερχρέωσης δεν μπορεί
να αποφευχθεί. Εν τέλει, την ευθύνη
έχουν οι ίδιοι οι πολίτες που δανείζονταν
αλόγιστα; Ή μήπως οι τράπεζες που εν
γνώσει τους παρείχαν πίστωση σε άτομα
που δεν είχαν κανένα εχέγγυο αποπληρωμής των δανείων; Οπως υπογραμμίζει
η κυρία Αγγελική Τσίκλη, μία από τις ψυχολόγους της ομάδας, η απάντηση είναι
ζήτημα προσωπικό. Στόχος είναι, ωστόσο,
να μη λειτουργήσει η ψυχοθεραπεία
απλώς ως ένα βήμα για να εκφράσουν οι

υπερχρεωμένοι την «οργή» τους απέναντι
στην κοινωνία, στο σύστημα ή στις τράπεζες. «Βασικός στόχος είναι η ενδοσκόπηση, να κοιτάξει με ειλικρίνεια ο κάθε
άνθρωπος το παρελθόν του και να εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους
έφτασε στην υπερχρέωση. Παρορμητικές
συμπεριφορές, καταναλωτισμός, ματαιοδοξία, ακόμα και μιμητισμός σε μια
εποχή που όλοι ζούσαν με εύκολο χρήμα,
είναι αρκετές από τις αιτίες που ο καθένας πρέπει να αναζητήσει μέσα του» υπογραμμίζει. «Παραδέχομαι ότι μπήκα σε
έναν φαύλο κύκλο. Χρησιμοποιούσα τη
μία κάρτα για να ξεπληρώνω την άλλη και

έφτασα να έχω γύρω στις... είκοσι κάρτες
και να τροφοδοτώ τη μία με την άλλη.
Ομως, δεν έχουν ίσο μερίδιο της ευθύνης
και οι τράπεζες που μου δάνειζαν ενώ
ήταν πασιφανές ότι δεν θα είχα ποτέ δυνατότητα να αποπληρώσω τα χρέη;» διερωτάται ο δημόσιος υπάλληλος κ.
Μάρκος Τσίνας. «Το χειρότερο είναι ότι
ακόμα και τώρα που έχω πετύχει δικαστική ρύθμιση, με τις συνεχείς μειώσεις
του εισοδήματός μου κινδυνεύω να μην
μπορέσω να αντεπεξέλθω στους όρους
της δικαστικής απόφασης!» καταλήγει.

