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Ό
λες οι εταιρείες, πιεζόμενες

από την βαθιά οικονομική

κρίση που πλήττει τη χώρα,

καθώς και τα πρωτόγνωρα

φαινόμενα των καιρών, αποφασίζουν

μονομερώς πιστωτικές και εμπορικές

πολιτικές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται

στις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς.

Πέρα από τα εξωθεσμικά κανάλια, που

οι ίδιες δημιούργησαν και συντηρούν, τα

οποία υποκαθιστούν τις εταιρείες και το

χονδρεμπόριο μαζί, αφαιρούν και ποσο-

στά κέρδους από τον φυσικό διακινητή

που λέγεται πρατήριο, νομίζοντας προ-

φανώς, ότι οι πρατηριούχοι έχουν γίνει

πλούσιοι...

Αυτό βέβαια φαίνεται στην πράξη και

από τις τεράστιες δυσκολίες τις οποίες

αντιμετωπίζουν τα πρατήρια, που δίνουν

κυριολεκτικά μάχη, κάτω από τις γνω-

στές αντίξοες συνθήκες, για να μπορέ-

σουν να κρατηθούν ζωντανά...

Με ακόμη υψηλότερο

ρυθμό υποχώρησε εφέ-

τος η παραγωγή ποτών,

λόγω της αυξανόμενης συρ-

ρίκνωσης της εγχώριας ζή-

τησης, μετά τη μείωση της

παραγωγής το 2011 για τέ-

ταρτο συνεχόμενο έτος,

κατά 9,4%, έναντι πτώσης

7,6% το 2010.

Η πτώση του όγκου της

παραγωγής της ελληνικής

βιομηχανίας ποτών το δε-

κάμηνο Ιανουαρίου- Οκτω-

βρίου 2012 ανήλθε σε 10,6%,

έναντι 5,3% του συνόλου

της βιομηχανικής παραγω-

γής. Μειωμένη είναι η πα-

ραγωγή του κλάδου όλους

τους μήνες του τρέχοντος

έτους.

Επίσης, η πτώση του κύ-

κλου εργασιών του κλάδου

το τελευταίο δωδεκάμηνο

είναι σημαντικά υψηλότερη

της αντίστοιχης του προ-

ηγούμενου δωδεκαμήνου.

Όπως προκύπτει από επε-

ξεργασία στοιχείων της ΕΛ-

ΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το

χρονικό διάστημα Ιανουαρί-

ου- Οκτωβρίου 2012, πτώση

της παραγωγής παρουσιά-

ζουν οι τέσσερις από τους

πέντε υποκλάδους του το-

μέα. Συγκεκριμένα, στο διά-

στημα αυτό αυξήθηκε η πα-

ραγωγή αποσταγμένων αλ-

κοολούχων ποτών (ούζο,

τσίπουρο, μπράντι, λικέρ)

κατά 2,4%. Αντιθέτως, μει-

ώθηκαν κατά 13,7% η παρα-

γωγή μεταλλικών και αερι-

ούχων εμφιαλωμένων νε-

ρών, κατά 9,3% η παραγωγή

αναψυκτικών και συναφών

μη αλκοολούχων ποτών,

κατά 3,75% η παραγωγή οί-

νων και κατά 12,5% η παρα-

γωγή μπίρας.

O όγκος της παραγωγής

ποτών στο δεκάμηνο Ιανουα-

ρίου - Οκτωβρίου 2012 βρέ-

θηκε σε επίπεδα τα οποία

είναι κατά 16,6% χαμηλότερα

από τα αντίστοιχα του έτους

2005. 

Ο ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η παραγωγική δραστηριό-

τητα του κλάδου κινήθηκε

καθοδικά και τους δέκα εξε-

ταζόμενους μήνες του 2012.

Η εξέλιξη του όγκου παρα-

γωγής του κλάδου το 2012

ανά μήνα, σε σύγκριση με

τον ίδιο μήνα του 2011, έχει

ως εξής: -9,1% τον Ιανουάριο

(-3,2% τον ίδιο μήνα του

2011), -17,0% τον Φεβρουά-

ριο (-15,8%), -24,4% τον Μάρ-

τιο (-13,7%), -14,6% τον Απρί-

λιο (-9,8%), -4,7% τον Μάιο

(-3,1%), -5,3% τον Ιούνιο (-

9,4%), -7,5% τον Ιούλιο

(+0,5%), -1,3% τον Αύγουστο

(-5,7%), -21,3% τον Σεπτέμ-

βριο (+2,1%) και -9,5% τον

Οκτώβριο (-13,3%).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Από την Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα

Με το μήνυμα ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

ξεκινάει το πρώτο συστηματικό πρόγραμμα εθελον-

τισμού, ανταποκρινόμενη ενεργά στις ανάγκες των πολιτών

των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, οι εργαζόμενοι της

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας συμμετέχουν ενεργά προσφέροντας

εθελοντική εργασία σε τρεις μη κερδοσκοπικούς οργανι-

σμούς στην Ελλάδα, τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και

Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες “Το Εργαστήρι” στην

Αθήνα, την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγ-

γενών Διαταραχών στη Θεσσαλονίκη και τον Όμιλο Εθε-

λοντών κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ στην Πάτρα. Οι

φορείς αυτοί επιλέχθηκαν μέσα από την πρόταση και ψη-

φοφορία των ίδιων των εργαζομένων της εταιρείας σε

κάθε μία από αυτές τις πόλεις, οι οποίες φιλοξενούν και

τα τρία ζυθοποιεία της στην Ελλάδα.

Η συμβολή και η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων

στο πρώτο πρόγραμμα εθελοντισμού της Αθηναϊκής Ζυ-

θοποιίας είναι καθοριστική, αφού για τους επόμενους 6

μήνες θα προσφέρουν τουλάχιστον 24 ώρες από τον ερ-

γασιακό και προσωπικό τους χρόνο, συμμετέχοντας σε

ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει από

ενημερωτικές εκδηλώσεις και βοηθητικές εργασίες στην

καθημερινή λειτουργία των τριών ΜΚΟ μέχρι τη συγκέν-

τρωση τροφίμων για τις άπορες οικογένειες.

Ο κ. Μηνάς Μαυρικάκης, διευθυντής επικοινωνίας και

εταιρικών σχέσεων, δήλωσε σχετικά με τη νέα δράση της

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας: “Σε μία κρίσιμη χρονική συγκυρία

για τη χώρα μας, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ενώνουμε

τις δυνάμεις μας με τριες φορείς που προσφέρουν ουσια-

στικό έργο τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Όλοι εμείς, που ανήκουμε στη μεγάλη οικογένεια της

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, είμαστε εδώ, ειδικά τώρα που ο

τόπος μας, μας χρειάζεται όλους”.

Από τις 12 Ιανουαρίου 2013, ο κάθε κατα-

ναλωτής έχει το δικαίωμα να μην πληρώ-

σει το προϊόν ή την υπηρεσία αν δεν λάβει

απόδειξη. Παρά τις επικρίσεις της Εθνικής

Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣ-

ΣΕ) για το μη νόμιμο μέτρο των αποδείξεων,

το υπουργείο Ανάπτυξης δεν κάνει πίσω. Και

από σήμερα η Γενική Γραμματεία Καταναλω-

τή αρχίζει τους πρώτους ελέγχους σε εστια-

τόρια και καφετέριες. Μάλιστα, κατά τον νό-

μο σε όλα τα καταστήματα πρέπει να επικρέ-

μαται πινακίδα σε εμφανές σημείο, στην

οποία θα αναγράφεται στα ελληνικά και στα

αγγλικά ότι «ο καταναλωτής δεν έχει υπο-

χρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο

παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολό-

γιο)». Στα καταστήματα μαζικής εστίασης η

συγκεκριμένη επιγραφή πρέπει να αναγρά-

φεται στους τιμοκαταλόγους.

Εξάλλου, αποδείξεις αγοράς αγαθών και

υπηρεσιών στο ύψος του 25% του ετήσιου ει-

σοδήματος με ανώτατο ποσό αποδείξεων

10.500 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσουν

εφέτος οι φορολογούμενοι προκειμένου να

εξασφαλίσουν έκπτωση φόρου ως 2.100 ευ-

ρώ.

Αντίθετα όσοι συγκεντρώσουν λιγότερες

αποδείξεις από αυτές που καθορίζει ο νέος

νόμος τότε θα επιβαρυνθούν με πρόσθετη

φορολογική επιβάρυνση ίση με το 22% επί

της διαφοράς των λιγότερων αποδείξεων.

Ωστόσο αρκετές είναι οι κατηγορίες των

αποδείξεων που δεν αναγνωρίζει η Εφορία.

Συγκεκριμένα, δεν λαμβάνονται υπόψη τα

κοινόχρηστα, το ενοίκιο κατοικίας, τα ασφά-

λιστρα ζωής, υγείας κτλ., η αγορά πετρελαί-

ου θέρμανσης & φυσικού αερίου, η ΔΕΗ, ο

ΟΤΕ, η ΕΥΔΑΠ, κινητή και σταθερή τηλεφω-

νία, οι δαπάνες για μεταφορά με πλοία, αε-

ροπλάνα, ΚΤΕΛ, μέσα μαζικής μεταφοράς

(μετρό, τραμ, προαστιακό, ηλεκτρικό, τρό-

λεϊ, «μπλε» λεωφορεία), η αγορά αυτοκινή-

των, ακινήτων, μοτοσικλετών, η δαπάνη

συνδρομητικής τηλεόρασης και τα διόδια.

Ισχυρότερη και πιο ανθεκτική θα βγει η χώ-

ρα από την εποχή «μετασχηματισμού» (κρί-

σης) που διανύει σήμερα και την εκλάβουν

οι ηγέτες της «ως ευκαιρία», όπως τη βλέπει

η Coca-Cola Company, που επένδυσε την

τελευταία διετία στην Ελλάδα 160 εκατ. ευ-

ρώ. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος για

την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική της Co-

ca-Cola Company, που επένδυσε την τελευ-

ταία διετία στην Ελλάδα 160 εκατ. ευρώ. Τη

θέση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος για την

Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική της Coca-

Cola Company κ. Αχμέτ Μποζέρ, μιλώντας

σε εκδήλωση που οργάνωσε το τουρκικό Γε-

νικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη με θέμα

“Τουρκικό-ελληνικό εμπόριο και επιχειρη-

ματικός διάλογος”, ο οποίος ανέφερε και ως

παράδειγμα τη γενέτειρά του Τουρκία που

πέρασε ανάλογη οικονομική κρίση στο πα-

ρελθόν.

Ο κ. Μποζέρ εξήγησε ότι ο μετασχηματι-

σμός που βιώνει η χώρα δεν σημαίνει ότι οι

ημέρες που έρχονται δεν θα είναι δύσκο-

λες... ότι δεν θα είναι - κάποιες φορές - δυ-

σάρεστες και δεν θα είναι γεμάτες προκλή-

σεις.

Ωστόσο, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα

τις ξεπεράσει και όταν ληφθούν οι δύσκολες

αποφάσεις, ύστερα η επίτευξη του οράμα-

τος για ανάκαμψη θα είναι εφικτή και η χώρα

θα έχει αποκτήσει επιπλέον συγκριτικά πλε-

ονεκτήματα από αυτά που διαθέτει. Σήμερα,

τόνισε, η Ελλάδα είναι πρώτη δύναμη στην

εμπορική ναυτιλία, δέχεται σχεδόν 20 εκατ.

τουρίστες ετησίως, είναι σημαντικός παρα-

γωγός αγροτικών προϊότνων και σημαντικός

περιφερειακός επενδυτής. Στην Τουρκία για

παράδειγμα, μέχρι το τέλος του 2010 ήταν

επισήμως εγγεγραμμένες 439 εταιρείες με

ελληνικά κεφάλαια, εκ των οποίων 252 ενε-

γράφησαν το 2005-2010.

Για το μέλλον της Coca-Cola στην Ελλάδα

είπε ότι “είμαστε αμετάκλητα δεσμευμένοι

προς τη χώρα αυτή και τους καταναλωτές,

τους πελάτες και τους άλλους συνεργάτες

μας που βρίσκονται εδώ. Η δέσμευσή μας

στην Ελλάδα είναι ισχυρή και ακλόνητη. Αν

δεν πιστεύαμε στην Ελλάδα, δεν θα διατη-

ρούσαμε εδώ την έδρα μας για 23 χώρες”.

ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ
ΟΔΗΓΕΙ ΤΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Η ΥΦΕΣΗ

Σε ισχύ η πινακίδα 
για τις αποδείξεις

Η COCA-COLA ΠΙΣΤΕΥΕΙ 

ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ 

ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ
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Για πρώτη φορά το υπουρ-

γείο Οικονομικών καθιε-

ρώνει τρεις διαφορετικές κλί-

μακες για τα εισοδήματα τα

οποία θα αποκτήσουν το επό-

μενο έτος 8.500.000 πολίτες και θα δηλώ-

σουν στην Εφορία έναν χρόνο μετά, το 2014.

Το φορολογικό νομοσχέδιο που βρίσκεται

στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις

επόμενες ημένες θα περιλαμβάνει ξεχωρι-

στή φορολογική κλίμακα για μισθωτούς και

συνταξιούχους, διαφορετική για ελεύθε-

ρους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις και άλλη κλίμακα για όσους εισπράτ-

τουν ενοίκια.

Οι αγρότες για τα εισοδήματα που θα απο-

κτήσουν το 2013 θα φορολογηθούν τελευ-

ταία φορά τεκμαρτά με βάση τη φορολογική

κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων, ενώ από

το 2014 θα φορολογούνται ως επαγγελμα-

τίες με βάση τα βιβλία τους (έσοδα μείον

έξοδα) με συντελεστή 13% (στο μισό των

ελεύθερων επαγγελματιών).

Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για όσους ελεύ-

θερους επαγγελματίες και ατομικές επιχει-

ρήσεις κάνουν για πρώτη φορά έναρξη εργα-

σιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Για μία

τριετία, η συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών

θα φορολογείται με χαμηλό συντελεστή

13% για εισοδήματα (κέρδη) ως 10.000 ευ-

ρώ.

Οσον αφορά τη φορολογία των επιχειρή-

σεων, τα κέρδη του 2013 θα φορολογηθούν

με 26% (από 20% σήμερα) και τα μερίσματα

με 10% (από 25%) σήμερα.

Μεγάλο αγκάθι του νέου φορολογικού νο-

μοσχεδίου αποτελεί το γεγονός ότι οι οικο-

γένειες με παιδιά και ετήσιο εισόδημα πάνω

από 22.000 ευρώ και ως 23.000 ευρώ θα επι-

βαρυνθούν με παραπάνω φόρους σε σύγκρι-

ση με κάποιον άγαμο ή έγγαμο χωρίς παιδιά.

Επίσης, σημαντικές επιπτώσεις στις τσέπες

των πολιτών αποτελεί το γεγονός ότι πλέον

καταργούνται μία σειρά φοροαπαλλαγές

όπως είναι οι τόκοι στεγαστικών δανείων, το

ενοίκιο κύριας κατοικίας και παιδιών που

σπουδάζουν, οι δαπάνες για φροντιστήρια,

τα ασφάλιστρα ζωής και περίθαλψης.

Σε ό,τι αφορά τις ιατρικές δαπάνες, η Εφο-

ρία θα αναγνωρίζει πλέον για έκπτωση τις ια-

τρικές δαπάνες που ξεπερνούν το 5% του ει-

σοδήματος.

Σε ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ

• Εφόσον οι ιατρικές δαπάνες είναι ως 750

ευρώ (5% του εισοδήματος),

δεν θα υπάρχει καμία έκ-

πτωση φόρου.

• Αν είναι, π.χ., 1.000 ευ-

ρώ, θα αφαιρείται από τον

φόρο το 10% της διαφοράς, δηλαδή 25 ευρώ

(250 ευρώ Χ 10%).

Μισθωτοί - συνταξιούχοι

Οσον αφορά τη φορολογία μισθωτών και

συνταξιούχων, πλέον θα φορολογούνται με

νέα κλίμακα που θα περιλαμβάνει τρία κλι-

μάκια με κατάργηση των αφορολογήτων για

τα προστατευόμενα τέκνα. Αντί για αφορο-

λόγητο, η κυβέρνηση θα δίνει οικογενειακά

επιδόματα με αυστηρά εισοδηματικά κριτή-

ρια.

Επίσης, για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα

ως 21.000 ευρώ θα παρέχεται έκπτωση φό-

ρου 2.100 ευρώ, ενώ για εισοδήματα από

22.000 ευρώ ως 41.000 ευρώ η έκπτωση φό-

ρου μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000

ευρώ εισοδήματος.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, μισθωτοί

- συνταξιούχοι χωρίς παιδιά θα έχουν αύξηση

φόρου για ετήσιο εισόδημα άνω των 23.000

ευρώ ή 1.640 ευρώ τον μήνα, ενώ μισθωτοί -

συνταξιούχοι με 1 παιδί, 2 παιδιά, 3 παιδιά θα

έχουν αύξηση φόρου για ετήσιο εισόδημα

άνω των 22.000 ευρώ ή 1.571 ευρώ τον μή-

να.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες από

το 2013 καταργείται το αφορολόγητο των

5.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται το τέλος επιτη-

δεύματος στα 650 ευρώ από 500 ευρώ σήμε-

ρα. Πλέον θα υπολογίζεται φόρος από το

πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% για εισόδη-

μα ως 50.000 ευρώ. Εισόδημα πάνω από

50.000 ευρώ θα φορολογείται με 33%. Σύμ-

φωνα με τη νέα κλίμακα των επαγγελμα-

τιών, μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα προκύ-

ψουν για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα ως

55.000 ευρώ και μικρότερες για όσουν έχουν

υψηλότερο εισόδημα.

Τα εισοδήματα από είσπραξη ενοικίων θα

φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο

ευρώ ως εξής: 10% φόρος για τα πρώτα

12.000 ευρώ ενοίκια και 33% για το εισόδημα

από ενοίκια που ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτει μεγάλη

αύξηση φόρων ως 500% για όσους εισπράτ-

τουν ετησίως χαμηλά ενοίκια υπό την προ-

ϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη πηγή εισοδή-

ματος είναι και η μόνη. Αν όμως κάποιος είναι

μισθωτός ή συνταξιούχος και παράλληλα ει-

σπράττει ενοίκια, μπορεί να δει ακόμη και

μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Υψηλότερη φορολογία προβλέπει το φο-

ρολογικό νομοσχέδιο και για τους τόκους κα-

ταθέσεων. Η πρόταση είναι η φορολογία να

αυξηθεί από 10% σήμερα στο 15% από το νέο

έτος.
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Eφημερίδα

EΔEOΠ

Mηνιαίο

δημοσιογραφικό

όργανο της

ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN 

EMΠOPΩN

OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN

Iδιοκτήτης

EΔEOΠ AΘHNΩN

Oδός Z. Παπαντωνίου

54-58, 11145 Aθήνα

Tηλ. 210-8318221, 

210-8312351

www.edeopath.gr

e-mail: edeopath@gmail.gr

ΚΩΔΙΚOΣ: 1505

Εκδότης

Eυάγγελος Μήτσιος

Z. Παπαντωνίου 

54-58 Aθήνα,

Tηλ. 210 8318221

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

X. MOΡΦΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ O.Ε.

Ταύρου 11-13

Ταύρος

 

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

          Mήτσιος Eυάγγελος                      Πρόεδρος                                         210-8048357

          Μανδρέκας Νικόλαος                   Aντιπρόεδρος                                   210-4621077

          Δανιήλ Παγώνα                             Γεν. Γραμματέας                               210-4934757

          Zαμπούρας Κωνσταντίνος            Tαμίας                                               210-2465788

          Γουργιώτης Γεώργιος                    Μέλος                                               22940-97176

          Δερμιτζάκης Χαράλαμπος            Μέλος                                               210-5779896

          Γεραρής Κων/νος                          Μέλος                                               210-2281583

          

          Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος    Πρόεδρος                                       2610-640491

          Κυριαζής Παντελής                     Aντιπρόεδρος                                2610-520692

          Μπακαλάρος Δημήτριος             Γεν. Γραμματέας                            2610-643777

          Κoκκοτής Ιωάννης                       Tαμίας                                            2610-522706

          Σπαλιάρας Γεώργιος                   Δημ. Σχέσεων                                26930-23524

          

          Χουλιάρας Παναγιώτης                 Πρόεδρος                                         24210-49576

          Μπάρδης Σπύρος                          Aντιπρόεδρος                                   24210-90230

          Αντωνίου Γεώργιος                       Γεν. Γραμματέας                               24210-46749

          Στρίγκος Βασίλειος                       Tαμίας                                               24210-81919

          Παπαργύρης Κων/νος                   Δημ. Σχέσεων                                  6936-736686

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

          Kουτσογκίλας Aθανάσιος             Πρόεδρος                                          27410 26802

          Mέλλιος Φίλιππος                         Aντιπρόεδρος                                   27430 24944

          Γιάννου Θεοφάνης                        Γ. Γραμματέας                                  27410 21862

          Kαραγκούνης Tαξιάρχης              Tαμίας                                               6946 331161

          Πρωτόπαππας Σπυρίδων              Mέλος                                               27410 33082

         Mελισσανίδης Δημήτριος             Πρόεδρος                                         23840-22286

          Παππάς Βασίλειος                        Aντιπρόεδρος                                   23810-23312

          Ανδρόνικος Χρύσανθος                Γ. Γραμματέας                                  23840-22810

          Xατζηγεωργίου Aναστάσιος         Tαμίας                                               23810-81050

          Tσάπας Xρήστος                           Δημ. Σχέσεων                                  23810-88894

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

          

          Mπουτιώνης Γεώργιος                  Πρόεδρος                                         23710-61166

          Mαργαρίτης Iωάννης                     Aντιπρόεδρος                                   23740-81555

          Γκινάτης Δημήτριος                      Γεν. Γραμματέας                               23990-22833

          Tσαρκατζόγλου Aυξέντιος           Tαμίας                                               23730-61432

          Kαλλιανίδης Θεόδωρος                Δημ. Σχέσεων                                  23710-31381

         Mουζακίτης Γρηγόριος                    Πρόεδρος                                           26610-52888

           Moυζακίτης Αλέκος                         Aντιπρόεδρος                                     26610-52681

           Mπασιάς Γεώργιος                           Γεν. Γραμματέας                                 26620-23700

           Mανιάτος Σπυρίδων                         Tαμίας                                                 26610-35086

           Tζορτζάτος Σπυρίδων                      Δημ. Σχέσεων                                    26630-81543

             

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

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

H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY 
Πανελλήνια Oμοσπονδία 

EΔEOΠ Aθηνών

EΔEOΠ Πάτρας

EΔEOΠ Bόλου

EΔEOΠ Hρακλείου

EΔEOΠ Kορίνθου

EΔEOΠ Πέλλας

EΔEOΠ Δράμας

EΔEOΠ Xαλκιδικής

EΔEOΠ Kέρκυρας

EΔEOΠ Xανίων

EΔEOΠ Αιτωλοακαρνανίας

διαφορετικές 

φορολογικές κλίμακες3 
ΚΑΘΙΕΡΩΝΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

400 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΣΕ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ!
Το Περθ δεν φημίζεται για την υψηλή του

γαστρονομία, όμως στα εστιατόριά του εκ-

προσωπούνται σχεδόν όλες οι κουζίνες του

κόσμου. Και αν απουσιάζουν οι τοπικές σπε-

σιαλιτέ - πέρα από τις σαρδέλες και τα κλασι-

κά θαλασσινά, εδώ θα απολαύσετε κάποια

από τα καλύτερα κρασιά του κόσμου, χάρη

στην Κοιλάδα Σουάν που είναι η περιοχή με

τα περίφημα οινοποιεία.

Σημειώστε ότι στην περιοχή λειτουργούν

και ζυθοποιίες με πολύ ιδιαίτερες μπίρες. Το

εστιατόριο “Νο 44 King Stree” στο Περθ σερ-

βίρει διεθνή κουζίνα. Το μεγάλο του ατού εί-

ναι οι 400 ετικέτες κρασιού που διαθέτει, εκ

των οποίων οι 70 διατίθενται και σε ποτήρι.

Στο Φρίμαντλ το “Mussel Bar Restaurant”

σερβίρει κυρίως μύδια και θαλασσινά. Το

“Char Char Bull Restaurant” με θέα το λιμάνι,

φημίζεται για τις μεγάλες αυστραλέζικες

μπριζόλες.
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Μ
ε το ενδεχόμενο της

εξόδου της χώρας από

το ευρώ στο β' εξάμηνο

του περασμένου έτους να πε-

ριορίζεται, το ράλι που ακολού-

θησε στα ελληνικά κρατικά ομό-

λογα τα ανακήρυξε ως την πλέον

κερδοφόρα επένδυση του 2012

(+96%). Στο αντίποδα, ο δείκτης

ναυλαγορών Baltic Dry Index

που παρακολουθεί τους ημερή-

σιους ναύλους για τη μεταφορά

εμπορευμάτων με ποντοπόρα

φορτηγά πλοία συνέχισε την

πτωτική πορεία του σημειώνον-

τας τη χειρότερη απόδοση (-

54%) της χρονιάς που μόλις έφυ-

γε. Το 2012 τα ομόλογα ξεπέ-

ρασαν σε απόδοση τις μετοχές,

κάτι που πιθανότατα θα αλλάξει

κατά το 2013, με τους τίτλους

της ευρωπαϊκής περιφέρειας (Ελ-

λάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία) να

σημειώνουν υπεραποδόσεις και

τους αναλυτές να βλέπουν κα-

λύτερες ημέρες εφέτος για τα

ομόλογα της Ιταλίας και της

Ισπανίας και, σε μικρότερο βαθ-

μό, της Ελλάδας.

Στα χρηματιστήρια ξεχώρισαν

πέρυσι οι μετοχές της Κένυας,

της Τουρκίας, της Αιγύπτου και

της Νιγηρίας, ενώ συνολικά η

μέση απόδοση στις ανεπτυγμέ-

νες αγορές κυμάνθηκε στο 13,7%

και στις αναδυόμενες στο 18%.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες

σε καίριες παραγωγικές περιοχές

του πλανήτη ενίσχυσαν τις τιμές

των αγροτικών προϊόντων. Το

μαύρο τσάι με κέρδη 50% εξαιτίας

της ξηρασίας στην Κένυα, που

είναι και ο μεγαλύτερος εξαγω-

γέας, βρέθηκε στην κορυφή των

αποδόσεων, ενώ ακολούθησαν

η σόγια και το σιτάρι με 23%.

Από τα βιομηχανικά μέταλλα

ξεχώρισαν το τιτάνιο, η πλατίνα

και ο μόλυβδος, ενώ με μικρή

άνοδο έκλεισαν τη χρονιά ο χαλ-

κός και το αλουμίνιο, δύο μέ-

ταλλα-σηματωροί των τάσεων

στην παγκόσμια οικονομία. Το

πετρέλαιο τύπου Brent σημείωσε

σχεδόν μηδενική μεταβολή, ενώ

από τα πολύτιμα μέταλλα ξε-

χώρισε το ασήμι. Τα περίφημα

αντισταθμιστικά ταμεία (Hedge

Funds) πέτυχαν μέση απόδοση

παρόμοια με εκείνη του χρυσού

(7%). Από τους χαμένους της

χρονιάς το νικέλιο, το μετάλ-

λευμα σιδήρου, οι ρύποι, το πε-

τρέλαιο τύπου WTI, ο άνθρακας,

το ουράνιο και η ζάχαρη. Η χει-

ρότερη πεντάδα αποτελείται,

κατά σειρά, από τη ναυλαγορά,

τις μετοχές της Ουκρανίας, τον

χάλυβα και τις μετοχές της Αρ-

γεντινής και της Βουλγαρίας.

Οπως το 2012, έτσι και το 2013

οι αγορές θα οδηγηθούν από τις

δημοσιονομικές, τις νομισματικές

και τις νομοθετικές πολιτικές

των κυβερνήσεων και των κεν-

τρικών τραπεζών. Στροφή στις

μετοχές «βλέπουν» για το 2013

κορυφαίοι fund managers του

πλανήτη για το 2013, βάσει σχε-

τικής έρευνας της BofA Merrill

Lynch, από την οποία προκύπτει

ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα

μιας «μεγάλης μεταστροφής» από

τα ομόλογα προς τους μετοχι-

κούς τίτλους.

Οι τιμές στα βιομηχανικά και

στα πολύτιμα μέταλλα θα στη-

ριχθούν από τη ζήτηση της Κίνας,

ενώ η ισοτιμία ευρώ - δολαρίου

θα κυμανθεί στα επίπεδα του

1,20 - 1,45. Για την τιμή του

χρυσού υπάρχουν δύο τάσεις:

Η μία υποστηρίζει ότι έφθασε

το τέλος του bull market (ανο-

δική αγορά), καθώς η πολιτική

των χαμηλών επιτοκίων φθάνει

στο τέλος της, και η άλλη ότι

δεν έχει έρθει ακόμη το τέλος,

προβλέποντας μέση τιμή για το

2013 τα 1.750-1.850 δολ./ουγ-

κιά.

Τέλος, ο συσχετισμός παρα-

γωγής - ζήτησης παραμένει αρ-

νητικός για την τιμή του πετρε-

λαίου, αναφέρουν οι αναλυτές

που προβλέπουν μέση τιμή στα

110 δολ./βαρέλι το 2013. Στις

μετοχές θα πρέπει να προτιμη-

θούν επιχειρήσεις με υγιή ισο-

ζύγια, σταθερές και διαφοροποι-

ημένες εισροές, υψηλής ποιότη-

τας μετοχές από Ευρώπη και

ΗΠΑ, μετοχές σχετικές με την

ενέργεια και τις αναδυόμενες

αγορές. Στην περιφέρεια τής Ευ-

ρώπης, προτιμητέες είναι οι εξα-

γωγικές εταιρείες με ελκυστικές

τιμές.     

Πού θα πάει το Χρηματιστήριο Αθηνών;
Αν η ερχόμενη χρονιά κυλήσει για την Ελλάδα όπως προγραμματίζεται,

με την επανακεφαλαιοποίηση και τις συγχωνεύσεις των τραπεζών, την

εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών και την αποφυγή ενδεχόμενου πολιτι-

κού ατυχήματος, τότε όπως εκτιμά ο κ. Γ. Κοφινάκος, εκπρόσωπος StormHar-

bour UK και διευθύνων σύμβουλος Enolia Premium Capital Luxemburg, το

Χρηματιστήριο της Αθήνας έχει τη δυνατότητα για πρώτη φορά έπειτα από

τρία χρόνια να σπάσει το φράγμα των 1.000 μονάδων.

Περισσότερο απ' όλα όμως διαφαίνεται ότι θα προκύψει όφελος για τα

ελληνικά ομόλογα, με περαιτέρω συρρίκνωση των σπρεντ κάτω από τις

1.000 μονάδες και δεν αποκλείεται προς το τέλος του 2013 η Ελλάδα να

βγει στις διεθνείς αγορές με ομόλογα μικρού ορίζοντα (π.χ. τριετίας).

Ρεπορτάζ

Τα ελληνικά ομόλογα στην κορυφή του κόσμου
Ποιες επενδύσεις προσέφεραν κέρδη το 2012 και τι αναφέρει η κρυστάλλινη σφαίρα των αναλυτών για το 2013

Οι τίτλοι της ευρωπαϊκης περιφέρειας (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία) σημειώνουν υπεραποδόσεις
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Τ
ο 2012 πέρασε και σε πείσμα

όσων προέβλεπαν το τέλος

του ευρώ, τουλάχιστον με τη

μορφή που το ξέρουμε, το ενιαίο

νόμισμα των 17 χωρών-μελών της

ευρωζώνης επεβίωσε. Το ερώτημα

όμως αν θα τα καταφέρει παραμέ-

νει. Διότι σύμφωνα με ορισμένους

το κοινό νόμισμα πάσχει από εκ

γενετής ασθένεια, η οποία δεν

είναι ούτε αρκετά ισχυρή για να το

σκοτώσει αλλά ούτε και τόσο αδύ-

ναμη για να θεραπευθεί εύκολα.

Πράγμα που σημαίνει ότι και το

2013 θα συνεχίσει να επιβιώνει με

τα προβλήματά του, χωρίς να ανα-

κτήσει πλήρως την υγεία του, πο-

ρευόμενο σε τεντωμένο σχοινί.

Και τούτο διότι για να ξεπεράσει

το ευρώ τη χρόνια ασθένειά του

χρειάζεται πολυετής θεραπεία. Διότι

μπορεί ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο

Ντράγκι να δηλώνει ότι είναι έτοι-

μος να κάνει ό,τι χρειαστεί για τη

σωτηρία του, υπονοώντας ότι θα

ρίξει χρήματα για να στηρίξει το

ενιαίο νόμισμα, όμως για να εφαρ-

μόσει τα όσα εξήγγειλε θα πρέπει

να υπάρξει πολιτική πρόοδος τόσο

στον τομέα της τραπεζικής ενο-

ποίησης όσο και σε εκείνον της

δημοσιονομικής και πολιτικής ολο-

κλήρωσης, που μπορεί να περι-

λαμβάνει την κοινή ασφάλιση των

καταθέσεων και μια μορφή αμοι-

βαιότητας των χρεών, δηλαδή εγ-

γύησης των χρεών των δημοσιο-

νομικά ασθενέστερων χωρών της

ευρωζώνης από τις οικονομικά ισχυ-

ρότερες.

Και αυτό χρειάζεται χρόνο, πολύ

χρόνο, διότι όπως έχει αποδειχθεί

τα βήματα προς τα εμπρός που

κάνουν οι ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέ-

τες είναι δειλά και απρόθυμα κυρίως

για πολιτικούς λόγους. Για να φθά-

σει η ευρωζώνη σε μια πλήρη τρα-

πεζική και δημοσιονομική ένωση,

θα πρέπει να μεταφερθούν πόροι

από τις πιστώτριες χώρες της ευ-

ρωζώνης προς τις δημοσιονομικά

αδύναμες, οι οποίες όμως θα πρέπει

να παραχωρήσουν κυριαρχικά δι-

καιώματα στην άσκηση όχι μόνο

οικονομικής αλλά και κοινωνικής

πολιτικής, σε κεντρικά ευρωπαϊκά

όργανα.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύ-

σκολη υπόθεση, καθώς οι πολίτες

των δημοσιονομικά εύρωστων χω-

ρών του Βορρά και κυρίως οι Γερ-

μανοί, οι Ολλανδοί και οι Φινλανδοί

είναι αντίθετοι στο να επωμισθούν

το κόστος της κρίσης του Νότου

και οι νότιες χώρες δεν εμφανί-

ζονται πρόθυμες να παραδώσουν

εξουσία.

Ως εκ τούτου η όποια πρόοδος

σημειωθεί αναμένεται να είναι αργή.

Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη και οι

εκλογικές αναμετρήσεις του 2013

σε Ιταλία τον Μάιο - όπου κρίνεται

αν η χώρα θα παραμείνει στην τρο-

χιά της πολιτικής του Μάριο Μόντι

- και κυρίως σε Γερμανία τον προ-

σεχή Σεπτέμβριο, όπου «παίζεται»

η παντοδυναμία της Ανγκελα Μέρ-

κελ, δεν θα πρέπει να αναμένονται

θεαματικά αποτελέσματα. Πρόοδος

εκτιμάται ότι θα υπάρξει στο θέμα

της τραπεζικής εποπτείας και ενο-

ποίησης, όμως και αυτή δεν θα

αφορά όλες τις τράπεζες αλλά τις

μεγαλύτερες, καθώς η Γερμανία

επιθυμεί να καθυστερήσει την ημε-

ρομηνία για τις μικρότερες τράπεζες

(που αφορά το δικό της τραπεζικό

σύστημα) μετά το τέλος του 2013.

Μέσα σ' αυτό το σκηνικό λοιπόν

και με το διεθνές περιβάλλον, τόσο

σε οικονομικό όσο και σε γεωπο-

λιτικό επίπεδο, να αποσταθερο-

ποιείται εξαιτίας, αφενός των δη-

μοσιονομικών προβλημάτων των

Ηνωμένων Πολιτειών, αφετέρου

των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

(Συρία, Ιράν κτλ.), οι ευρωπαίοι πο-

λιτικοί ηγέτες θα πρέπει να απο-

δειχθούν εξαιρετικοί ισορροπιστές

για να μπορέσει τα ενιαίο νόμισμα

να επιβιώσει χωρίς να έχουν θερα-

πευθεί τα εκ γενετής προβλήματά

του.   

Ρεπορτάζ

Τεστ διαρκείας για το ενιαίο νόμισμα
Απαιτούνται λεπτές ισορροπίες για να μπορέσει το ευρώ να επιβιώσει χωρίς να έχει θεραπευθεί η χρόνια ασθένειά του

Οι τίτλοι της ευρωπαϊκης περιφέρειας (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία) σημειώνουν υπεραποδόσεις

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδα, σύμφωνα με τα έως τώρα

διαθέσιμα στοιχεία, τους περισσότερους μήνες του τρέχοντος

έτους, παρά την άνοδο των τιμών σειράς προϊόντων με

υψηλότερη από τη μέση τιμή. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του

κύκλου εργασιών του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε

σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -8,7 τον

Ιανουάριο (+3,7% τον ίδιο μήνα του 2011), -11,3% τον Φε-

βρουάριο (-0,9%), -5,8% τον Μάρτιο (-26,7%), -6,9% τον

Απρίλιο (+3,7%), +1,6% τον Μάιο (-18,7%), -6,3% τον Ιούνιο

(-4,5%), +0,5% τον Ιούλιο (+1,9%), -5,2% τον Αύγουστο (-

11,7%) και -2,4% τον Σεπτέμβριο (+4,8%).

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο

Οκτωβρίου 2011- Σεπτεμβρίου 2012, σε σύγκριση με το

αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώθηκε κατά 9,7%

(2011/2010: -5,6%).

Τα έσοδά του το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2011- Σεπτεμ-

βρίου 2012 ήταν κατά 8,8% χαμηλότερα από τα έσοδα του

έτους 2005. Επίσης, από το τρίτο τρίμηνο του 2011 ως το

ίδιο τρίμηνο του 2012 οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία

ποτών μειώθηκαν κατά 861. Οι απασχολούμενοι περιορί-

στηκαν από 9.925 άτομα στα 9.064 άτομα, με ποσοστιαία

μείωση των θέσεων εργασίας κατά 8,7%.

Η παραγωγή του κλάδου των ποτών αντιστοιχεί κατά την

ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2005,

στο 6% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποι-

ητικής βιομηχανίας. Επίσης, ο κύκλος εργασιών του κλάδου

αντιστοιχεί, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στο 4,3% του συ-

νολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής

βιομηχανίας.

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ 

ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Ηαύξηση της φορολογίας σε μια οικονομία που βρίσκε-

ται σε βαθιά ύφεη και σε βάρος των ειλικρινών φορο-

λογούμενων δεν προσφέρει τίποτα θετικό στην οικονομία

και στην κοινωνία. Για να αποτρέψουμε τη διαφαινόμενη

δημοσιονομική καταστροφή πρέπει να εφαρμόσουμε μια

πολιτική που θα συνδυάζει τη δραστική μείωση των μη

επενδυτικών δαπανών με τη φορολογική ελάφρυνση των

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η φορολογική ισοπέδωση που εφαρμόζεται από το

Μάιο του 2010 έχει κωμικοτραγικά αποτελέσματα. Χαρα-

κτηριστικό το παράδειγμα της οικοδομής, των ακινήτων

και του real estate, που διαγράφηκαν από τον οικονομικό

χάρτη για... φορολογικούς λόγους. Η αύξηση των φορο-

λογικών βαρών όχι μόνο δεν έφερε την επιδιωκόμενη αύ-

ξηση των φορολογικών εσόδων αλλά δημιούργησε ένα

σωρό παρενέργειες, από την κατακόρυφη πτώση της οι-

κοδομικής δραστηριότητας και τη μεγάλη αύξηση της

ανεργίας μέχρι την επικίνδυνη αύξηση των επισφαλειών

στα στεγαστικά δάνεια.

Στραμμένες στον τουρισμό είναι οι ελπίδες της οικονομίας

για τη χρονιά που ξεκινά. Τις θετικές προσδοκίες ενισχύουν

τα «ιδιαίτερα ενθαρρυντικά» στοιχεία των κρατήσεων για το

2013, όπως επιβεβαιώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελ-

ληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων κ. Α. Ανδρεάδης. Ο

πήχης ανεβαίνει για το 2013. «Αισιοδοξούμε, ότι ο στόχος

των 17 εκατομμυρίων επισκεπτών θα επιτευχθεί, προσφέ-

ροντας 11 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα και επιπλέον 1,5 μονάδα

στο ΑΕΠ της χώρας».

Το θετικό κλίμα για την Ελλάδα ενισχύεται μετά τις

πρώτες αισιόδοξες ενδείξεις από την παγκόσμια έκθεση

τουρισμού World Travel Market τον Νοέμβριο στο Λονδίνο.

Με ρυθμό αυξητικό κινείται η βρετανική αγορά, που

σημειώνει σταθερή άνοδο που ξεπερνά το 20% σε σχέση

με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σημαντική άνοδο εμφανίζουν και τα μεγέθη της γερμανικής

αγοράς, με μέσον όρο που κυμαίνεται στο 20%, ενώ αυξη-

μένος είναι ο προγραμματισμός πτήσεων από τη Γαλλία.

Κινητικότητα καταγράφεται και από τη Ρωσία, με μεγάλο

αριθμό προκρατήσεων να πραγματοποιούνται, παρ' ότι

είναι πολύ πρώιμο για τη συγκεκριμένη αγορά. Ερωτηματικό

παραμένει ωστόσο η ιταλική αγορά, καθώς οι οικονομικές

εξελίξεις στη χώρα θα διαμορφώσουν και την τουριστική

συμπεριφορά.

Οι προσδοκίες για τη ρωσική αγορά είναι έντονα αυξημένες,

καθώς το ενδεκάμηνο του 2012 οι αφίξεις σημείωσαν ση-

μαντική άνοδο 20,6%, φθάνοντας στις 865 χιλιάδες ταξιδιώτες,

ενώ και οι εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 32,9% σε σχέση με

το 2011, αγγίζοντας τα 970 εκατ. ευρώ. Βασικός παράγοντας

παραμένει η διευκόλυνση της διαδικασίας θεωρήσεων, με

προτεραιότητα την ταχύτητα έκδοσης σε 24 ώρες και την

αύξηση του ποσοστού των πολλαπλών θεωρήσεων. Σε

αυτή την κατεύθυνση, θετικές ήταν οι επιδόσεις του προ-

ξενείου της Μόσχας, καθώς με βάση τα τελευταία στοιχεία

έως και τον Νοέμβριο του 2012 εκδόθηκαν 570.000 βίζες,

το 30% των οποίων ήταν πολλαπλές θεωρήσεις. Σύμφωνα

επίσης με τον ταξιδιωτικό οργανισμό Mouzenidis Travel

που δραστηριοποιείται στη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία

Ανεξαρτήτων Κρατών και το 2012 διακίνησε πάνω από

300.000 τουρίστες προς τη χώρα, οι προκρατήσεις για την

Ελλάδα που καταγράφονται από τη ρωσική αγορά για τη

νέα τουριστική περίοδο, είναι διπλάσιες σε σχέση με το

2012.

Υπάρχει «σαφής μεταστροφή της διεθνούς κοινής γνώμης

υπέρ της χώρας», διαπιστώνει ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ. Αλλωστε

και το δύσκολο 2012, που σημαδεύθηκε από αρνητική δη-

μοσιότητα και την πολιτική ρευστότητα μεταξύ δύο εκλογικών

αναμετρήσεων που «πάγωσαν» τις κρατήσεις ως τον Ιούνιο,

ο στόχος των 16 εκατομμυρίων αφίξεων επετεύχθη.

Αλλαγή κλίματος και έντονο ενδιαφέρον παρατηρείται

και από ξένα κεφάλαια, μετά την απόφαση του Eurogroup.

Εχοντας ξεπεράσει το δίλημμα της παραμονής της Ελλάδας

στη ζώνη του ευρώ και με την εκταμίευση της δόσης, ξεκα-

θαρίζει ένα θολό τοπίο που κρατούσε σε απόσταση δυνη-

τικούς επενδυτές.

H χρονιά που έρχεται θεωρείται καθοριστική για την

πραγματοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα.        

Τ
ο χύμα τσίπουρο και η αφο-

ρολόγητη διακίνησή του στα

παραδοσιακά τσιπουράδικα

βρίσκεται στο στόχαστρο των αρ-

μόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής

Ενωσης. Η προσπάθεια φορολόγη-

σής του είναι πιθανόν να προκαλέσει

νέο «εμφύλιο πόλεμο» με πρωτα-

γωνιστές αυτή τη φορά τους «ρα-

κάδες» της Κρήτης, αυτούς δηλαδή

που παράγουν ρακή και την εμπο-

ρεύονται είτε σε καταστήματα εστία-

σης είτε σε μικρά σημεία πώλη-

σης.

Το θέμα της αφορολόγητης δια-

κίνησης χύμα τσίπουρου και ρακής

άρχισε να παίρνει διαστάσεις την

τελευταία δεκαετία όταν πολλα-

πλασιάστηκαν οι εταιρείες - ιδιωτικές

και οινοποιητικοί συνεταιρισμοί - που

εμφιάλωσαν τσίπουρο. Οι ίδιες φο-

ρολογούνται και μάλιστα με βαριά

φορολογία, ο ειδικός φόρος κατα-

νάλωσης και ο ΦΠΑ αυξήθηκαν εν-

τυπωσιακά στη διάρκεια της τελευ-

ταίας τριετίας, ενώ αντιθέτως η δια-

κίνηση του χύμα προϊόντος είναι

εντελώς αφορολόγητη και είναι

προφανές ότι οι ποτοποιίες υφί-

στανται αθέμιτο ανταγωνισμό στο

καλύτερο σημείο της αγοράς, δη-

λαδή στα τσιπουράδικα.

Στο διάστημα των τριών τελευ-

ταίων χρόνων η κατάσταση οξύν-

θηκε. Οι εταιρείες διακίνησης αλ-

κοολούχων ποτών χρόνο με τον

χρόνο έβλεπαν τις πωλήσεις τους

να καταρρέουν - περίπου 20% -

25% μειώνονται οι πωλήσεις των

εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών

- και το μόνο προϊόν που συνεχίζει

να αυξάνει τις πωλήσεις του είναι

το τσίπουρο. Ωστόσο αυτή η αύξηση

επ' ουδενί δεν μπορεί να αντισταθ-

μίσει τις απώλειες π.χ. του ουίσκι ή

της βότκας.

Ετσι έγιναν οι σχετικές καταγγε-

λίες στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Και

ξεκίνησε η προκαταρκτική αλλη-

λογραφία με το υπουργείο Οικονο-

μικών. Και σε αυτή την περίπτωση

η κυβέρνηση ή θα αναγκαστεί να

φορολογήσει τη διακίνηση - και όχι

την παραγωγή - του χύμα τσίπουρου

και της ρακής ή θα οδηγηθεί στο

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται

αναφορικά με τον Ειδικό Φόρο Κα-

τανάλωσης, σύμφωνα με τις υπη-

ρεσίες του υπουργείου Οικονομικών

κάθε χρόνο δηλώνονται ως παρα-

γόμενα από 5 ως 6 εκατομμύρια

κιλά χύμα τσίπουρου διημέρων. Εί-

ναι προφανές ότι αυτή η ποσότητα

είναι υποπολλαπλάσια της πραγ-

ματικής, η οποία εκτιμάται ότι ανέρ-

χεται στα 11.760. 000 λίτρα. Και

μόνο από τον Ειδικό Φόρο Κατανά-

λωσης το Δημόσιο θα εισέπραττε

περί τα 65 εκατ. ευρώ.

Επίσης άλλα 35.000.000 ευρώ θα

εισέπραττε από τον ΦΠΑ. Αν προ-

στεθούν και όλοι οι υπόλοιποι φό-

ροι, που δεν επιβάλλονται στο μη

εμφιαλωμένο και παράνομο τσί-

πουρο, καθώς και τον ΦΠΑ που δια-

φεύγει από τη συνολική διάθεση

(συμπεριλαμβανομένης και της λια-

νικής πώλησης σε όλα τα επίπεδα),

η συνολική απώλεια των δημοσίων

εσόδων ανέρχεται στα 150.000.000

ευρώ ετησίως.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

κάθε αμπελουργός έχει το δικαίωμα

να αποστάξει τα «τσάμπουρα», τα

στέμφυλα που έχουν απομείνει

μετά τη λεγόμενη «χωρική οινο-

ποίηση των σταφυλιών» που παρή-

γαγε φυσικά από τα δικά του αμ-

πέλια, και να παράξει τσίπουρο για

τέσσερα 48ωρα. Στο δίμηνο Οκτω-

βρίου -Νοεμβρίου.

Κατ' αυτό τον τρόπο προκύπτει

το γνωστό «χύμα τσίπουρο». Το πα-

ραχθέν προϊόν απόσταξης, το τσί-

πουρο διημέρων, όπως ονομάζεται,

επιτρέπεται να διατεθεί από τον

ίδιο τον παραγωγό στη αγορά, συ-

νοδευόμενο με το αντίγραφο της

άδειας απόσταξης και το αποδεικτικό

είσπραξης του ειδικού φόρου κα-

τανάλωσης ή μέσω αγοραστών με

φορολογικά στοιχεία που προβλέ-

πονται από τον Κώδικα Βιβλίων και

Στοιχείων, χύμα σε γυάλινα δοχεία

χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυπο-

ποίηση.

Αρχικά, η παραγωγή και διακίνηση

του χύμα προϊόντος είχε στόχο την

προστασία των ιδιοκτητών και καλ-

λιεργητών αμπελώνων για μικρή

περιθωριακή παραγωγή και σχεδόν

ιδιωτική χρήση. Και γι' αυτό τον

λόγο η φορολόγησή του είναι δια-

κριτική.

Από το 1993 όμως άρχισε η δια-

κίνηση του χύμα τσίπουρου χωρίς

τοπικούς και χρονικούς περιορι-

σμούς και το πρόβλημα έλαβε ανε-

ξέλεγκτες διαστάσεις. Η παραγωγή

μη εμφιαλωμένου τσίπουρου αυ-

ξάνεται με παράνομες πρακτικές,

καθώς υπάρχει αδυναμία να τηρη-

θούν οι νόμιμες προδιαγραφές πα-

ραγωγής, επισημαίνουν πηγές της

αγοράς.

Χύμα τσίπουρο και

ρακή κυνηγάει η ΕΕ
Το θέμα της αφορολόγητης διακίνησης άρχισε να παίρνει διαστάσεις την 

τελευταία δεκαετία, όταν πολλαπλασιάστηκαν οι εταιρείες εμφιάλωσης

Ύστερα από καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ρεπορτάζ

Κωμικοτραγικά 

αποτελέσματα...

Στραμμένες στον 

τουρισμό οι ελπίδες 

για την οικονομία



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 9EΔEOΠ



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 10EΔEOΠ

Πότε θα βγαίνουν 

στη σύνταξη οι

ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ
Τι προβλέπεται για τη θεμελίωση δικαιώματος

Σ
το 67ο έτος της ηλικίας

ανεβαίνει το όριο συν-

ταξιοδότησης και για

τους ασφαλισμένους στον

ΟΑΕΕ από την Πρωτοχρονιά.

Οπως προβλέπει ο νέος νό-

μος, οι ασφαλισμένοι που

ως τις 31.12.2012 συμπλη-

ρώνουν 15 έτη ασφάλισης

και το 65ο έτος της ηλικίας

έχουν θεμελιώσει συνταξιο-

δοτικό δικαίωμα και μπορούν

να συνταξιοδοτηθούν με τις

ίδιες προϋποθέσεις και μετά

την 1.1.2013.

Ομως οι ασφαλισμένοι που

συμπληρώνουν 15 έτη

ασφάλισης ή το 65ο έτος

της ηλικίας από 1.1.2013 και

μετά συνταξιοδοτούνται με

τη συμπλήρωση 15 ετών

ασφάλισης και του 67ου

έτους της ηλικίας.

Πέραν αυτής της γενικής

ρύθμισης προβλέπεται σειρά

διατάξεων για τους παλαιούς

ασφαλισμένους, δηλαδή για

όλους όσοι πρωτοασφαλί-

στηκαν ως το τέλος του

1992, καθώς και για τις γυ-

ναίκες.

Ασφαλισμένοι ως 

τις 31.12.1992 

(παλαιοί ασφαλισμένοι)

•Συνταξιοδότηση με

37ετία. Οι ασφαλισμένοι που

ως τις 31.12.2010 είχαν συμ-

πληρώσει 37 έτη πραγματι-

κής ασφάλισης σε φορείς

αυτοαπασχολουμένων συν-

ταξιοδοτούνται και μετά την

1.1.2013 χωρίς όριο ηλικίας.

•Συνταξιοδότηση με

35ετία. Οι ασφαλισμένοι που

συμπλήρωσαν ή συμπληρώ-

νουν 35 έτη ασφάλισης ως

τις 31.12.2012 διατηρούν το

δικαίωμα να συνταξιοδοτη-

θούν με τη συμπλήρωση 35

ή 36 ή 37 ετών ασφάλισης

κατά περίπτωση, και του

60ού έτους της ηλικίας, και

μετά την 1.1.2013.

 •Οι ασφαλισμένοι που

συμπληρώνουν 35 έτη

ασφάλισης από 1.1.2013 και

μετά συνταξιοδοτούνται με

τη συμπλήρωση 40 ετών

ασφάλισης και ηλικία 62

ετών.

Συνταξιοδότηση

γυναικών

Οι ειδικότερες προϋποθέ-

σεις για τις γυναίκες (παλαιές

ασφαλισμένες) του Τομέα

Ασφάλισης Ναυτικών και

Τουριστικών Πρακτόρων κα-

θώς και τις προερχόμενες

από το πρώην ΤΣΑ που επι-

λέγουν να συνταξιοδοτη-

θούν με τις καταστατικές

διατάξεις του πρώην ΤΣΑ δια-

μορφώνονται ως εξής:

1. Οι ασφαλισμένες που

συμπλήρωσαν 25 έτη ασφά-

λισης ως τις 31.12.2010 δια-

τηρούν το δικαίωμα να συν-

ταξιοδοτηθούν με τη συμ-

πλήρωση του 60ού έτους

της ηλικίας και μετά την

1.1.2013.

2. Οι ασφαλισμένες που

συμπληρώνουν 25 έτη

ασφάλισης από 1.1.2011 και

εφεξής, και συγχρόνως συμ-

πλήρωσαν ή συμπληρώνουν

το 60ό έτος της ηλικίας ως

τις 31.12.2012 διατηρούν το

δικαίωμα να συνταξιοδοτη-

θούν με τη συμπλήρωση του

61ου ή του 62ου έτους της

ηλικίας, και μετά την

1.1.2013.

3. Οι ασφαλισμένες που

συμπληρώνουν 25 έτη από

1.1.2011 και εφεξής, και συμ-

πληρώνουν το 60ό έτος της

ηλικίας από 1.1.2013 και

μετά, συνταξιοδοτούνται με

τη συμπλήρωση του 67ου

έτους της ηλικίας.

Μητέρες

1. Οι μητέρες ανήλικων

τέκνων που ως τις

31.12.2010 είχαν συμπλη-

ρώσει 25 έτη ασφάλισης δια-

τηρούν το δικαίωμα να συν-

ταξιοδοτηθούν και μετά την

1.1.2013 με τη συμπλήρωση

του 55ου έτους της ηλικίας,

ανεξάρτητα από το αν κατά

τη συμπλήρωση του ορίου

ηλικίας συντρέχει η ανηλι-

κότητα του τέκνου.

2. Οι μητέρες ανήλικων

τέκνων που συμπλήρωσαν

ή συμπληρώνουν 25 έτη

ασφάλισης ως τις 31.12.2012

διατηρούν το δικαίωμα να

συνταξιοδοτηθούν και μετά

την 1.1.2013, με τη συμ-

πλήρωση του 55ου ή του

58ου έτους της ηλικίας αν-

τίστοιχα, ανεξάρτητα από το

αν κατά τη συμπλήρωση του

ορίου ηλικίας συντρέχει η

ανηλικότητα του τέκνου.

3. Οι μητέρες ανήλικων

τέκνων που συμπληρώνουν

25 έτη ασφάλισης από

1.1.2013 και μετά συνταξιο-

δοτούνται με τη συμπλήρω-

ση του 67ου έτους της ηλι-

κίας.

Ασφαλισμένοι 

από 1.1.1993

1. Οι ασφαλισμένοι (άν-

δρες και γυναίκες) από

1.1.2013 και μετά συνταξιο-

δοτούνται με τη συμπλήρω-

ση 40 ετών ασφάλισης και

ηλικία 62 ετών.

2. Οι ασφαλισμένοι που

ως τις 31.12.2012 συμπλη-

ρώνουν 15 έτη ασφάλισης

και το 65ο έτος της ηλικίας

τους (ή το 60ό έτος για μει-

ωμένη σύνταξη) έχουν θε-

μελιώσει συνταξιοδοτικό δι-

καίωμα και μπορούν να συν-

ταξιοδοτηθούν με τις ανω-

τέρω προϋποθέσεις και μετά

την 1.1.2013.

3. Οι ασφαλισμένοι (άν-

δρες και γυναίκες) που συμ-

πληρώνουν 15 έτη ασφάλι-

σης ή το 65ο έτος της ηλικίας

τους (ή το 60ό έτος της ηλι-

κίας για μειωμένη σύνταξη)

από 1.1.2013 και μετά δι-

καιούνται σύνταξη με τη

συμπλήρωση 15 ετών ασφά-

λισης και ηλικία 67 ετών (ή

ηλικία 62 ετών για μειωμένη

σύνταξη).

Αντιμέτωπο με το «τέρας» των ληξιπρό-

θεσμων οφειλών βρίσκεται το υπουργείο

Οικονομικών, που βλέπει μήνα με τον μήνα

να αυξάνονται δραματικά τα χρέη των ελ-

λήνων φορολογουμένων προς την Εφορία

και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να έχουν

ξεπεράσει τα 54 δισ. ευρώ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν λάβει εντολή

από τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο

Μαυραγάνη να βρουν τρόπους ώστε να

βρεθεί ένα νέο πλαίσιο για τμηματική εξό-

φληση των οφειλών.

Ωστόσο, η τρόικα έχει θέσει βέτο λέγοντας

ότι νέα χαριστική ρύθμιση δεν θα δεχθεί,

ούτε μεγάλη αύξηση των δόσεων αποπλη-

ρωμής, καθώς όπως λένε η διαδικασία αυτή

έχει αποδειχθεί ότι, αντί να μειώνει τα

χρέη, τα αυξάνει.

Ωστόσο το επιχείρημα το υπουργείου Οι-

κονομικών προς την τρόικα είναι ότι πολλοί

φορολογούμενοι δεν πληρώνουν τα χρέη

τους όχι γιατί δεν θέλουν αλλά γιατί δεν

μπορούν, καθώς έχει συρρικνωθεί το εισό-

δημά τους και πολλές οικογένειες πλήτ-

τονται από τη μάστιγα της ανεργίας.

Μια από τις εισηγήσεις που επεξεργάζεται

το υπουργείο Οικονομικών είναι οι εφορίες

να δίνουν τη δυνατότητα στους φορολο-

γουμένους να πληρώσουν τις οφειλές τους

ως και 36 δόσεις. Σήμερα ο νόμος δεν επι-

τρέπει περισσότερες από 15 δόσεις και

μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορούν

να καθορίσουν τον αριθμό των δόσεων σε

26. Μάλιστα στο υπουργείο επιθυμούν ο

μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων να

φθάσει τις 48, αλλά εκτιμούν ότι η τρόικα

θα θέσει βέτο γι’ αυτή την τετραετή ρύθμιση.

Το επιχείρημα του υπουργείου προς την

τρόικα θα είναι ότι η μέγιστη ρύθμιση των

48 δόσεων θα αφορά συγκεκριμένες κατη-

γορίες φορολογουμένων που βρίσκονται

σε προφανή αδυναμία πληρωμής και δεν

θα έχει μαζικό χαρακτήρα.

Ενα άλλο σημείο που πρόκειται να εξε-

ταστεί στο πλαίσιο της νέας ρύθμισης είναι

το ύψος της ελάχιστης δόσης. Σήμερα ισχύει

ελάχιστη δόση 100 ευρώ. Μια από τις προ-

τάσεις είναι να μειωθεί κι άλλο η ελάχιστη

δόση εφόσον το ποσό της οφειλής δεν ξε-

περνά τις 2.000 - 3.000 ευρώ.

Αλλωστε σε έκθεση-«βόμβα» των εμπει-

ρογνωμόνων του ΔΝΤ και της ΕΕ που δόθηκε

προσφάτως στη δημοσιότητα αναφέρεται,

μεταξύ άλλων, ότι περίπου 2,4 εκατομμύρια

φορολογούμενοι έχουν οφειλές (τρέχουσες

και ληξιπρόθεσμες) ως 3.000 ευρώ.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι εισπρά-

ξιμα πρέπει να θεωρούνται μόλις 10,6 δισ.

ευρώ, ενώ η τρόικα ζητεί από τις φορολο-

γικές αρχές να προχωρήσουν σε αναλήψεις

ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς

των οφειλετών προκειμένου να εισπραχθούν

τα ληξιπρόθεσμα χρέη. 

Αυξάνονται δραματικά τα

χρέη των φορολογούμενων

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ, ΩΡΑΡΙΑ,

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Μισθοί, επιδόματα, αποζημιώσεις, ωρά-

ρια προσαρμόζονται στις απαιτήσεις

για χαμηλότερο εργατικό κόστος. Το τρίτο

μνημόνιο δίνει τη χαριστική βολή στις ερ-

γασιακές ρυθμίσεις δεκαετιών ανατρέπον-

τας ένα καθεστώς που «χτίστηκε» από το

1920 και εντεύθεν!

Αρκεί να σημειωθεί ότι η κλίμακα των

αποζημιώσεων θεσπίστηκε με νόμο του

1920 (2112) από την κυβέρνηση του Ελ.

Βενιζέλου.  

Tο 2013 ανατρέπεται το υφιστάμενο ερ-

γασιακό καθεστώς, με συνεχείς μειώσεις

μισθών στον ιδιωτικό τομέα, ανατροπές

στις συμβάσεις, κατάργηση του επιδόμα-

τος γάμου για πολλές κατηγορίες εργαζο-

μένων και ευρεία εφαρμογή των ατομικών

συμβάσεων.

Το νέο έτος με την πλήρη εφαρμογή του

μνημονίου οι συλλογικές συμβάσεις δεν

θα είναι δεσμευτικές για τις επιχειρήσεις

που δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργα-

νώσεων, οι οποίες τις υπέγραψαν (κατάρ-

γηση της επεκτασιμότητας).

Ο κατώτατος μισθός καθορίζεται στα

586,08 ευρώ και στα 510,95 ευρώ για τους

νέους κάτω των 25 ετών, ενώ από την 1η

Απριλίου 2013 θα διαμορφώνεται - πλέον -

με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αφού θα προηγείται διαβούλευση με τους

κοινωνικούς εταίρους και επιστημονικούς

φορείς.

Στα όρια αμοιβών, που ήδη παραμένουν

«παγωμένα» στα ίδια - μειωμένα - επίπεδα

από τον προηγούμενο Φεβρουάριο, ενσω-

ματώνονται οι τριετίες (οι οποίες επίσης

παραμένουν «παγωμένες», δηλαδή δεν θα

χορηγείται στο εξής επιπλέον τριετία με

την υπηρεσιακή ωρίμανση).

Οι τριετίες θα παραμείνουν «παγωμένες»

ώσπου να μειωθεί η ανεργία κάτω από το

10%.   

Οι εργοδότες που δεν είναι μέλη των ορ-

γανώσεων που μετέχουν στη διαπραγμά-

τευση για την εθνική συλλογική σύμβαση

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ) από τον περασμένο

Νοέμβριο δεν δεσμεύονται από τους μι-

σθολογικούς όρους της σύμβασης.

Δηλαδή πρέπει να δίνουν μόνο τον κα-

τώτερο μισθό και τις τριετίες (που έχουν

παγώσει), αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να

καταβάλλουν επίδομα γάμου (που είναι

10% του μισθού).

Οι εργοδότες που είναι μέλη των οργα-

νώσεων που μετέχουν στη διαπραγμάτευ-

ση για την εθνική συλλογική σύμβαση συ-

νεχίζουν να δεσμεύονται από τους μισθο-

λογικούς όρους της σύμβασης (βασικός μι-

σθός + τριετίες + επίδομα γάμου). Η δέ-

σμευση αυτή ισχύει για όσο διάστημα πα-

ραμένει σε ισχύ η εθνική συλλογική σύμ-

βαση, δηλαδή ως τα τέλη Μαρτίου. Σημει-

ώνεται ότι από την 1η Απριλίου 2013 ο κα-

τώτερος μισθός θα διαμορφώνεται μέσω

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ θα

έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους κοι-

νωνικούς εταίρους και επιστημονικούς φο-

ρείς. Οι τριετίες «παγώνουν» ώσπου η

ανεργία να μειωθεί κάτω του 10%.

Οι επιχειρησιακές συμβάσεις που θα συ-

ναφθούν μετά τις 12 Νοεμβρίου: Σε περί-

πτωση που πρόκειται για μέλος της εργο-

δοτικής οργάνωσης που συμμετέχει στην

εθνική συλλογική σύμβαση δεσμεύεται

από μισθολογικούς και μη μισθολογικούς

όρους. Αν δεν είναι μέλος, ο εργοδότης

δεσμεύεται μόνο από τους μη μισθολογι-

κούς όρους (π.χ. άδειες).

Τέλος, οι εργοδότες που δεσμεύονται

από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελ-

ματικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις που

προβλέπουν επίδομα γάμου υποχρεούν-

ται στην καταβολή του. Οσοι δεν δε-

σμεύονται από ισχύουσες συμβάσεις ή δεν

είναι μέλη του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της

ΕΣΕΕ δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλ-

λουν το επίδομα γάμου.

Πάντως καμία σύμβαση δεν μπορεί να

προβλέπει αμοιβές κάτω από τον κατώτε-

ρο μισθό.
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Ως σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση

δημιουργίας μιας ενιαίας τραπεζικής ένω-

σης εντός της ΕΕ χαρακτηρίζει ο ευρωπαϊκός

Τύπος τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής

που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδο-

μάδα στις Βρυξέλλες. Με βάση τη συμφωνία,

ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός τα-

μείου διάσωσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-

των με κεφάλαια, τα οποία δεν θα επιβαρύ-

νουν άμεσα τους κρατικούς προϋπολογι-

σμούς. Επιπλέον, έπειτα από συμβιβασμό

Γερμανίας και Γαλλίας, αποφασίστηκε να

δοθεί ρόλος επόπτη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα (ΕΚΤ) για τον έλεγχο των μεγαλύ-

τερων ιδρυμάτων στην Ευρώπη και όχι του

συνόλου των τραπεζών που δραστηριοποι-

ούνται στη Γηραιά Ηπειρο, όπως αρχικώς

είχε προταθεί.

Βέβαια, και σε αυτή την περίπτωση, τα βή-

ματα των πολιτικών είναι πιο αργά από τις

προσδοκίες της αγοράς. Το νέο καθεστώς,

με βάση τα συμπεράσματα της Συνόδου Κο-

ρυφής δεν θα ενεργοποιηθεί πριν από τον

Μάρτιο του 2014. Πρόκειται για μια απόφαση

που σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές

συνδέεται άμεσα με τη διεξαγωγή των γερ-

μανικών εκλογών το φθινόπωρο του 2013.

Οπως επισημαίνουν σχετικά, η γερμανίδα

καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ απαίτησε την

έναρξη εφαρμογής της ρύθμισης αργότερα,

ώστε να μην κατηγορηθεί ότι με βάρη στους

γερμανούς φορολογουμένους ασκείται η ευ-

ρωπαϊκή πολιτική.

Εξάλλου, μπορεί η βασική δομή του νέου

μηχανισμού εποπτείας και διάσωσης του ευ-

ρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να έχει

σχεδιαστεί, ωστόσο υπάρχουν αρκετές λε-

πτομέρειες που μένει να καθοριστούν το

επόμενο διάστημα. Εκτιμάται ότι ως και το

2014 150 - 200 μεγάλες τράπεζες θα μπο-

ρέσουν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο

για να ακολουθήσουν αργότερα οι μικρότερες.

Ωστόσο, το γεγονός ότι για την παροχή βοή-

θειας απαιτείται η ομόφωνη απόφαση και

των 27 κρατών της ΕΕ, δυσχεραίνει τη διαδι-

κασία.

Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εκτί-

μησε ότι ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας

των τραπεζών θα ανοίξει τον δρόμο ώστε

να διαχωριστούν τα χρέη που έχουν οι χώρες

από τα χρέη των τραπεζών, προκειμένου ο

ένας να μην παρασύρει τον άλλον. «Μελ-

λοντικά οι τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιούνται

από τον ESM χωρίς να πληρώνουν οι φορο-

λογούμενοι» τόνισε σχετικά, προσθέτοντας

ότι «αυτό ενδιαφέρει πολύ την Ελλάδα, γιατί

αν αυτό συμβεί, θα μπορέσει να επωφεληθεί

και η χώρα μας μειώνοντας το χρέος κατά 50

δισ. ευρώ». Συμπλήρωσε δε ότι ακολουθούν

αποφάσεις για την εγγύηση καταθέσεων,

θέμα που επίσης αφορά την Ελλάδα, δεδο-

μένου ότι θα βοηθήσει στη ρευστότητα της

οικονομίας.
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Τ
α επόμενα βήματά τους ως

και τις αυξήσεις κεφαλαίου

που θα διενεργηθούν την

ερχόμενη άνοιξη καταστρώνουν

τα διοικητικά επιτελεία των με-

γαλύτερων ελληνικών τραπεζών,

μετά τη συμμετοχή τους στο

πρόγραμμα επαναγοράς και το

«πράσινο φως» που έδωσε η Ευ-

ρώπη για την εκταμίευση της

αναμενόμενης εδώ και μήνες

δόσης των 34,4 δισ. ευρώ. «Πλέ-

ον έχουμε μια αρκετά πιο ξεκά-

θαρη εικόνα για το πού βρισκό-

μαστε, γεγονός που μας επιτρέ-

πει να χαράξουμε τη στρατηγική

μας πατώντας πάνω σε κάποιες

σταθερές» επισημαίνει σχετικά

κορυφαίος τραπεζίτης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προ-

ετοιμασία της διαδικασίας της

ανακεφαλαιοποίησης βρίσκεται

πλέον στην κορυφή της ατζέντας

των τραπεζών, με στόχο να κα-

ταστούν όσο το δυνατόν πιο ελ-

κυστικές για τον ιδιωτικό τομέα

οι νέες εκδόσεις μετοχών.

Με βάση τον υφιστάμενο προ-

γραμματισμό, ως και την ερχό-

μενη Τρίτη το Ταμείο Χρηματο-

πιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

θα εισφέρει στους τέσσερις συ-

στημικούς ομίλους (Εθνική, Alpha

Bank, Eurobank, Τράπεζα Πει-

ραιώς) περί τα 7 δισ. ευρώ, τα

οποία αποτελούν ένα τμήμα των

16 δισ. ευρώ που αποδεσμεύον-

ται σε αυτή τη φάση για την ενί-

σχυση του χρηματοπιστωτικού

κλάδου. Τα τελικά νούμερα ανα-

μενόταν να οριστικοποιηθούν

και να σταλούν στο ΤΧΣ αργά το

βράδυ της Παρασκευής ή νωρίς

το πρωί της Δευτέρας. Οπως είπε

μιλώντας την περασμένη εβδο-

μάδα στη Βουλή ο διοικητής της

Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος

Προβόπουλος, η αναγκαστική

- για την επιτυχία της επαναγοράς

- πώληση του 100% των ομολό-

γων από τις ελληνικές τράπεζες

συνεπάγεται πρόσθετες ανάγκες

1,5 δισ. ευρώ περίπου.

Το ποσό αυτό προκύπτει από

την απώλεια εσόδων από τόκους

και κεφαλαιακών κερδών από

την άνοδο των τιμών των κρατι-

κών τίτλων τα επόμενα χρόνια,

που είχαν προϋπολογίσει τα πι-

στωτικά ιδρύματα στα επιχειρη-

σιακά τους σχέδια. Ο κεντρικός

τραπεζίτης πρόσθεσε πάντως ότι

το πακέτο της ανακεφαλαιοποί-

ησης είναι αρκετό και ότι η όλη

διαδικασία θα ολοκληρωθεί χωρίς

προβλήματα. Η νέα κεφαλαιακή

«ένεση» με τίτλους του EFSF που

θα λάβουν οι τέσσερις μεγαλύ-

τεροι όμιλοι ως μεθαύριο θα επι-

τρέψει τη δημοσίευση αργότερα

μέσα στην εβδομάδα των απο-

τελεσμάτων του β' και του γ'

τριμήνου, έπειτα από καθυστέ-

ρηση 4 μηνών και 3 εβδομάδων

αντίστοιχα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, λαμ-

βάνοντας υπόψη τις οικονομικές

επιδόσεις των τραπεζών, την έκ-

θεση της Blackrock για τις επι-

σφάλειες και εκτιμήσεις βάσει

ασκήσεων αντοχής που έχει «τρέ-

ξει» η ίδια, θα ανακοινώσει κατά

πάσα πιθανότητα μέσα στον Ια-

νουάριο τις τελικές κεφαλαιακές

ανάγκες όλων των τραπεζών

προκειμένου να ξεκινήσουν οι

απαραίτητες διαδικασίες για τις

αυξήσεις κεφαλαίου που θα

πραγματοποιηθούν στο β' τρί-

μηνο του 2013.

Σε αυτή τη φάση φαίνεται πως

έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο ως

προς τις «καθαρές» ζημιές από

τη συμμετοχή στο PSI και στο

πρόγραμμα επαναγοράς ομολό-

γων. Οι τέσσερις μεγαλύτερες

τράπεζες μετρούν πραγματικό

κόστος 27 δισ. ευρώ, καθώς μετά

τη ρευστοποίηση του συνόλου

της θέσης τους στο ελληνικό

χρέος, το «κούρεμα» επί των τίτ-

λων που διέθεταν ως και την

πρώτη αναδιάρθρωσή του έφτα-

σε στο 74,3% της ονομαστικής

τους αξίας.

Σε αντάλλαγμα, οι τράπεζες

έλαβαν υπόσχεση από τον

υπουργό Οικονομικών Γιάννη

Στουρνάρα για μείωση των αναγ-

κών τους με την προσμέτρηση

στα εποπτικά τους κεφάλαια του

συνόλου του αναβαλλόμενου

φόρου, προς συμψηφισμό των

ζημιών τους από τη συμμετοχή

τους στην αναδιάταξη του χρέ-

ους.

Το όφελος αυτό δύσκολα θα

ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ. Με

αυτό το δεδομένο, ο λογαρια-

σμός της ανακεφαλαιοποίησης

θα περιοριστεί με βάση το ευ-

νοϊκότερο σενάριο στα 22 - 23

δισ. ευρώ.

Πάντως, όπως τονίζουν σχετικά

τραπεζικά στελέχη, ακόμη και

αν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση

προς αυτή την κατεύθυνση και

δοθεί το πράσινο φως και από

την Τράπεζα της Ελλάδος για

την εφαρμογή της, ο κίνδυνος

ακύρωσής της στο μέλλον λόγω

της ενεργοποίησης των νέων

κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ δεν

είναι αμελητέος. Βέβαια, και στην

καλύτερη περίπτωση, με τα ση-

μερινά δεδομένα τα ίδια κεφά-

λαια των περισσότερων τραπε-

ζών δεν είναι δυνατό να επα-

νέλθουν σε θετικό έδαφος, γε-

γονός που λειτουργεί ως αντικί-

νητρο για την προσέλκυση ιδιω-

τών επενδυτών.

Ερχονται οι επίτροποι
Στα μέσα Ιανουαρίου θα έχουν εγκατασταθεί στις τράπεζες τα στελέχη ελεγκτικών εταιρειών,

που θα έχουν υπερεξουσίες. Στο πλαίσιο αυτό κάθε πιστωτικό ίδρυμα θα αποστείλει μια λίστα με

δύο ή περισσότερες εταιρείες στο υπουργείο Οικονομικών προς προώθηση για την τελική επιλογή

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (Digicom). Ο ελεγκτικός οίκος που θα επιλεγεί θα δημι-

ουργήσει μια ομάδα 15-20 ατόμων που θα εγκατασταθεί στην κάθε τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό

κάθε πιστωτικό ίδρυμα θα υπογράψει ένα μνημόνιο, μέσω του οποίου θα δεσμεύεται για το

επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης και για τις εμπορικές του πολιτικές. Με αυτό θα τίθενται

σαφή όρια για τον δανεισμό προς επιχειρήσεις, νοικοκυριά και συνδεδεμένα με τις τράπεζες πρό-

σωπα, ενώ σαφείς υποχρεώσεις θα ορίζονται και ως προς το ύψος των επιτοκίων στις καταθέσεις,

τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της τράπεζας.

Ρεπορτάζ

Η «επόμενη ημέρα» των τραπεζών

Ως το 2014 

η τραπεζική 

ένωση της 

Ευρώπης

Στην κορυφή της ατζέντας η προετοιμασία για την ανακεφαλαιοποίηση – Πού θα κυμανθεί ο λογαριασμός

Οι προοπτικές και τα αγκάθια

της συμφωνίας

«Κλείδωσαν» στα 26,5 δισ. ευρώ οι ζημιές από την αναδιάρθρωση του χρέους

Με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε την περα-

σμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός

Ταμείου διάσωσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Συνάντηση Σαμαρά

με την ΕΕΤ
Συνάντηση με την Ελληνική

Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ) προανήγ-

γειλε λίγες ώρες μετά το πέρας

των εργασιών της Συνόδου Κο-

ρυφής της ΕΕ ο πρωθυπουργός

Αντώνης Σαμαράς, για να «δούμε

την επόμενη μέρα», όπως είπε.

Τραπεζικοί κύκλοι επισημαίνουν

ότι η ανακεφαλαιοποίηση των

τραπεζών δεν συνεπάγεται ταυ-

τόχρονη και ισόποση ενίσχυση

της ρευστότητας στην αγορά.

«Η επαναφορά των δεικτών κε-

φαλαιακής επάρκειας πάνω από

τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια απο-

τελεί βασική προϋπόθεση για

τη βελτίωση του κλίματος, την

επιστροφή καταθέσεων στο σύ-

στημα και τη σταδιακή επανα-

σύνδεση με τις διεθνείς αγορές,

προσπάθεια που είναι άμεσα

συνδεδεμένη με τη γενικότερη

πορεία της χώρας» σημειώνουν

τραπεζικά στελέχη, προσθέτον-

τας ότι όσο εξελίσσεται η πα-

ραπάνω διαδικασία θα ενισχύον-

ται και τα επίπεδα ρευστότητας

μέσω των δανειοδοτήσεων.

Οπως εξηγούν, δεν πρόκειται

για μια αυτόματη πορεία αλλά

για έναν μαραθώνιο, που «μπορεί

να κερδηθεί υπό συγκεκριμένες

συνθήκες».



Τ
ο χάσμα στο εισόδημα που χωρίζει

τους πολύ πλούσιους του κόσμου

από τις μεσαίες τάξεις διαφόρων

μεγεθών και από σχεδόν 1 δισεκατομ-

μύριο ανθρώπους που ζουν με λιγότερο

από ένα δολάριο την ημέρα παραμένει

πολύ μεγάλο - εξωφρενικά μεγάλο.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο της

Παγκόσμιας Τράπεζας Μπράνκο Μιλάνο-

βιτς, το 77% των ανθρώπων στον πυθμένα

της παγκόσμιας αναδιανομής εισοδήματος

μοιράζεται το 20% του παγκόσμιου εισο-

δήματος, δηλαδή όσο και το 1,75% των

πιο πλούσιων ανθρώπων στον κόσμο!

Διαδηλώσεις και ταραχές στην Ελλάδα

και στην Ισπανία αυτό το φθινόπωρο,

και κοινωνικά κινήματα όπως οι Αγανα-

κτισμένοι, απηχούν τη βαθιά αίσθηση

κοινωνικής αδικίας που έχει επικρατήσει

στον πλανήτη.

Αλλά τα διευρυνόμενα χάσματα στο

εισόδημα στο εσωτερικό της κάθε χώρας

- και ιδίως η ραγδαία αύξηση στο μερίδιο

του πλούτου του πιο πλούσιου 1%, ακόμη

και του πιο πλούσιου 0,1% των νοικοκυ-

ριών - ήταν η πιο επιβλαβής οικονομική

τάση των τελευταίων 30 ετών. Περιλαμ-

βάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ιστο-

ρικώς θεωρούνται η χώρα της ευκαιρίας,

καθώς και τη νέα ατμομηχανή της παγ-

κόσμιας ανάπτυξης, την Κίνα. Το αποτέ-

λεσμα είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένας

νέος κόσμος από «μη έχοντες» σε πλού-

σιες χώρες.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Τζιοβάνι

Αντρέα Κόρνια, το 76% του παγκόσμιου

πληθυσμού ζει σε χώρες όπου η ανισό-

τητα των εισοδημάτων διευρύνθηκε τις

τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα

- η Ρωσία και η Βρετανία κατέχουν μαζί

με τις ΗΠΑ και την Κίνα τις πρώτες θέσεις

εδώ -, ενώ μόλις το 5% ζει σε χώρες

όπου η αναδιανομή βελτιώθηκε, όπως

στη Νότια Κορέα. Το υπόλοιπο 19% ζει

σε χώρες όπου δεν έγινε καμία σημαντική

αλλαγή. Επίσης το 60% του παγκόσμιου

πληθυσμού ζει σήμερα σε χώρες όπου η

αναδιανομή του εισοδήματος συνέχισε

να επιδεινώνεται τα τελευταία 10 χρό-

νια.

Είναι άραγε η παγκοσμιοποίηση ο ένο-

χος ή η λύση για τα χάσματα στο εισόδημα

που πυροδοτούν λαϊκή κατακραυγή σε

ολόκληρο τον κόσμο;

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι κοινωνικές

αξίες που σχετίζονται με την ισότητα

των εισοδημάτων έχουν αντικατασταθεί,

στους συντηρητικούς κύκλους, από την

άποψη ότι οι ανισότητες στα εισοδήματα

συνεισφέρουν θετικά στην καινοτομία

και στην ανάπτυξη. Τα κράτη πρόνοιας

τα έχουν πάει ως τώρα καλύτερα στην

αποφυγή αυτών των τάσεων, αλλά υπάρ-

χει σήμερα η απειλή σημαντικών περι-

κοπών στα κοινωνικά επιδόματα σε χώρες

που έχουν μπει σε προγράμματα λιτό-

τητας (σκεφθείτε την Ελλάδα και την

Ισπανία).

Η παγκόσμια απελευθέρωση του εμ-

πορίου είχε αρνητικές επιπτώσεις για τις

ανεπτυγμένες χώρες, εξαναγκάζοντάς

τες να ανταγωνιστούν με προϊόντα που

παράγονται από χαμηλά αμειβόμενους

εργάτες σε λιγότερο ανεπτυγμένα έθνη.

Πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Bro-

okings για την ανισότητα των εισοδημά-

των στις ΗΠΑ έδειξε ότι η αύξηση στη

ζήτηση, κλειδί για την ισχυρή ανάκαμψη

της οικονομίας, θα παραμείνει ισχνή αν

η αναδιανομή του εισοδήματος συνεχίσει

να επιδεινώνεται. Βάσει αυτής της συλ-

λογιστικής, κάποιος θα μπορούσε να

ισχυριστεί ότι ο καλύτερος τρόπος για

την εξισορρόπηση των ευρωπαϊκών οι-

κονομιών θα ήταν να αυξηθούν οι μισθοί

στη Γερμανία και στην Ολλανδία, οι

οποίες εξάγουν περισσότερα από όσα

εισάγουν, και να μην περικόπτονται μόνο

οι μισθοί σε χώρες της περιφέρειας, όπως

η Ελλάδα και η Ισπανία, που έχουν ελ-

λείμματα. Αλλά η παγκοσμιοποίηση και

οι φόβοι για τον ανταγωνισμό από την

Κίνα περιορίζουν τη βούληση για αύξηση

των μισθών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαντική αιτία

της πρόσφατης μείωσης του χάσματος

ανάμεσα σε ανεπτυγμένες και αναπτυσ-

σόμενες χώρες είναι η ισχυρή τάση ανό-

δου των τιμών των εμπορευμάτων που

επέφερε η άνοδος της Κίνας μετά το

2004. Η κινεζική ανάπτυξη έχει ωφελήσει

τις πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες

στην Αφρική, στη Νότια Αμερική, στη

Μέση Ανατολή και στην Κεντρική Ασία

που βασίζονται στις πωλήσεις φυσικών

πόρων όπως το πετρέλαιο, ο χαλκός και

η σόγια.

Οι κινεζικές επενδύσεις στις υποδομές

και στα ορυχεία έχουν επίσης βοηθήσει

πολλές αναπτυσσόμενες χώρες να αδρά-

ξουν τις ευκαιρίες που δίνει η άνοδος

του γίγαντα της Ασίας. Ενας άλλος θετικός

παράγοντας είναι η μεγαλύτερη δέσμευση

για αναπτυξιακή βοήθεια από τον ΟΗΕ,

που ωφέλησε πολλές από τις πιο φτωχές

χώρες του κόσμου.

Στο εσωτερικό των ανεπτυγμένων χω-

ρών της Δύσης, ο πιθανότερος ένοχος

για την αυξανόμενη ανισότητα στα ει-

σοδήματα είναι η αποδυνάμωση θεσμών

και πολιτικών που βοηθούν στην κατα-

πολέμηση των οικονομικών ανισοτήτων,

όπως είναι η πολιτική δέσμευση στο

κράτος πρόνοιας, η αναδιανεμητική φο-

ρολογία, η προστασία των εργασιακών

δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένου του

κατώτατου μισθού), τα ισχυρά συνδικάτα,

καθώς και η τοποθέτηση της ισότητας

στο επίκεντρο του κοινωνικού συμβολαίου

- δηλαδή η αξιολόγηση μιας πιο δίκαιης

κοινωνίας και μιας ευρύτερης και ευη-

μερούσας μεσαίας τάξης ως μεγάλων

κοινωνικών επιτευγμάτων. Ενα πρώτο

βήμα για την καταπολέμηση της πανδη-

μίας της ανισότητας θα ήταν η αποκατά-

σταση της πίστης σε αυτούς τους θεσμούς

και τις πολιτικές, και η δέσμευση των

κυβερνήσεων για αυτά.

Η οικονομική κρίση μπορεί να συνεχίσει

να υπονομεύει τις κυβερνητικές δεσμεύ-

σεις στις αξίες του κράτους πρόνοιας και

οι στρατιές των μη εχόντων στον ανα-

πτυσσόμενο κόσμο μπορεί να αυξηθούν.

Αλλά το χάσμα των εισοδημάτων μεταξύ

των κρατών μάλλον θα εξακολουθήσει

να μειώνεται, για έναν θετικό λόγο: τον

δυναμισμό του «παγκόσμιου Νότου», ιδίως

της Κίνας. Αλλά και για έναν αρνητικό

λόγο: τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζουν

οι ανεπτυγμένες χώρες, ιδίως στην Ευ-

ρώπη.

Ωστόσο κάποια από τα οφέλη από την

ανάπτυξη της Κίνας, όπως οι υψηλές

τιμές των εμπορευμάτων, μπορεί σύντομα

να τελειώσουν, και η ίδια η ανάπτυξη

της Κίνας να επιβραδυνθεί εξαιτίας των

εσωτερικών δομικών ανισορροπιών. Η

παγκόσμια κρίση μειώνει ήδη την οικο-

νομική βοήθεια που δίνουν οι ανεπτυγ-

μένες χώρες στα αναπτυσσόμενα έθνη.

Πιο σημαντικό, ίσως, είναι ότι η κρίση

ενδέχεται να επηρεάσει τις αναπτυσσό-

μενες χώρες με ποικίλους τρόπους, εμ-

βαθύνοντας τις διαφορές ανάμεσά τους.

Αυτή ακριβώς η διττή πρόγνωση είναι

ο λόγος για τον οποίο έχει νόημα να θέ-

σουμε την καλύτερη αναδιανομή του ει-

σοδήματος παγκοσμίως στο επίκεντρο

των δεσμεύσεων για τη διεθνή πολιτική.

Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται ισχυρή

διεθνής συνεργασία σε τουλάχιστον τέσ-

σερις τομείς: στη χρηματοδότηση για

την αναπτυξιακή βοήθεια, στην άνοδο

των επιπέδων της εκπαίδευσης και της

ισότητας, στην ενίσχυση της κοινωνικής

προστασίας και στην αύξηση της φορο-

λογικής συνεργασίας για πιο δίκαιη ανα-

διανομή των βαρών.

Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να

ευνοήσουν πολιτικές που βελτιώνουν

την αναδιανομή του εισοδήματος: επεν-

δύσεις στην Παιδεία, στήριξη του κράτους

πρόνοιας, των θεσμών που προστατεύουν

τους εργαζομένους, δίκαιη φορολόγηση

και γενικές κοινωνικές και πολιτικές αξίες

που θα επανατοποθετήσουν την ισότητα

στο επίκεντρο του κοινωνικού συμβο-

λαίου.

Αυτή η ατζέντα μπορεί να φαίνεται

υπεραισιόδοξη σε μια εποχή όπου κυ-

βερνήσεις, επιχειρήσεις και άνθρωποι σε

όλον τον κόσμο πασχίζουν για την οικο-

νομική τους επιβίωση. Αλλά ο κόσμος

μπορεί πράγματι τώρα να στρέφεται προς

την αντίθετη κατεύθυνση. Πολλά πολιτικά

και κοινωνικά κινήματα βάζουν ξανά την

ισότητα στην ατζέντα και η φωνή τους

ακούγεται όλο και πιο δυνατά. Η συνεχι-

ζόμενη κρίση μπορεί τελικά να στρέψει

την προσοχή των ιθυνόντων, σε εθνικό

και παγκόσμιο επίπεδο, προς τη δημι-

ουργία ενός κόσμου με περισσότερους

έχοντες και λιγότερους μη έχοντες.

Ο κ. Jose Antonio Ocampo, πρώην

υπουργός Οικονομικών της Κολομβίας,

είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κο-

λούμπια των ΗΠΑ. Ηταν επίσης αναπλη-

ρωτής γενικός γραμματέας Οικονομικών

και Κοινωνικών Υποθέσεων στον ΟΗΕ.
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Οι ανάγκες 

των πολλών, 

ο πλούτος 

των λίγων

Το 76% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες όπου η ανισότητα 

των εισοδημάτων διευρύνθηκε τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, 

σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας



Ο
ι έλληνες έμποροι ελπίζουμε ότι το 2013 θα

είναι η χρονιά λήξης του οικονομικού πολέμου

και τέλους των οικονομικών πολιτικών που

τροφοδοτούν εντάσεις στην αγορά. Το 2012 σηματο-

δότησε μια εξαιρετικά δυσμενή συνθήκη για το ελ-

ληνικό εμπόριο. 

Δυστυχώς η ελληνική μικρή και μεσαία επιχειρη-

ματικότητα δείχνει να βάλλεται με οξύτητα από τη

διογκούμενη ύφεση στην αγορά, ενώ και τα μέτρα

για τις εκταμιεύσεις των δόσεων εξαντλούν και τις

τελευταίες εισοδηματικές εφεδρείες επιχειρηματιών

και καταναλωτών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η εκτίμηση της ΕΣΕΕ για τις

εξελίξεις στο ελληνικό εμπόριο μέσα στο 2013 είναι

μάλλον απαισιόδοξη. Η διαρκώς συρρικνούμενη κα-

ταναλωτική δαπάνη που καταγράφεται στον αντίστοιχα

μειούμενο τζίρο προεικονίζει ακόμη χειρότερες ημέρες

για τις εμπορικές επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε συλλέξει, ο

τζίρος των επιχειρήσεων καταγράφει από το 2011 ως

το 2012 μια συνολική μείωση της τάξεως των 10 δισ.,

πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα ξεπεράσει τα 50 δισ.

ευρώ σε σχέση με τα 60,51 δισ. της προηγούμενης

χρονιάς. Αυτό σημαίνει, με έναν πρόχειρο υπολογισμό,

35.000 νέα λουκέτα στην αγορά. 

Η ελπίδα μπορεί να επανέλθει μόνο μέσω της

επανεκκίνησης της αναπτυξιακής προοπτικής με σημείο

αναφοράς τη μικρομεσαία επιχείρηση. Το περίφημο

«σκέψου σε μικρή κλίμακα» που κανοναρχεί την ανα-

πτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα πρέπει

να εμπεδωθεί και στο εσωτερικό, ιδίως σε μια περίοδο

που διαμορφώνονται με επιπόλαιο τρόπο οι όροι για

την επικράτηση του «νόμου της επιχειρηματικής ζούγ-

κλας» και στην ελληνική αγορά. 

Η ΕΣΕΕ για το 2013 θα συντονίσει τη συνδικαλιστική

δράση της γύρω από πέντε άξονες διεκδίκησης: δίκαιη

φορολογία για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις� ενίσχυση της

χρηματοδότησης και της ρευστότητας στην αγορά�

ασφάλιση και υγεία για όλους τους συναδέλφους�

πάταξη της μάστιγας του παρεμπορίου� προστασία

της «εντός κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης». 

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την πίστη μου σε

ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους έλληνες εμπό-

ρους και να ευχηθώ σε όλους καλή και ευτυχή χρονιά,

με δουλειές και λιγότερα λουκέτα.

Ο κ. Βασίλης Κορκίδης είναι πρόεδρος της Εθνικής

Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.  
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Ν
έο τοπίο διαμορφώνεται στην

αγορά με την είσοδο του 2013,

όπου αλλάζουν οι όροι του παι-

χνιδιού για τους μικρούς και μεγάλους

εμπόρους, ενώ οι καταναλωτές είναι

θεατές. Αυτό προέκυψε στη διάρκεια

των τελευταίων μηνών που η πολιτική

ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης νο-

μοθετεί με «ρυθμούς πολυβόλου», ελ-

πίζοντας ότι θα διαμορφώσει ένα νομο-

θετικό σύστημα λειτουργίας της αγοράς

το οποίο μπορεί να έχει ευνοϊκή επίδραση

στην αναθέρμανσή της.

Καθιερώθηκε με Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου η διεύρυνση του ωραρίου

λειτουργίας των καταστημάτων, επτά

Κυριακές τον χρόνο για όλη την αγορά

και όλες τις Κυριακές μόνο για τα μικρά

καταστήματα που δεν είναι μεγαλύτερα

των 250 τ.μ. Κι αλλάζει και το καθεστώς

των εκπτώσεων. Από δύο περίοδοι τον

χρόνο που ήταν ως τώρα γίνονται τέσ-

σερις.

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα «τε-

λευταίας εσοδείας» νομοθετήματα που

θα επηρεάσουν την αγορά και την κα-

θημερινότητα των καταναλωτών το 2013.

Ομως το διαθέσιμο εισόδημα των κα-

ταναλωτών έχει κατρακυλήσει σε ιστο-

ρικά χαμηλά επίπεδα, τουλάχιστον στη

διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δε-

καετιών. Ενδεικτικό του κλίματος που

επικρατεί στην αγορά και «εξουδετερώ-

νει» τα οφέλη από την επιμήκυνση της

περιόδου των εκπτώσεων, είναι το γε-

γονός ότι στην «καρδιά» της εορταστικής

αγοράς μεγάλα καταστήματα, ακόμη και

πολυκαταστήματα, πωλούν με έκπτωση

30% και 35% (καλλυντικά, είδη ένδυσης

κ.λπ.).

Αλλά και πόσο διαθέσιμο εισόδημα

να έχει απομείνει με την πραγματική

ανεργία να βρίσκεται στα επίπεδα του

30%; Αλλά και με την υπερφορολόγηση

που έχει επιβληθεί;

Το εισόδημα των δημοσίων

υπαλλήλων έχει συρρικνωθεί

σημαντικά και οι αμοιβές των

περισσοτέρων εργαζομένων

στον ιδιωτικό τομέα έχουν μει-

ωθεί - χωρίς να ληφθεί υπόψη

το γεγονός ότι πολλές ιδιωτικές

επιχειρήσεις αδυνατούν να κα-

ταβάλουν τη μισθοδοσία των

εργαζομένων τους στην ώρα τους.

Λιγότερο παρεμπόριο

Βέβαια είναι γεγονός ότι η αντιμετώ-

πιση του παρεμπορίου γίνεται με πιο

συστηματικό τρόπο, όσον αφορά την

καταστολή - με τη συγκρότηση του επι-

τελείου του Συντονιστικού Κέντρου Αν-

τιμετώπισης Παρεμπορίου και την εγκα-

τάστασή του στο κτίριο του παλιού

υπουργείου Εμπορίου, στην πλατεία Κά-

νιγγος - αν και εκκρεμεί η αναδόμηση

του τελωνειακού μηχανισμού και η ενί-

σχυσή του με συγκεκριμένα μηχανήματα.

Η τοποθέτηση αυτών των μηχανημάτων

θεωρείται βέβαιο ότι θα κάνει αποτελε-

σματικότερο τον περιορισμό του στις

πύλες εισόδου της χώρας.

Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός

ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου - και

κυρίως η ενσωματωθείσα στη Γενική

Γραμματεία Καταναλωτή Υπηρεσία Επο-

πτείας της Αγοράς - αφού δημιούργησε

τον κατάλληλο μηχανισμό προχώρησε

για πρώτη φορά σε έλεγχο των ενδο-

ομιλικών συναλλαγών, που αφορούν

κατά κύριο λόγο πολυεθνικούς ομίλους.

Ηδη δύο όμιλοι έχουν καταδικαστεί

στην επιβολή υψηλών προστίμων και

εκκρεμούν δύο ακόμη περιπτώσεις, ενώ

ο έλεγχος αφορά συνολικά 40 πολυε-

θνικούς ομίλους. Πρόκειται για τον τρόπο

διαμόρφωσης των τιμών στην ελληνική

αγορά.

Επίσης σημαντική είναι η προσπάθεια

που έχει καταβληθεί για την πάταξη του

λαθρεμπορίου των καυσίμων. Και τούτο

παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά

περιορισμένος ο αριθμός των διαθέσιμων

υπαλλήλων.

Παρ' όλα αυτά εντοπίστηκαν αρκετές

περιπτώσεις καταδολίευσης αντλιών και

αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη η αξιο-

ποίηση του λεγόμενου «μυστικού αυτο-

κινήτου», το οποίο είναι εξοπλισμένο

για την εξουδετέρωση περιπτώσεων λα-

θρεμπορίας καυσίμων.

Περισσότερος ανταγωνισμός

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Ανάπτυξης και ιδιαίτερα ο υπουργός κ.

Κωστής Χατζηδάκης θεωρεί ότι η δια-

μόρφωση υγιών συνθηκών ανταγωνισμού

και κυρίως ο τρόπος παρακολούθησης

των όσων συμβαίνουν σε κάθε κλάδο

της αγοράς είναι θέμα άμεσης προτε-

ραιότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, προχώ-

ρησε σε συμφωνία με τις υπηρεσίες του

ΟΟΣΑ για την απόκτηση ενός προγράμ-

ματος που αφορά τον εντοπισμό και

την «απενεργοποίηση» των κανονιστικώ́ν

εμποδίων στον ανταγωνισμό. Κυρίως

αυτό αφορά τις τιμές των προϊόντων

ανελαστικής δαπάνης όπως είναι τα κα-

ταναλωτικά.

Αν και σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις

υπάρχει τάση αποκλιμάκωσης των τιμών,

ωστόσο οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες

συνίστανται στο γεγονός ότι η ψαλίδα

μεταξύ των αμοιβών των εργαζομένων

και των τιμών έχει διευρυνθεί, κυρίως

επειδή οι πρώτες έχουν συρρικνωθεί

σημαντικά - χωρίς να συνυπολογίζεται

το εφιαλτικό μέγεθος της ανεργίας.   

Με νέους όρους 

το...παιχνίδι

στην αγορά

Ελεύθερο ωράριο και καταναλωτές θεατές

Οι έμποροι ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον

Ρεπορτάζ

Στην «καρδιά» της εορταστικής αγοράς 

μεγάλα καταστήματα, ακόμη και πολυκαταστήματα, 

πωλούν με έκπτωση 30% και 35%

Καθιέρωση 

σήματος 

ελληνικού 

προϊόντος
•Στη διάρκεια του 2013 πρό-

κειται να «ξεδιπλωθεί» η προ-

σπάθεια που έχει ξεκινήσει από

τις αρχές του 2010 - όταν ακόμη

υπουργός Ανάπτυξης ήταν η κυ-

ρία Λούκα Κατσέλη. Πρόκειται

για την καθιέρωση του σήματος

ελληνικού προϊόντος.

•Η συγκεκριμένη παρέμβαση

της Γενικής Γραμματείας Εμπο-

ρίου έλαβε την έγκριση της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρί-

θηκε ως κριτήριο για την από-

κτηση του σήματος η - ανεξαρ-

τήτως ιδιοκτησίας - εγχώρια πα-

ραγωγή του προϊόντος.

•Σε αρκετούς παραγωγικούς

κλάδους και κυρίως μικρού και

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις

έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για

την απόκτηση του ελληνικού σή-

ματος στις συσκευασίες των προ-

ϊόντων τους, ελπίζοντας ότι θα

κατορθώσουν - σε μία αγορά

που συρρικνώνεται μήνα με τον

μήνα - να αξιοποιήσουν την ευ-

μενή αντιμετώπιση που έχει με-

γάλο μέρος των καταναλωτών

των ελληνικών προϊόντων. Ηδη

έχουν αρχίσει οι συζητήσεις στη

Γενική Γραμματεία Εμπορίου για

τις εταιρείες που διεκδικούν το

σήμα.

•Μεγαλύτερο ενδιαφέρον

προς το παρόν εκδηλώνεται

στον κλάδο των αλκοολούχων

ποτών, όπου υποψήφιες είναι

οι επιχειρήσεις παραγωγής ού-

ζου, τσίπουρου, λικέρ (υπάρχουν

αρκετά τοπικά λικέρ) αλλά και

μπίρες, οι σημαντικότερες μάρ-

κες που κυκλοφορούν στην ελ-

ληνική αγορά.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ
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«Σε έναν αβέβαιο κόσμο τα

πράγματα μπορεί να είναι

πιο ασφαλή από ό,τι φαίνονται.

Αν κάποιοι πουλάνε τις επενδύ-

σεις τους σε πολύ χαμηλές τιμές,

αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για

ανθρώπους όπως εμείς» δήλωσε

πρόσφατα ο διευθύνων σύμβου-

λος του hedge fund Dromeus

Capital Ακίλες Ρίσβας, προσβλέ-

ποντας σε μεγάλες αποδόσεις

αν η Ελλάδα παραμείνει στην

ευρωζώνη. «Δεν σκέφτομαι ότι

υπάρχει κάτι παρεμφερές οπου-

δήποτε» ανέφερε μάλιστα μιλών-

τας στους «Sunday Times», επι-

σημαίνοντας ότι τα διαγράμματα

προβλέπουν ένα γιγαντιαίο «γύ-

ρισμα» της εγχώριας αγοράς.

Το ελληνικών συμφερόντων

fund, με έδρα στην Ελβετία, απο-

τελεί το πρώτο επενδυτικό ταμείο

αντιστάθμισης κινδύνων το οποίο

είναι προσανατολισμένο αποκλει-

στικά στην αξιοποίηση ευκαιριών

από την αγορά ελληνικών μετο-

χών και ομολόγων.

Οταν ρωτάμε τον Ιάσονα Μα-

νωλόπουλο, συνιδρυτή και γενικό

διευθυντή Επενδύσεων του

Dromeus Capital αλλά και συγ-

γραφέα του βιβλίου «Το επαχθές

χρέος της Ελλάδας», γιατί απο-

φάσισε να επενδύσει στην (κατά

άλλους χρεοκοπημένη) Ελλάδα,

μας απαντά ότι βασικό κριτήριο

των επενδυτικών του αποφάσεων

σήμερα αποτέλεσε η θετική του

στάση στο μάνατζμεντ «Σαμαρά

- Στουρνάρα». Η σοβαρότητα που

επιδεικνύει πλέον η Ελλάδα, σε

συνδυασμό με τη στάση των εταί-

ρων και δανειστών, και κυρίως

της Γερμανίας, τονώνει το επεν-

δυτικό ενδιαφέρον. Το Dromeus

Capital, πέρα από τα ελληνικά

ομόλογα, έστρεψε το ενδιαφέρον

τους επιλεκτικά και σε μετοχές

εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών με

υγιή θεμελιώδη ικανότητα να πα-

ράγουν μετρητά και χρηματοδο-

τημένα business plans. Καθώς

πάντως ο κίνδυνος εξόδου της

Ελλάδας από το ευρώ το τελευ-

ταίο διάστημα υποχωρούσε,

απόρροια και των δηλώσεων στή-

ριξης των δανειστών και εταίρων,

ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια υψη-

λού κινδύνου έσπευσαν να το-

ποθετηθούν στο ελληνικό χρέος,

καταγράφοντας κέρδη για όσα

αγόρασαν στο ναδίρ του Μαΐου

πάνω από 180% σε λιγότερο από

έξι μήνες.

Το 50% των hedge funds που

κατείχαν ελληνικά ομόλογα ονο-

μαστικής αξίας 25 δισ. ευρώ πάν-

τως, κατά την πρόσφατη επανα-

γορά ελληνικού χρέους αντιστά-

θηκε στον πειρασμό για γρήγορο

κέρδος, στηριζόμενο στην προσ-

δοκία ότι πολλοί άλλοι ομολογι-

ούχοι θα σπεύσουν να συμμετά-

σχουν, με αποτέλεσμα το χρέος

της Ελλάδας να μειωθεί, αυξά-

νοντας ακόμη περισσότερο την

αξία των ομολόγων όσων απο-

φασίσουν να μη συμμετάσχουν

στο πρόγραμμα.

Επιπλέον πλεονέκτημα των

funds είναι οι δικλίδες ασφαλείας

που τους παρέχει το νέο νομικό

καθεστώς στα ομόλογα, καθώς

μετά το PSI τα ελληνικά ομόλογα

υπάγονται στην αγγλική νομο-

θεσία, ενώ αρκετοί μάνατζερ ήταν

πλέον πεπεισμένοι ότι οι διεθνείς

δανειστές θα κάνουν τα πάντα

για να κρατήσουν τη χώρα μας

στο ευρώ, κάτι που βελτιώνει τις

πιθανότητες να μπορέσει η χώρα

να αποπληρώσει πλήρως τους

εναπομείναντες ομολογιούχους.

Οσα hedge funds απείχαν, ανα-

θάρρησαν, όπως υποστηρίζουν

ορισμένοι, και από το γεγονός

ότι η Ελλάδα πλήρωσε στο ακέ-

ραιο τους ομολογιούχους που

δεν είχαν συμμετάσχει στο PSI.

Συνολικά, αν και ορισμένοι δια-

χειριστές όπως ο Γκάρι Τζένκινς

της Swordfish Research και ο

Χανς Χιουμς της Greylock Capital,

ανέφεραν πως θα προτιμούσαν

να πάρουν τα κέρδη τους, επι-

θετικά funds, όπως π.χ. το Elliott

Associates, το οποίο έγινε γνωστό

μηνύοντας κυβερνήσεις, δεν πρό-

κειται να πουλήσουν τις θέσεις

τους στην Ελλάδα για καμία τιμή

χαμηλότερη του 100%.

Η Dart Management, με έδρα

τα νησιά Cayman (που αποπλη-

ρώθηκε εις το ολόκληρον ομό-

λογα της τάξεως των 436 εκατ.

ευρώ ξένου δικαίου από την κυ-

βέρνηση Παπαδήμου την άνοιξη),

είναι από τα πιο γνωστά funds-

«γύπες» που διαθέτουν ένα επι-

τυχημένο ιστορικό αγοράς κρα-

τικών ομολόγων χρεοκοπημένων

χωρών από τη δεκαετία του 1980.

Από την άλλη πλευρά το hedge

fund Adelante Asset Manage-

ment, που έχει έδρα το Λονδίνο,

άρχισε να αγοράζει ελληνικά ομό-

λογα στην τιμή των 12,5 σεντς.

Εχει ήδη πουλήσει μέρος αυτών

των τοποθετήσεων, αποκομίζον-

τας κέρδος 70%. Ωστόσο ο διευ-

θύνων σύμβουλος του ταμείου

Julian Adams είπε ότι εξακολουθεί

να κατέχει ελληνικά ομόλογα,

χαρακτηρίζοντάς τα «καλή» επέν-

δυση. «Η χώρα έχει τώρα μια ευ-

καιρία να προχωρήσει μπροστά,

σε πιο βιώσιμη βάση» υποστήρι-

ξε.

Ρεπορτάζ

Αγοράζουν Ελλάδα οι κερδοσκόποι
Το 50% των hedge funds απείχε από την επαναγορά ελληνικών ομολόγων προσβλέποντας σε υψηλότερες τιμές

Δεν υπάρχει σήμερα τίποτε καλύτερο

στην Ευρώπη από πλευράς επιβρά-

βευσης ρίσκου από τα ελληνικά ομόλογα,

εκτίμησαν ορισμένοι διαχειριστές, σημει-

ώνοντας ότι κάποια κερδοσκοπικά κεφάλαια

κράτησαν τα ομόλογα βραχυπρόθεσμης

λήξης με στόχο να πουλήσουν τους μα-

κροπρόθεσμους τίτλους. Στη συνέχεια σχε-

διάζουν να αγοράσουν και άλλα βραχυ-

πρόθεσμα ομόλογα, διατηρώντας έτσι τε-

λικά σχεδόν αμετάβλητη τη συνολική έκ-

θεσή τους στο ελληνικό χρέος.

Η Third Point, με έδρα τη Νέα Υόρκη

και κεφάλαια υπό διαχείριση στα 9,3 δισ.

δολάρια, ανακοίνωσε ότι τα ελληνικά ομό-

λογά της αποτελούσαν μία από τις πέντε

πιο κερδοφόρες θέσεις της για τον Οκτώ-

βριο. Το fund είχε αγοράσει τα ομόλογα

για περίπου 17 σεντς, είπε o διαχειριστής

του Ντάνιελ Λόεμπ στους επενδυτές, ενώ

έχει τοποθετηθεί και σε άλλα ελληνικών

συμφερόντων αξιόγραφα, όπως μετοχές

της DolphiCapital, που δραστηριοποιείται

στο ελληνικό real estate. Ο 51χρονος δι-

σεκατομμυριούχος επενδυτής απέδωσε

τις υψηλές αποδόσεις στις διαβεβαιώσεις

του προέδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι –

προς τα τέλη Ιουλίου – ότι θα κάνει οτι-

δήποτε για να σώσει το ευρώ. Στους πλέ-

ον... «προνοητικούς» traders για τις τύχες

της Ελλάδας περιλαμβάνονται μεταξύ άλ-

λων ο Νταν Λόεμπ της Third Point, ο

Λιούις Μπέικον της Moore Capital Man-

agement και ο Ντέιβιντ Τέπερ της Ap-

paloosa Management. Αλλοι γνωστοί παί-

κτες του κλάδου που έχουν θέση σε αυτά

τα 20 ομόλογά μας είναι τα funds Fir Tree,

Och Ziff, York Capital και Elliot Associates

(κυνηγούν την Αργεντινή 10 χρόνια μετά

την πτώχευσή της), τα οποία φαίνεται να

έχουν τοποθετηθεί στους ελληνικούς τίτ-

λους στη ζώνη από 17 ως 19 σεντς.

Τα ομόλογα το καλύτερο στοίχημα στην Ευρώπη 
Kερδοσκοπικά κεφάλαια κράτησαν τα βραχυπρόθεσμα με στόχο να πουλήσουν τους μακροπρόθεσμους τίτλους

Hαποκατάσταση της αξιοπιστίας

της χώρας είναι το κλειδί για

να ενισχύσουν την επενδυτική

τους δραστηριότητα οι πολυεθνικοί

όμιλοι που λειτουργούν στην ελ-

ληνική αγορά. Και αυτό δεν είναι

κάτι που μπορεί να συμβεί από τη

μια στιγμή στην άλλη. Θα χρειαστεί

χρόνο και παραμονή της χώρας

στην τροχιά του προγράμματος.

Αυτό έγινε σαφές στη συνάντηση

που είχε την περασμένη Δευτέρα

ο πρωθυπουργός  Αντώνης Σαμα-

ράς με τους επικεφαλής 13 εκ των

μεγαλυτέρων πολυεθνικών ομίλων

που δραστηριοποιούνται στην εσω-

τερική αγορά. Στις διαβεβαιώσεις

του Πρωθυπουργού ότι η ανασφά-

λεια και η αναταραχή ανήκουν στο

παρελθόν και στο κάλεσμά του

να αυξήσουν την απασχόληση και

τις επενδύσεις οι επικεφαλής των

πολυεθνικών ομίλων αντέτειναν

ότι η αξιοπιστία αποκαθίσταται με

έργα. «Πρέπει να αποδείξουμε

στους μητρικούς μας ομίλους ότι

η Ελλάδα έχει γίνει αξιόπιστη, έτσι

ώστε να υπάρξει η δυνατότητα

προγραμματισμού νέων επενδύ-

σεων. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται

με λόγια, αλλά χρειάζονται πράξεις»

ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Το πνεύμα της συνάντησης είναι

ενδεικτικό του κλίματος που επι-

κρατεί στις τάξεις των εν δυνάμει

επενδυτών ελλήνων και ξένων. Η

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

που είναι απαραίτητη για να μπο-

ρέσει να ανακάμψει η οικονομία

θα γίνει βήμα-βήμα και θα πάρει

χρόνο. «Οι καταθέσεις των πολυε-

θνικών, που ήταν από τις πρώτες

που εγκατέλειψαν τη χώρα, έφυγαν

σε μία ημέρα. Η επιστροφή τους

όμως δεν είναι το ίδιο αυτόματη

διαδικασία. Θα πάρει χρόνο για να

επιστρέψουν» αναφέρουν πηγές

της αγοράς.  Μπορεί λοιπόν η οι-

κονομία να ξαναμπήκε σε τροχιά,

όμως το προσεχές τρίμηνο θεω-

ρείται κρίσιμο για να αποδειχθεί

ότι μπορεί να παραμείνει στον δρό-

μο του προγράμματος, καθώς κάθε

μήνα θα δίνει εξετάσεις κατά πόσο

εφαρμόζει τα προαπαιτούμενα για

την καταβολή των τριών μηνιαίων

δόσεων. Και η αναβάθμιση της πι-

στοληπτικής ικανότητας της χώρας

σίγουρα ήταν μια θετική εξέλιξη

προς την κατεύθυνση της αποκα-

τάστασης της εμπιστοσύνης, όμως

δεν σημαίνει ότι το Δημόσιο μπορεί

να βγει στις αγορές και να δανει-

στεί.

Πάντως κοινός τόπος στη συ-

νάντηση της περασμένης Δευτέρας

ήταν η αισιοδοξία για το 2013 και

το 2014, δεδομένου ότι τα στελέχη

των πολυεθνικών ομίλων έλεγαν

ότι εντός του 2013 θα βελτιωθεί η

ρευστότητα στην αγορά, έτσι ώστε

περί τα τέλη του χρόνου να υπάρξει

σταθεροποίηση της οικονομικής

κατάστασης και από το 2014 να

ενισχυθεί η επενδυτική δραστη-

ριότητα. Αλλά οι επενδύσεις που

πιθανόν να γίνουν το 2014 πρέπει

να προγραμματιστούν από το 2013.

Και γι' αυτό τον λόγο είναι αναγκαίο

να αναβαθμιστεί η «ελληνική αξιο-

πιστία μας προς τους μητρικούς

ομίλους», όπως επισήμαναν.

Τρία βήματα προς την αξιοπιστία
Διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού στους επικεφαλής πολυεθνικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Μεγάλες ευκαιρίες στα ελληνικά ομόλογα και σε επιλεγμένες μετοχές, ειδικά εάν η χώρα αποφύγει 

ολοκληρωτικά την έξοδό της από το ευρώ, «βλέπουν» hedge funds

Ρεπορτάζ



Αν οι απόγονοί σας ανακαλύ-

ψουν αυτή τη σελίδα, κιτρινι-

σμένη και τσαλακωμένη, ύστερα

από χιλιάδες χρόνια, πολλές από

αυτές τις λέξεις θα τους είναι ακα-

τανόητες - ακόμη και αν θεωρούν

ότι μιλούν ελληνικά. Στο κάτω-

κάτω τα σημερινά παιδιά δυσκο-

λεύονται να αποκρυπτογραφήσουν

την καθαρεύουσα - η εξέλιξη της

γλώσσας μέσα σε μερικές δεκαε-

τίες έχει «σβήσει» το νόημα πολλών

λέξεών της.

Αν η γλώσσα μας έχει γίνει σχε-

δόν αγνώριστη μέσα σε λιγότερο

από έναν αιώνα πώς θα μπορούσε

να ακούγεται ύστερα από δεκάδες

χιλιάδες χρόνια; Οι γλώσσες δια-

μορφώνονται σε μεγάλο βαθμό

από τις απρόβλεπτες διαθέσεις

αυτών που τις μιλούν, εξετάζοντας

όμως τις αντιξοότητες που έχει

να αντιμετωπίσει η γλώσσα

μας μπορούμε να κάνουμε

μερικές υποθέσεις για το

πώς θα μιλούν οι απόγονοί

μας.

Το πρώτο προφανές

ερώτημα είναι το αν θα

χρησιμοποιούν καθόλου τα

ελληνικά. Τα αγγλικά έχουν

ήδη εισβάλει στο λεξιλόγιό

μας, όμως και αυτά ακόμη απει-

λούνται. Αυτή τη στιγμή μπορεί

να αποτελούν την «κυρίαρχη»

γλώσσα στις παγκόσμιες συναλ-

λαγές, αυτό όμως οφείλεται σε

μεγάλο βαθμό στην παρούσα οι-

κονομική δύναμη των αγγλόφω-

νων κρατών. Αν κάποια άλλη χώρα

κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπό-

ριο ίσως οι απόγονοι όλων μας,

αγγλόφωνοι και μη, να έχουν στρα-

φεί προς μια άλλη γλώσσα. Αν

αυτό έχει συμβεί, το πιθανότερο

είναι ότι θα έχουν αρχίσει να

ενσωματώνουν ορισμένους

από τους όρους της στη

γλώσσα τους - έτσι όπως

σήμερα εμείς λέμε ότι θα

ακούσουμε ένα «podcast»

ή θα κάνουμε «chat» στο

«tablet» μας. Οι πολύ δημο-

φιλείς γλώσσες τείνουν πάν-

τως να είναι ανθεκτικές στις

εισβολές, οπότε δεν υπάρχει λό-

γος να θεωρήσουμε ότι τα αγγλικά

θα εξαφανιστούν εντελώς. Για τα

ελληνικά, δεν μπορούμε να ξέ-

ρουμε.
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Σ
τροφή στις μετοχές «βλέ-

πουν» κορυφαίοι fund man-

agers του πλανήτη για το

2013, βάσει σχετικής έρευνας

της BofA Merrill Lynch, από την

οποία προκύπτει ότι βρισκόμαστε

στα πρόθυρα μιας «μεγάλης με-

ταστροφής» από τα ομόλογα προς

τους μετοχικούς τίτλους. Αν και

οι αγορές παραμένουν ασταθείς,

και οι ανισορροπίες καθιστούν

τις οικονομίες ευαίσθητες σε κρα-

δασμούς, οι περισσότεροι διεθνείς

οίκοι προβλέπουν ότι το 2013 οι

μετοχές θα υπεραποδώσουν

έναντι των ομολόγων σημειώνον-

τας κέρδη άνω του 15%.

Για τους αναλυτές λοιπόν,

οι  μετοχές θα αποτελέσουν την

πιο ευνοημένη κατηγορία επεν-

δύσεων για το 2013. Ο συνδυα-

σμός, λένε, της βελτιούμενης

ζήτησης, των καλών αποτιμήσεων

και της αυξημένης ρευστότητας

θα επηρεάσει θετικά τις μετοχές,

βελτιώνοντας την επενδυτική ψυ-

χολογία.

Από την αρχή του χρόνου πα-

ρατηρείται  παράλληλη άνοδος

των μετοχικών και των ομολο-

γιακών αγορών. Αυτή η θετική

συνδιακύμανση αποτελεί εξαίρε-

ση τα τελευταία 10 χρόνια όπου

η συσχέτιση μεταξύ των τιμών

των μετοχών και των τιμών των

ομόλογων είναι αρνητική. Οι ανα-

λυτές λένε τώρα ότι το 2013 το

πιο πιθανό σενάριο είναι οι πιέσεις

στις τιμές των ομολόγων. Ο συ-

σχετισμός παραγωγής - ζήτησης

παραμένει αρνητικός για την τιμή

του πετρελαίου, ενώ πιθανή υπο-

χώρηση του δολαρίου (σε όρους

συνολικού εμπορικά σταθμισμέ-

νου δείκτη) θα αποτελούσε θετική

εξέλιξη, λένε οι αναλυτές και

προβλέπουν μέση τιμή στα 110

δολάρια/βαρέλι το 2013.

Για την τιμή του χρυσού υπάρ-

χουν δύο τάσεις: Η μία υποστη-

ρίζει ότι έφθασε το τέλος του

bull market (ανοδική αγορά). Η

κύρια κινητήρια δύναμη πίσω από

την ανοδική κίνηση στην τιμή

του μετάλλου, λένε, είναι τα

πραγματικά επιτόκια, τα οποία

διαμορφώνονται σε εξαιρετικά

χαμηλά επίπεδα στις ΗΠΑ λόγω

και της επιθετικής νομισματικής

χαλάρωσης από τη Fed, όμως

αυτή η εποχή φθάνει στο τέλος

της, μια και η οικονομία φαίνεται

να... επιστρέφει!  Ωστόσο μια με-

γαλύτερη ομάδα αναλυτών προ-

βλέπει μέση τιμή για το 2013

στα 1.750 δολάρια/ουγκιά, ενώ

υπάρχουν και φωνές που βλέ-

πουν το πολύτιμο μέταλλο ακόμη

και στα 2.100 δολάρια/ουγ-

κιά.

Ως την αρχή ενός ιστορικού

ράλι ή μιας μικρής αναλαμπής

που θα σβήσει άμεσα, αν η

χώρα τελικά δεν τα καταφέ-

ρει, προδιαγράφουν αναλυτές

της αγοράς την πορεία των ελ-

ληνικών μετοχών το 2013.  

Αν και σε αυτή τη φάση οι μι-

κροεπενδυτές και ορισμένα

hedge funds αποτελούν τους βα-

σικούς «παίκτες» του ΧΑ, αρκετοί

μακροπρόθεσμοι επενδυτές αρ-

χίζουν να «βλέπουν» τις ελληνικές

μετοχές περισσότερο ως ευκαιρία

παρά ως κίνδυνο, ειδικά αν ο κίν-

δυνος του Grexit (έξοδος της χώ-

ρας από το ευρώ) ακόμη και μετά

τις γερμανικές εκλογές θα έχει

αποτραπεί.

Τα ελληνικά ομόλογα σημει-

ώνουν μεγάλη άνοδο το τελευ-

ταίο εξάμηνο με τις τιμές τους

από τα 12,5 σεντς ανά ευρώ να

έχουν εκτιναχθεί στα 51 σεντς

ανά ευρώ (+400%). Ωστόσο με-

γάλο μέρος των hedge funds

αναμένουν περαιτέρω άνοδο της

αξίας τους. Το τελευταίο διάστημα

πάντως ορισμένοι διαχειριστές,

πέρα από τα ελληνικά ομόλογα,

έστρεψαν το ενδιαφέρον τους

επιλεκτικά και σε μετοχές εισηγ-

μένων στο ΧΑ εταιρειών με υγιή

θεμελιώδη ικανότητα να παρά-

γουν μετρητά και χρηματοδοτη-

μένα business plans.

Ρεπορτάζ

Ο επενδυτικός χάρτης του 2013
Πώς θα κινηθούν τα χρηματιστήρια και οι ελληνικές μετοχές, οι αγορές ομολόγων, ο χρυσός και το πετρέλαιο

«Κλειδί» για τα ακίνητα η ανάσχεση της ύφεσης

Τι γλώσσα θα μιλάμε;

Οι επενδυτικές ευκαιρίες της νέας χρονιάς στη ναυτιλία θα περιοριστούν στις αγοραπωλησίες πλοίων

Οι γλώσσες που επικρατούν είναι 

συνήθως εκείνες του εμπορίου. 

Σε 10.000 χρόνια όλοι θα μιλούν κινεζικά;

Με τη χώρα μας για έκτη συνεχή

χρονιά (συμπεριλαμβανομένου και

του 2013)  σε ύφεση, η κατρακύλα των

τιμών των ακινήτων εύλογα οδήγησε

στην κατάρρευση της κτηματαγοράς, με

τους επαγγελματίες να εκτιμούν ότι οι

σωρευτικές απώλειες στα χρόνια της

κρίσης κινούνται μεταξύ 30% και 40%.

Η αγορά ακινήτων χαρακτηρίζεται από

υπερπροσφορά, με πολύ χαμηλή ζήτηση,

τη στιγμή που το απόθεμα των απούλη-

των ακινήτων, που υπολογίζεται σε πε-

ρίπου 180.000, παραμένει σταθερό, γιατί

η πτώση της ιδιωτικής οικοδομικής δρα-

στηριότητας και των επενδύσεων ήταν

ανάλογη με τη μείωση του αριθμού των

αγοραπωλησιών, με αποτέλεσμα τα

απούλητα σπίτια να είναι σήμερα ελα-

φρώς περισσότερα απ' ό,τι στα τέλη

του 2008.

Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι

τιμές για όσους διαθέτουν μετρητά είναι

χαμηλότερες από το κόστος κατασκευής

τους, τα δεδομένα δείχνουν ότι η εν

λόγω αγορά δύσκολα μπορεί να πάρει

την ανιούσα προτού η πραγματική οι-

κονομία αρχίσει αληθινά να ανακάμπτει.

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης ναυ-

λαγορών Baltic Dry Index, που παρακο-

λουθεί τους ημερήσιους ναύλους για

τη μεταφορά εμπορευμάτων με ποντο-

πόρα φορτηγά πλοία, εμφανίζει απώλειες

93% από το υψηλό των 11.793 μονάδων

το καλοκαίρι του 2008, πριν από την

κατάρρευση της Lehman Brothers. Οι

προοπτικές για το 2013, λένε οι αναλυ-

τές, δεν είναι σημαντικά βελτιωμένες,

αν και, όπως αναφέρουν, στο πρώτο

εξάμηνο θα υπάρξουν ενδείξεις για το

αν τελικά η αγορά μπορεί να «γυρίσει»,

ειδικά αν ανακάμψει το παγκόσμιο εμ-

πόριο. Οι επενδυτικές ευκαιρίες της νέας

χρονιάς, λένε οι αναλυτές, αφορούν

αγοραπωλησίες πλοίων καθώς οι αξίες

τους ενδέχεται να έχουν δει τα χαμηλά

τους.


