
Η
συνολική πτώση των αξιών στα επαγγελματικά ακί-

νητα, για το διάστημα 2008 - 2012, κυμαίνεται από

30% έως 50% κατά μέσον όρο για όλη την επικράτεια.

Ειδικότερα, τα γραφεία παρουσιάζουν πτώση περί το 52%,

τα καταστήματα 47%, τα εμπορικά κέντρα 30%, οι βιομηχα-

νικοί χώροι 38%, οι αποθηκευτικοί χώροι 41% και τα ξενο-

δοχεία κοντά στο 30%.

Ακόμα κι έτσι, όμως, η αγορά επαγγελματικού ακινήτου,

που βρίσκεται σε πτωτική πορεία από το 2008, με βάση τα

υπάρχοντα στοιχεία, θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στην

ίδια τροχιά και το επόμενο διάστημα. Είναι δύσκολο να

προβλέψει κανείς πόση ακριβώς θα είναι η πτώση, ιδιαίτερα

σε μία χώρα όπου η αγορά χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια

και στρεβλώσεις, που δεν επιτρέπουν στις δυνάμεις της

να λειτουργήσουν και να αντιδράσουν ανάλογα.

Τα παραπάνω επισημαίνει, μιλώντας στην «Κ», ο κ. Θωμάς

Ζιώγας, επικεφαλής στην Ελλάδα του μεγάλου αμερικανικού

συμβουλευτικού οίκου real estate «NAI Global», που ανήκει

στην C-III Capital Partners LLC. Σύμφωνα με μελέτη της, η

πτωτική πορεία των αξιών θα συνεχιστεί για τα επόμενα

δύο με τρία έτη.

Η εκτίμηση αυτή εξηγεί και σε μεγάλο βαθμό τη στάση

αναμονής των υποψηφίων επενδυτών που αποφεύγουν

ακόμα να τοποθετηθούν μαζικά, όπως θα αναμενόταν,

στα σημερινά διορθωμένα επίπεδα τιμών.
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Το δεύτερο κύμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης

ξεκινά η κυβέρνηση, φιλοδοξώντας να ολοκληρώσει

τις αλλαγές ως το τέλος του 2013.

Μετά τις «οριζόντιες» ανατροπές σε όρια ηλικίας, έτη

ασφάλισης και υπολογισμούς συντάξεων, που συντελέ-

στηκαν με τους ασφαλιστικούς νόμους Λοβέρδου - Κου-

τρουμάνη το 2010 και το 2011, έρχεται η «κάθετη» επέμ-

βαση στο εσωτερικό των ταμείων κύριας ασφάλισης, με

την καθιέρωση ενιαίων κανόνων ανά ασφαλιστικό φο-

ρέα.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας προβλέπει

ενιαίες εισφορές, ενιαίες παροχές, ενιαίους κανόνες

ασφάλισης, πλήρη εσωτερική ενοποίηση των υπαρχόντων

ασφαλιστικών ταμείων, κεντρική αναζήτηση και είσπραξη

των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ταμείων.

Η νέα μεταρρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει  μελ-

λοντικά τις παροχές των ασφαλισμένων των ειδικών τα-

μείων (ΔΕΚΟ, τραπεζών) που έχουν ενταχθεί ως «ειδικοί

λογαριασμοί» στο ΙΚΑ, όπως και τα Ταμεία των επιστημόνων

που «ενοποιήθηκαν» στο ΕΤΑΑ.

Η προσπάθεια για ενιαίους κανόνες ασφάλισης ξεκινά

άμεσα - την ερχόμενη Τρίτη - με τη συγκρότηση και συ-

νεδρίαση στο υπουργείο Εργασίας «ειδικής επιστημονικής

επιτροπής», η οποία θα προετοιμάσει τις προτάσεις των

αλλαγών, ενώ θα ακολουθήσει διάλογος με τους κοινω-

νικούς φορείς με στόχο το τελικό νομοσχέδιο να έχει

διαμορφωθεί και ψηφισθεί ως το τέλος του έτους.   

Η «εσωτερική ενοποίηση» θα αφορά τα υφιστάμενα

ταμεία κύριας ασφάλισης - ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και

ΕΤΑΠ ΜΜΕ -, δηλαδή δεν θα επιφέρει περαιτέρω μεταξύ

τους ενοποιήσεις.

«Ο νόμος Πετραλιά επέφερε μόνο τη διοικητική ενοποίηση

των Ταμείων, ενώ δεν προχώρησε καθόλου η ασφαλιστική

ενοποίηση» τονίζει στο «Βήμα της Κυριακής» ο υπουργός

Εργασίας κ. Γ. Βρούτσης.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΜΙΣΟ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο
που σταθεί και όπου βρεθεί κα-

νείς, δεν ακούει τίποτε άλλο

παρά δραματικές ιστορίες για

φόρους που κλονίζουν μαζικά τους

φορολογουμένους και τα νοικοκυριά.

Επειτα από τρία χρόνια συνεχούς επι-

βολής έκτακτων φόρων, άμεσων και

έμμεσων, η φοροδοτική ικανότητα των

πολιτών τείνει να εξαντληθεί, καθώς

σε καιρό εισοδηματικών απωλειών τα

φορολογικά βάρη γίνονται δυσβάσταχτα.

Πολύ περισσότερο όταν επιβάλλονται

σε ιδιοκτησίες και ακίνητα που δεν

αποδίδουν εισόδημα.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εξαιτίας

του υπερβάλλοντος φορολογικού βά-

ρους αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο

να βγάλουν στο σφυρί ακόμη και πα-

τρογονικά ακίνητα σε πόλεις και χω-

ριά.

Από το 2009 και εντεύθεν επιβλήθη-

καν οκτώ έκτακτες φορολογίες, οι πε-

ρισσότερες των οποίων μονιμοποιήθη-

καν.

Μόνο από το «χαράτσι» των ακινήτων

που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ το

υπουργείο Οικονομικών βεβαίωσε σε

περίπου 5,5 εκατ. καταναλωτές της

ΔΕΗ φόρους ύψους 5 δισ. ευρώ για το

2011 και το 2012.

Απ' αυτά εισπράχθηκαν το 2011 πε-

ρίπου 2,18 δισ. ευρώ από 2,57 δισ.

ευρώ που είχαν βεβαιωθεί. Πράγμα που

σημαίνει ότι παρέμειναν ανείσπρακτα

περίπου 400 εκατ. ευρώ, που αναλο-

γούν σε περίπου 350.000 φορολογου-

μένους. Για το 2012 έχουν βεβαιωθεί

επίσης 2,56 δισ. ευρώ και μέχρι τώρα

έχουν εισπραχθεί περίπου 900 εκατ.

ευρώ. Και υπάρχει η εκτίμηση ότι θα

παρουσιασθεί αντίστοιχη απόκλιση. Γε-

γονός που φανερώνει τη δυσκολία ση-

μαντικής μερίδας φορολογουμένων να

πληρώσει το «χαράτσι» διακινδυνεύοντας

ακόμη και το ενδεχόμενο κατασχέσε-

ων.

Ταυτόχρονα «τρέχουν» ανείσπρακτοι

φόροι προηγούμενων ετών όπως ο Φό-

ρος Ακίνητης Περιουσίας του 2010, του

2011 και του 2012. Μόλις τώρα εστά-

λησαν 151.000 εκκαθαριστικά για το

2010, με τα οποία διεκδικούνται 381

εκατ. ευρώ. Για το 2011 και 2012 θα

διεκδικηθούν συνολικά άλλα περίπου

1,2 δισ. ευρώ. Το 2009 επίσης 1.523.310

φορολογούμενοι εκλήθησαν να πλη-

ρώσουν 446,5 εκατ. ευρώ και τελικά

το κράτος εισέπραξε 387 εκατ. ευρώ.

Τείνει να εξαντληθεί 

η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων

Μέσα σε κλίμα συναδελφικότητας, πραγματοποιήθηκε η

καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΔΕ-

ΟΠ Αθηνών, στα γραφεία μας, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου

2013. Μετά την κοπή, οι συνάδελφοι πρατηριούχοι συζήτη-

σαν για τα φλέγοντα ζητήματα του κλάδου. Κατά τη διάρκεια

της εκδήλωσης, βραβεύτηκε ο Βασίλης Μπέκας, γιος του συ-

ναδέλφου Παναγιώτη Μπέκα, ο οποίος εισήχθη στο Τμήμα

Εμπορίου και Διαφήμισης του ΤΕΙ Λαμίας. Στις φωτογραφίες

μας, στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 

ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2013 θα παραμείνει ανοι-

χτό το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ για τους τομείς μεταποί-

ησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και δραστη-

ριότητες που αφορούν τον κλάδο μας και συγκεκριμέ-

να στο χονδρεμπόριο εμπόριο ποτών.

Ισορροπία στην αγορά

υπόσχονται οι εταιρείες

Μέσα στη δίνη της μεγάλης ύφεσης στην αγορά, οι

πρατηριούχοι αναμένουν τη νέα εμπορική πολιτι-

κή των συνεργαζομένων εταιρειών, οι οποίες, κατά τις

αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαν με τις συνδικα-

λιστικές οργανώσεις των πρατηριούχων, υποσχέθηκαν

αναγνώριση του χονδρεμπορίου ως φυσικού διακινη-

τού και τόνισαν ότι επιχειρούν να βρουν τις απαραίτη-

τες ισορροπίες ανάμεσα στο χονδρεμπόριο και στα κα-

νάλια, αλλά και ανάμεσα στα ίδια τα κανάλια. Οι πρατη-

ριούχοι αναμένουν τώρα την πραγματοποίηση των

ισορροπιών, ώστε να μην μείνουμε πάλι στις υποσχέ-

σεις - όπως συνήθως γίνεται εκ μέρους των εταιρειών...

Έγινε η κοπή της πίτας μας
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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

Ν
ομοσχέδιο με το οποίο κηρύσσει

«πόλεμο» στη «μαύρη» εργασία

και βάζει τέλος στις συντάξεις-

«μαϊμού» φέρνει η κυβέρνηση στη Βου-

λή.

Ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρού-

τσης ολοκλήρωσε τις σχετικές ρυθμίσεις

με τις οποίες ενεργοποιείται η οικονομική

αστυνομία κατά της αδήλωτης εργασίας

και αρχίζει η λειτουργία του ηλεκτρονικού

συστήματος «Αριάδνη» προκειμένου να

εκλείψει το φαινόμενο των συντάξεων-

«μαϊμού» που εισέπρατταν παράνομα

περί τα 50.000 άτομα από όλα τα Τα-

μεία.

Τα ληξιαρχεία των δήμων σε συνδυα-

σμό με τη Γενική Γραμματεία Πληροφο-

ριακών Συστημάτων, αλλά και την Ηλε-

κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφά-

λισης (ΗΔΙΚΑ),  αναδεικνύονται ως βασικές

υπηρεσίες «εξάλειψης της παραβατικό-

τητας» στον χώρο των συντάξεων.

Ολες οι παραπάνω υπηρεσίες συνδέ-

ονται ηλεκτρονικά μεταξύ τους προκει-

μένου να ενημερώνονται άμεσα για κάθε

μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση

του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου,

αλλά και για την ταχύτατη καταχώριση

σε περίπτωση θανάτου του συνταξιού-

χου.

Το νέο σύστημα ενημέρωσης των αρ-

μοδίων υπηρεσιών φέρει το κωδικό όνομα

«Αριάδνη» και περιγράφεται αναλυτικά

σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας,

το οποίο θα κατατεθεί από τον Γιάννη

Βρούτση στη Βουλή για ψήφιση εντός

της ερχόμενης εβδομάδας.  

Στόχος του συστήματος «Αριάδνη» είναι

η ριζική αντιμετώπιση της παραβατικό-

τητας στον χώρο των συντάξεων και η

εξοικονόμηση περίπου 400 εκατομμυρίων

ετησίως που σπαταλώνται σε παράνομα

εισπραχθείσες συντάξεις. Περιλαμβάνει

μέτρα που θα θωρακίσουν το σύστημα

κοινωνικής ασφάλισης ώστε να μην ξα-

νασημειωθούν κρούσματα παρανόμως

χορηγούμενων συντάξεων.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύζευξη των

ηλεκτρονικών συστημάτων των υπουρ-

γείων Εργασίας, Εσωτερικών και Οικονο-

μικών. Ετσι, με τη δήλωση του θανάτου

συνταξιούχου, στον ληξίαρχο ενός δήμου

θα ενημερώνονται - αυτομάτως - αρχικώς

η ΗΔΙΚΑ και στη συνέχεια τα ασφαλιστικά

ταμεία, ο ΕΟΠΥΥ και ο ΟΑΕΔ. Με τον

τρόπο αυτόν θα διακόπτονται οι παροχές

που ως τότε λάμβανε ο συνταξιούχος.

Η δήλωση του θανάτου στον ληξίαρχο

θα είναι προϋπόθεση για την έκδοση

της άδειας ταφής του τεθνεώτος.

Αντιστοίχως, θα δηλώνονται οι γάμοι,

τα διαζύγια και η λύση των συμφώνων

συμβίωσης, όπως και κάθε είδους οικο-

γενειακές μεταβολές, που σημαίνουν

παροχές και επιδόματα.

Τυχόν παράλειψη δήλωσης των λη-

ξιαρχικών γεγονότων θα επιφέρει κυρώ-

σεις (επιβολή προστίμων).

Παραλλήλως στο νομοσχέδιο προβλέ-

πεται ότι τους ελέγχους σε επιχειρήσεις

και εργοτάξια για παραβάσεις της εργα-

τικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας θα

διενεργούν πλέον η Υπηρεσία Οικονομι-

κής Αστυνομίας και η Δίωξη Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος.

Πρόκειται για το αντικείμενο ελέγχου

που διενεργούν σήμερα τα ελεγκτικά

όργανα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΣΕΠΕ.

Ταυτοχρόνως καθιερώνεται το «πιστο-

ποιητικό ασφαλιστικής συμμόρφωσης»,

το οποίο θα δίδεται κατόπιν ελέγχου

στις επιχειρήσεις κατά τα πρότυπα του

«φορολογικού πιστοποιητικού». Ο τρόπος

χορήγησης, ο χρόνος, η διαδικασία και

το αντικείμενο ελέγχου για τη χορήγηση

του πιστοποιητικού καθορίζονται με

υπουργική απόφαση η οποία εκδίδεται

εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση

του νόμου.  

Τέλος στη «μαύρη» 

εργασία και στις 

συντάξεις «μαϊμού»

ΚΕΡΔΗ 14% 

ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Μπορεί η αξία των μετοχών να αυξήθηκε

κατά 6,5 τρισ. δολάρια πέρυσι, εν τού-

τοις οι αναλυτές ξένων οίκων αναμένουν

πρόσθετα κέρδη 14% των μετοχών παγκο-

σμίως και το 2013. Τον Ιανουάριο ήδη οι με-

τοχές παγκοσμίως κέρδιζαν 4,5%, με τις αγο-

ρές να μην αποκλείουν ωστόσο μία ενδεχό-

μενη διόρθωση το επόμενο τρίμηνο. Για τους

αναλυτές ευχάριστη έκπληξη του 2013 θα

αποδειχθεί το Χρηματιστήριο της Ιαπωνίας,

καθώς η νέα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη

να καταπολεμήσει τον συνεχιζόμενο απο-

πληθωρισμό και το ισχυρό νόμισμα μέσω

μίας επεκτατικής δημοσιονομικής και νομι-

σματικής πολιτικής.

Συνολικά, ως σήμερα πολλοί επενδυτές

δεν συμμετείχαν στο ράλι των μετοχών, κα-

θώς συνταξιοδοτικά ταμεία, επενδυτικά κε-

φάλαια, hedge funds και πολλοί ιδιώτες

επενδυτές εμφανίζονται υποεπενδυμένοι

στις τοποθετήσεις τους στα χρηματιστήρια.

Έτσι, μία μετακίνηση προς τις επενδύσεις

μεγαλύτερους κινδύνου θα μπορούσε να

δώσει ώθηση στις τιμές των μετοχών σε μία

στιγμή μάλιστα που οι πραγματικές αποδό-

σεις των επονομαζόμενων ασφαλών επεν-

δύσεων είναι το τελευταίο διάστημα σχεδόν

αρνητικές.
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Στην κωδικοποίηση και στη

συμπλήρωση τεχνικών προ-

διαγραφών φορολογικών ηλε-

κτρονικών μηχανισμών και συ-

στημάτων (ταμειακών μηχανών)

προχώρησε πρόσφατα με από-

φασή του ο υφυπουργός Οικονο-

μικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης.

Επίσης, στην ίδια απόφαση γίνε-

ται εκτενής αναφορά στις διαδι-

κασίες χρήσης και λειτουργίας

τους αλλά και στις προδιαγραφές

αποστελλομένων αρχείων στη

Γενική Γραμματεία Πληροφορι-

κών Συστημάτων.

Με την απόφαση αυτή ουσια-

στικά μπαίνουν οι βάσεις προκει-

μένου το σύστημα Taxis να έχει

τη δυνατότητα να ενημερώνεται

για όλα τα στοιχεία των αποδεί-

ξεων, του ΦΠΑ που έχει εκδοθεί

κτλ.

Σύμφωνα με την απόφαση, ως

νόμιμες αποδείξεις ορίζονται οι

Αποδείξεις Εσόδου και τα Δελτία

Ημερήσιας Κίνησης “Ζ”. Στην αρ-

χή (πρώτη σειρά εκτύπωσης) και

το τέλος (τελευταία σειρά εκτύ-

πωσης) όλων των εκδιδομένων

δελτίων των έγκυρων αποδείξε-

ων εσόδου εκτυπώνονται οι χα-

ρακτηριστικές ενδείξεις “Φορο-

λογική απόδειξη - Έναρξη” και

“Φορολογική απόδειξη - Λήξη”

αντίστοιχα. Οι ίδιες χαρακτηριστι-

κές ενδείξεις εκτυπώνονται και

την αρχή (πρώτη σειρά εκτύπω-

σης) και στο τέλος (τελευταία

σειρά εκτύπωσης) κάθε Δελτίου

Ημερήσιας Κίνησης “Ζ”. Αυτές οι

χαρακτηριστικές ενδείξεις, “Φο-

ρολογική απόδειξη - Έναρξη” και

“Φορολογική απόδειξη - Λήξη”,

εκτυπώνονται με κεφαλαίους χα-

ρακτήρες και κρίνεται σκόπιμο

όπου είναι τεχνικά δυνατόν να

εκτυπώνονται με έντονα διαφο-

ροποιημένη γραφή ή χαρακτή-

ρες μεγέθους διπλού πάχους ή

διπλού ύψους.

Σε όλα τα άλλα δελτία που εκ-

δίδονται από τον φορολογικό

ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ -

ταμειακή μηχανή), για τη λήψη

διαφόρων πληροφοριών, εκτυ-

πώνεται η ένδειξη “Το παρόν δεν

αποτελεί φορολογική απόδειξη”.

Τα δελτία με την ένδειξη αυτή σε

καμία περίπτωση δεν αποτελούν

αποδεικτικό συναλλαγής αγοράς

αγαθού ή λήψης υπηρεσίας και

δεν επιτρέπεται η χρησιμοποί-

ησή τους ως αποδείξεων για τον

πελάτη.

Δεν επιτρέπεται σε φορολογι-

κή απόδειξη εσόδου η διενέρ-

γεια και καταγραφή συναλλαγής

(π.χ. πώληση) είδους με μηδενι-

κή ή αρνητική αξία. Επίσης, δεν

επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η

ακύρωση - διαγραφή εκδοθέντος

δελτίου φορολογικής απόδειξης.

Ο ΦΗΜ διαχειρίζεται και εκτυ-

πώνει είδη και κατηγορίες ειδών,

με δυνατότητα καταγραφής της

περιγραφής (ονομασίας) του εί-

δους, της μονάδας μέτρησης πο-

σότητας, της αξίας μονάδας του

είδους, του συντελεστή ΦΠΑ που

αντιστοιχεί και της κατηγορίας

στην οποία ανήκει, με ελάχιστο

προδιαγραφόμενο αριθμό 200

ειδών, τα οποία κατηγοριοποι-

ούνται σε τουλάχιστον 20 διαφο-

ρετικές κατηγορίες. Ο συντελε-

στής ΦΠΑ του είδους είναι υπο-

χρεωτικά ο ίδιος με αυτόν του

τμήματος όπου ανήκει το είδος.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι κατηγο-

ρίες των ειδών είναι ανεξάρτητες

από τα τμήματα συντελεστών

ΦΠΑ που διαθέτει ο ΦΗΜ. Ο ΦΗΜ

έχει τη δυνατότητα με κατάλλη-

λο χειρισμό (π.χ. πληκτρολόγη-

ση κωδικού) της αυτόματης έν-

δειξης σε οθόνη, της τιμής του εί-

δους.

Διόρθωση - ακύρωση
Ο ΦΗΜ παρέχει στον χειριστή

τη δυνατότητα διόρθωσης - ακύ-

ρωσης σε είδη της υπό έκδοση

νόμιμης απόδειξης. Κατά τη διόρ-

θωση - ακύρωση είδους δεν επι-

τρέπεται η διόρθωση μη πωλη-

θέντος είδους. Η διόρθωση - ακύ-

ρωση είδους νοείται μόνο ως ολι-

κή ακύρωση είδους. Ο ΦΗΜ προ-

τού επιτρέψει τη διόρθωση - ακύ-

ρωση είδους ελέγχει την τιμή,

τον κωδικό, την περιγραφή, την

ποσότητα και τον συντελεστή

ΦΠΑ του υπό διόρθωση - ακύρω-

ση είδους.

Έκπτωση - αύξηση
Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα ποσο-

τικής και ποσοστιαίας έκπτωσης

ή αύξησης. Η έκπτωση γίνεται για

κάθε είδος (αγαθό) χωριστά ή για

το σύνολο. Στην πρώτη περίπτω-

ση το ποσό της έκπτωσης ανα-

γράφεται αμέσως μετά την τιμή

του είδους στο οποίο αναφέρε-

ται η έκπτωση και δεν επιτρέπε-

ται να υπερβαίνει το ποσό της

πώλησης. Στη δεύτερη περίπτω-

ση το ποσό της έκπτωσης ανα-

γράφεται μετά την έκδοση του

μερικού συνόλου.

Η μόνη έγκυρη απόδειξη που

εκδίδεται για τον πελάτη είναι

εκείνη της οποίας τα στοιχεία κα-

ταχωρούνται τελικά στη φορο-

λογική μνήμη του ΦΗΜ. Στην

απόδειξη αυτή περιέχονται ανά-

μεσα στις χαρακτηριστικές φρά-

σεις “Φορολογική απόδειξη -

Έναρξη” και “Φορολογική από-

δειξη - Λήξη” ευανάγνωστα τα

ακόλουθα στοιχεία:

1. Επώνυμο, όνομα και πατρώ-

νυμο ή επωνυμία επιτηδευματία

ή επιχείρησης.

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - δραστηριότη-

τα.

4. ΑΦΜ.

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο

κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Αριθμός Φορολογικού Μη-

χανισμού για την αναγνώρισή

του, στην περίπτωση που στο

ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισ-

σότεροι από έναν φορολογικοί

μηχανισμοί.

7. Ημερήσιος αύξων αριθμός

φορολογικής απόδειξης εισόδου

και το πλήθος (προοδευτικός αύ-

ξων αριθμός) των εκδοθεισών

φορολογικών αποδείξεων εσό-

δου από αρχής λειτουργίας του

ΦΗΜ, συμπεριλαμβανομένου και

του τρέχοντος ημερήσιου αύξον-

τος αριθού φορολογικής απόδει-

ξης.

8. Ημερομηνία και ώρα έκδο-

σης της απόδειξης.

9. Οι λεπτομέρειες της συναλ-

λαγής όπως προβλέπονται από

τις ισχύουσες φορολογικές δια-

τάξεις για τους εκάστοτε τύπους

και κατηγορίες ΦΗΜ. Επιτρέπεται

η αναγραφή τριών γραμμών

ελευθέρου κειμένουν (σχόλια)

εντός των φορολογικών δελτίων

αποδείξεων που θα καθορίζεται

ελεύθερα από τον κάτοχο/χρή-

στη του ΦΗΜ με την προϋπόθεση

ότι το κείεο αυτό:

• Δεν θα εκτείνεται επί της

γραμμής πέραν του σημείου

όπου θα άρχιζε η εκτύπωση πο-

σού.

• Δεν θα παραπέμπει σε παρα-

νοήσεις ή αλλοιώσεις των συ-

ναλλαγών του περιεχομένου της

απόδειξης.

• Εκτυπώνεται και μετά την

εκτύπωση του συνολικού ποσού

της συναλλαγής και την ένδειξη

“Φορολογική απόδειξη - Λήξη”.

Ρεπορτάζ

Οι προδιαγραφές για τις ταμειακές μηχανές
Τι προβλέπει η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών - Πώς θα ενημερώνεται το Taxis
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Η
Ελλάδα δεν είναι ικανή να θρέψει τους Ελληνες με

αποκλειστικά δικά της διατροφικά προϊόντα, καθώς

υστερεί στην παραγωγή βασικών τροφίμων, όπως

κρέας, δημητριακά, γαλακτοκομικά, ζάχαρη, κ.ά., σε σχέση

με την κατανάλωση. Παρ’ όλο που το κλίμα της χώρας μας

είναι εύφορο για καλλιέργειες, η κακή χρήση επιδότησης

από την ΕΕ και άλλοι λόγοι έχουν κάνει την Ελλάδα να μην

είναι αυτάρκης στα βασικά είδη διατροφής και να αναγκάζεται

να εισάγει μεγάλες ποσότητες από τα περισσότερα προϊόντα

τροφίμων.

Μπορεί συνολικά 1 στα 4 κορυφαία 100 εξαγώγιμα προϊόντα

της χώρας μας να προέρχονται από τον κλάδο των τροφί-

μων-ποτών, με συνολικές εξαγωγές στο 9μηνο του 2011

που αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ (11,95% του συνόλου των εξα-

γωγών στην ίδια περίοδο), αλλά δεν είναι αυτάρκης σε

πολλά βασικά διατροφικά προϊόντα.

Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης της ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια

Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών) για μια

σειρά βασικών αγροτικών - διατροφικών προϊόντων φυτικής

και ζωικής παραγωγής για το έτος 2010 στην Ελλάδα, η αυ-

τάρκεια στο μαλακό σιτάρι ανέρχεται στο 32%, στα όσπρια

φθάνει το 39%, στο κρέας η αυτάρκεια ανέρχεται στο 56%

περίπου, με το μικρότερο ποσοστό να καταγράφεται στο

βόειο κρέας (30%) και το υψηλότερο στο αιγοπρόβειο κρέας

(94%).

Οπως ανέφερε ο κ. Κ. Καραγεωργίου, διευθυντής προμη-

θειών πρώτων υλών της εταιρείας 3αλφα, με αντικείμενο

την επεξεργασία - τυποποίηση οσπρίων & ρυζιών, «η αγροτική

παραγωγή στην Ελλάδα είχε στραφεί σε προϊόντα που είχαν

επιδοτήσεις, π.χ. βαμβάκι, καλαμπόκι, με αποτέλεσμα τα

όσπρια, παρ’ όλο που υπάρχει μεγάλη ποικιλία στη χώρα

μας, να μην επαρκούν για τους Ελληνες και να εισάγουμε

από Καναδά, ΗΠΑ, Μεξικό, κ.α.».

Πάντως, υπάρχουν και τα παραδοσιακά ελληνικά πρoϊόντα

που καλύπτουν την κατανάλωση των Ελλήνων και εξάγονται

αλλά είναι αρκετά; Αυτά αφορούν τη φέτα με ποσοστό αυ-

τάρκειας 147%, τα πορτοκάλια με ποσοστό 167%, το ρύζι

(171%), στο μέλι και στα αβγά καταγράφεται ποσοστό αυ-

τάρκειας της τάξεως 92% και 91% αντίστοιχα, ενώ στο ελαι-

όλαδο και στις ελιές η αυτάρκεια εμφανίζει υψηλό ποσοστό,

δεδομένου ότι η χώρα παραμένει έντονα εξαγωγική στα

δύο αυτά προϊόντα.

Ενα ακόμη ελληνικό προϊόν που εξάγεται είναι η μαύρη

σταφίδα, την οποία εμπορεύεται και η εταιρεία τροφίμων

Παπαδημητρίου (ελληνικό βαλσαμικό ξίδι Καλαμάτας, μου-

στάρδες, μαύρη σταφίδα Κορινθίας), η οποία έχει μεγάλη

εξαγωγική δραστηριότητα και σκοπεύει να την αυξήσει

καθώς στη χώρα μας η κατάσταση είναι προβληματική, σύμ-

φωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της κ. Χρ. Παπαδημη-

τρίου. Βέβαια, κάποτε η Ελλάδα, συνεχίζει ο ίδιος «παρήγαγε

και λευκή σταφίδα σε μεγάλες ποσότητες μαζί με την Τουρκία

αλλά τώρα η παραγωγή έχει σταματήσει, λόγω κακής χρήσης

των επιδοτήσεων και εισάγει από τη γειτονική χώρα. Πάντως,

η μόνη λύση για την επιβίωση των ελληνικών εταιρειών

είναι οι εξαγωγές».

Επιπλέον, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συν-

δέσμου Εξαγωγέων, για τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, προ-

κύπτει ότι σήμερα η Ελλάδα είναι πλεονασματική στα ψάρια,

στα φρούτα-λαχανικά και στα επεξεργασμένα έλαια, (καθώς

και στον καπνό). Αντίθετα, η χώρα μας είναι ελλειμματική

σε προϊόντα όπως κρέατα, γαλακτοκομικά, δημητριακά,

ζάχαρη & προϊόντα μελιού, καφέ, τσάι και μπαχαρικά, φυτικά

λάδια (αλλά και στις ζωοτροφές).

Από πλευράς εισαγωγών, μεταξύ των πρώτων 100 εισα-

γώγιμων προϊόντων συναντά κανείς 22 διατροφικά προϊόντα,

συνολικής αξίας 2,09 δισ. ευρώ (ήτοι 6,48% του συνόλου

των ελληνικών εισαγωγών). Και αν σε επίπεδο κορυφαίων

διατροφικών προϊόντων παρατηρείται σχετική ισορροπία με-

ταξύ ελληνικών και ξένων προϊόντων, σε επίπεδο συνόλου

το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό για τη χώρα μας.

Οπως τονίζει η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου

Εξαγωγέων κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «ο κλάδος των

τροφίμων απέδειξε ότι είναι εξαιρετικά ανθεκτικός σε περιό-

δους κρίσεων και έχει θέσει ισχυρά θεμέλια σε μεγάλες

αγορές. Αυτό σημαίνει ότι η διεθνής αγορά εμπιστεύεται τα

ελληνικά προϊόντα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δημιουρ-

γήσουμε ένα κίνημα αυτοκατανάλωσης και ανάδειξης των

ελληνικών προϊόντων».

Μια από τις πιο σημαντικές κατηγορίες τροφίμων που κα-

ταναλώνουν οι Ελληνες είναι το κρέας, όπου το μεγαλύτερο

μέρος του εισάγεται και η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί

για να καλύψει τις ανάγκες των Ελλήνων. Σύμφωνα με

στοιχεία της ICAP, η εγχώρια ανθρώπινη κατανάλωση κρέατος

το 2010 εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στους 905,3 χιλ. τόνους,

μειωμένη κατά 0,9% έναντι του προηγούμενου έτους. Η κα-

θαρή εγχώρια παραγωγή ανήλθε σε 503.300 τόνους το

2010, οι εισαγωγές σε 432.000 τόνους και οι εξαγωγές

μόλις που άγγιξαν τους 30.000 τόνους.
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Η Ελλάδα αδυνατεί να θρέψει τους Έλληνες

Ενα είδος που μπορεί να καλυφθεί από την παρα-

γωγή της Ελλάδας και μάλιστα εξάγεται είναι το κρασί.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕ (Οργανισμός Προώθη-

σης Εξαγωγών) η Ελλάδα παράγει 3 με 5 εκατ. λίτρα

κρασί ετησίως και καταναλώνει 3 εκατ. λίτρα ετησίως,

ενώ εξήγαγε κρασί αξίας 54,5 εκατ. ευρώ το ενδεκά-

μηνο του 2011. Παρ’ όλο που το ελληνικό κρασί αρκεί

να καλύψει τις ανάγκες των Ελλήνων, πραγματοποι-

ήθηκαν και εισαγωγές σε αξία 12 εκατ. ευρώ το 2010,

καθώς είναι στη φύση του καταναλωτή κρασιού να

επιθυμεί να δοκιμάσει και άλλα είδη και ποικιλίες.

Οσον αφορά γενικά τα ποτά, αναφέρεται ότι μπορεί

το κρασί να καλύπτει τις ανάγκες των ελλήνων κατα-

ναλωτών, αλλά αυτοί δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση

στο ουίσκι (το ουίσκι καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος

κατανάλωσης ποτών, καταλαμβάνοντας ποσοστό πε-

ρίπου 42% το 2010, σύμφωνα με έρευνα της ICAP), το

οποίο εισάγεται.

Δεν έχουμε αυτάρκεια στα βασικά είδη διατροφής
Παράγουμε αρκετό κρασί,  

αλλά πίνουμε ουίσκι

Ένα ποτηράκι πριν από τον ύπνο μπορεί να μας

ρίχνει πιο γρήγορα στην αγκαλιά του Μορφέα,

ωστόσο δεν είναι και ο καλύτερος «σύμβουλος» για μια

γαλήνια βραδιά αφού το αλκοόλ διαταράσσει τους φυ-

σιολογικούς κύκλους του ύπνου. Στο συμπέρασμα αυτό

κατέληξαν ειδικοί του Κέντρου Ύπνου του Λονδίνου.

Όπως συγκεκριμένα είδαν οι ερευνητές, παρότι η

κατανάλωση αλκοόλ μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται

ένα άτομο ώστε να αποκοιμηθεί και οδηγεί γρήγορα σε

βαθύ ύπνο, στη συνέχεια «κλέβει» μια σημαντική φάση

του ύπνου, εκείνη των ονείρων. Εάν πάλι γίνεται συχνή

κατανάλωση αλκοόλ τη νύχτα, τότε το άτομο τελικώς

εμφανίζει αϋπνίες.

ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ «ΚΛΕΒΕΙ» 

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
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Μ
ικρές παραμένουν μέχρι

στιγμής οι προς τα κάτω

αναπροσαρμογές των

επιτοκίων στις προθεσμιακές κα-

ταθέσεις, καθώς οι συνθήκες

δεν επιτρέπουν πιο δραστικές

κινήσεις προς την κατεύθυνση

μείωσης του κόστους άντλησης

ρευστότητας από την αποταμι-

ευτική βάση. Αυτό λειτουργεί

προς όφελος των καταθετών,

καθώς τους δίνεται η δυνατότητα

να «κλειδώσουν» μία υψηλή και

σίγουρη απόδοση, χωρίς το ρίσκο

απώλειας του κεφαλαίου τους.

Οπως εκτιμούν τραπεζικοί κύκλοι,

τα επιτόκια τους επόμενους μή-

νες θα καταγράψουν πτώση της

τάξεως του 40%, καθώς θα ολο-

κληρώνεται η ανακεφαλαιοποί-

ηση του κλάδου, θα προχωρούν

οι συγχωνεύσεις που έχουν συμ-

φωνηθεί και θα απομακρύνεται

το ενδεχόμενο εξόδου της Ελ-

λάδας από την ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τα τελευταία επί-

σημα στοιχεία που έχει δώσει

στη δημοσιότητα η Τράπεζα της

Ελλάδος, τον περασμένο Νοέμ-

βριο το μέσο επιτόκιο των νέων

καταθέσεων με διάρκεια έως και

1 έτος διαμορφώθηκε

στο 4,60%, υποχωρών-

τας σε σχέση με το

υψηλό του 5,01% του

περασμένου Ιουνίου.

Εκτοτε, οι περισσότε-

ρες τράπεζες έχουν

προχωρήσει σε περι-

κοπές στις αποδόσεις,

καθώς και σε κατάρ-

γηση προσφορών που

είχαν λανσαριστεί για

να ανακόψουν το κύμα

εκροών που προκάλε-

σε η πολιτική αβεβαι-

ότητα λόγω της διπλής

εκλογικής αναμέτρη-

σης στο β’ τρίμηνο του

2012.

Είναι χαρακτηριστικό

ότι από τα 18 δισ. ευρώ

που εκτιμάται ότι «εγ-

κατέλειψαν» το ελλη-

νικό τραπεζικό σύστη-

μα από τις αρχές Μαΐου

έως και τις δεύτερες

εκλογές της 17ης Ιουνίου, έχουν

επιστρέψει σχεδόν τα μισά. Το

γεγονός αυτό έδωσε μία ανάσα

στις τράπεζες, η οποία τους επι-

τρέπει να σταματήσουν τις υπερ-

βολές στους λογαριασμούς προ-

θεσμίας. «Θέλουμε να προσφέ-

ρουμε ένα ισχυρό κίνητρο στους

καταθέτες να επιστρέψουν τα

χρήματά τους στις τράπεζες και

δεν υπάρχει καλύτερο από τα

υψηλά επιτόκια» υπογραμμίζει

τραπεζικό στέλεχος, σημειώνον-

τας πως «δεν είναι τυχαίο το γε-

γονός ότι ακόμη και σήμερα

υπάρχουν προϊόντα που λειτουρ-

γούν σαν λογαριασμοί ταμιευ-

τηρίου και οι αποδόσεις τους κι-

νούνται ακόμη και στα επίπεδα

του 5%».

Η διάρκεια

Η αντίστροφή μέτρηση για την

υποχώρηση των αποδόσεων έχει

ξεκινήσει. Οι τράπεζες, υπό την

προϋπόθεση της περαιτέρω βελ-

τίωσης του οικονομικού κλίματος,

θα προχωρήσουν το επόμενο

διάστημα στην εφαρμογή ενός

σχεδίου που προβλέπει την εκλο-

γίκευση των εξόδων από τόκους,

τα οποία από την έναρξη της

κρίσης έχουν χτυπήσει «κόκκινο».

Στο πλαίσιο αυτό, τραπεζικοί κύ-

κλοι εκτιμούν ότι κάποια στιγμή

μέσα στο 2013 η «οροφή» στα

επιτόκια των προθεσμιακών κα-

ταθέσεων θα υποχωρήσει στα

επίπεδα του 3% από περίπου 5%

σήμερα, περιορίζοντας τις επι-

λογές των αποταμιευτών. Εφό-

σον επαληθευτεί αυτή η πρό-

βλεψη, κερδισμένοι θα βγουν

όσοι «κλείσουν» σήμερα για όσο

το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό

διάστημα μία υψηλή απόδοση.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός

ότι στις περισσότερες τράπεζες

τα επιτόκια των καταθέσεων άνω

των 12 μηνών είναι χαμηλότερα

από αυτά που ισχύουν για πε-

ριόδους της τάξεως των 3-6 μη-

νών. Εξάλλου, αρκετά πιστωτικά

ιδρύματα προχώρησαν το τε-

λευταίο διάστημα σε αντικατά-

σταση προγραμμάτων τους με

νέα μικρότερης διάρκειας ή σε

μείωση των επιτοκίων σε προ-

ϊόντα 12 μηνών και άνω. Πρό-

κειται για κινήσεις που δείχνουν

ξεκάθαρα την τάση που θα υπάρ-

ξει στις αποδόσεις το 2013.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται

ένα δίλημμα για τον καταθέτη:

Να κλείσει τα χρήματά του για

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

ή να επιλέξει μία πιο βραχυπρό-

θεσμη κατάθεση, αλλά με σαφώς

υψηλότερο επιτόκιο, ελπίζοντας

ότι οι αποδόσεις στην αγορά δεν

θα έχουν πέσει όταν θα θέλει

να την ανανεώσει;

Ρεπορτάζ

Αναμένεται βουτιά στα επιτόκια
Στην κορυφή της ατζέντας η προετοιμασία για την ανακεφαλαιοποίηση – Πού θα κυμανθεί ο λογαριασμός

Μικρές έως σήμερα οι μειώσεις στις αποδόσεις  - Οι προσφορές των προθεσμιακών

«Οροφή» το 3% «βλέπουν» 

τραπεζικά στελέχη στους

κλειστούς λογαριασμούς μέσα

στο 2013 - Σταδιακή η υποχώρηση

Στο 15% ο φόρος
Επιβάρυνση στην καθαρή

απόδοση στις προθεσμιακές

καταθέσεις θα υπάρξει το

2013 από την αύξηση του φό-

ρου επί των τόκων από το

10% στο 15%. Ο νέος συντε-

λεστής ισχύει αναδρομικά από

την 1.1.2013 και αφορά όλες

τις νέες καταθέσεις προθε-

σμίας, αλλά και όσες συνά-

φθηκαν τα προηγούμενα χρό-

νια, για το μέρος των τόκων

που θα καταβληθούν την εφε-

τινή χρονιά.

Παράδειγμα
•Ενας αποταμιευτής με

100.000 ευρώ έχει σήμερα

να επιλέξει μεταξύ μιας κα-

τάθεσης με διάρκεια έξι μη-

νών και επιτόκιο 5% και ενός

«κλειστού» προϊόντος με

μέση ετήσια απόδοση 4% για

τα επόμενα τρία χρόνια. Με

την υπόθεση ότι τα επιτόκια

σε έξι μήνες θα έχουν πέσει

στο επίπεδο του 3%, τα συν

και τα πλην των δύο επιλο-

γών είναι τα εξής:

•Αν επιλέξει το βραχυπρό-

θεσμο προϊόν των 6 μηνών,

θα έχει κερδίσει για αυτό το

διάστημα το «έξτρα» επιτόκιο

σε σχέση με την τρίχρονη

προθεσμιακή. Ωστόσο στη συ-

νέχεια κινδυνεύει από την

πτώση των επιτοκίων, η οποία,

αν επιβεβαιωθεί, θα «προσ-

γειώσει» την απόδοσή του σε

αρκετά χαμηλότερα επίπεδα.

•Αν επιλέξει την προθε-

σμιακή των 36 μηνών, θα

χάσει τόκους στο πρώτο εξά-

μηνο, αλλά στη συνέχεια,

αν επαληθευθεί η πρόβλεψη

για την υποχώρηση των απο-

δόσεων, το προϊόν του θα

υπερέχει σημαντικά των αν-

τιστοίχων που θα διατίθενται

στην αγορά. Ετσι, όταν οι

υπόλοιποι θα αναγκάζονται

να αναλάβουν κίνδυνο για

να πετύχουν την απόδοση

της τριετούς προθεσμιακής

κατάθεσης, εκείνος χωρίς

κανένα ρίσκο θα απολαμβά-

νει ετήσιο επιτόκιο 4%.

Εκτός από τα υψηλά επιτόκια,

τα προθεσμιακά προγράμματα

είναι ελκυστικά και λόγω των

υπόλοιπων όρων διάθεσής τους.

Η πιο σημαντική διευκόλυνση

που παρέχουν είναι η δυνατότητα

πρόωρης ανάληψης χωρίς κανένα

κόστος. Η ευχέρεια αυτή παρέ-

χεται είτε κατά διαστήματα, π.χ.

στην επέτειο του προϊόντος μαζί

με την καταβολή των τόκων, ή

ακόμη και οποτεδήποτε. Δηλαδή

ορισμένα προγράμματα λειτουρ-

γούν όπως και οι λογαριασμοί

ταμιευτηρίου, αφού ο πελάτης

μπορεί ανά πάσα στιγμή να «ση-

κώσει» τα χρήματά του, με μια

απλή επίσκεψη σε ένα τραπεζικό

κατάστημα, χωρίς να χάσει ούτε

ένα ευρώ σε τόκους για το διά-

στημα που τα χρήματά του πα-

ρέμειναν στην τράπεζα.

Ως αντικίνητρο στην προκειμένη

περίπτωση μπορεί να λειτουργεί

η προβλεπόμενη αύξηση του επι-

τοκίου ανά περίοδο εκτοκισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί ο κα-

ταθέτης να έχει το δικαίωμα ανά-

ληψης των κεφαλαίων του μαζί

με την καταβολή των τόκων,

ωστόσο αν αποφασίσει να απο-

σύρει τις αποταμιεύσεις του χάνει

το υψηλότερο επιτόκιο που ισχύει

στη συνέχεια. Από την άλλη πλευ-

ρά, ορισμένες νέες εκδόσεις προ-

θεσμιακών καταθέσεων διαθέτουν

χαρακτηριστικά τρεχούμενων λο-

γαριασμών, υπό την έννοια ότι ο

πελάτης έχει τη δυνατότητα να

αυξομειώσει το υπόλοιπό τους.

Στην προκειμένη περίπτωση μπο-

ρεί να αυξήσει την αποταμίευσή

του απολαμβάνοντας το ίδιο επι-

τόκιο για τα νέα κεφάλαια που

καταθέτει ή να προχωρήσει σε

μερική πρόωρη ανάληψη, διατη-

ρώντας την ίδια απόδοση για τα

χρήματα που απομένουν. Συνή-

θως μοναδική προϋπόθεση που

τίθεται ως προς τις αναλήψεις εί-

ναι το ύψος τους να μην υποχω-

ρήσει κάτω από το ελάχιστο όριο

του προϊόντος.        

Οπως οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου
Αυξομείωση υπολοίπου και ελεύθερη πρόωρη ανάληψη τα πλεονεκτήματα
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Π
ληθώρα αποταμιευτικών λύσεων

για κάθε… βαλάντιο, με επιτόκια

που φθάνουν ως και το 5%, προ-

σφέρουν οι ελληνικές τράπεζες στα νοι-

κοκυριά που θέλουν να βάζουν κάθε

μήνα «στην άκρη» ένα μέρος του εισο-

δήματός τους. Μέσα από τα προγράμ-

ματα που διατίθενται στην εγχώρια αγορά

αναδεικνύονται τα οφέλη της συστημα-

τικής αποταμίευσης, η οποία κατέστη

ξανά επίκαιρη μετά το ξέσπασμα της

κρίσης. Οπως επισημαίνουν τραπεζικά

στελέχη, η πρωτόγνωρη ύφεση που

πλήττει την οικονομία από το 2008 ως

σήμερα έχει μεταβάλει τη συμπεριφορά

των Ελλήνων, οι οποίοι από τα υπερβο-

λικά επίπεδα κατανάλωσης της περα-

σμένης δεκαετίας, έχουν περάσει πλέον

στην εποχή του «συμμαζέματος».

Μετά την αναταραχή που προκάλεσε

η πολιτική αβεβαιότητα στο δίμηνο Μαΐου

- Ιουνίου 2012, αρκετός είναι πλέον ο

κόσμος που αναζητεί αξιόπιστες και ελ-

κυστικές λύσεις προκειμένου να απο-

ταμιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα

ό,τι του περισσεύει. Σύμφωνα με τα επί-

σημα στοιχεία, η επιστροφή κεφαλαίων

στις ελληνικές τράπεζες είναι συνεχής

τους μήνες που ακολούθησαν τις τε-

λευταίες εκλογές. Συγκεκριμένα, από

το χαμηλό των 150,6 δισ. ευρώ του πε-

ρασμένου Ιουνίου οι καταθέσεις νοικο-

κυριών και επιχειρήσεων έφθασαν τον

Νοέμβριο τα 155,59 δισ. ευρώ, ενώ εκτι-

μάται ότι στο τέλος Δεκεμβρίου αναρρι-

χήθηκαν πάνω από τα 160 δισ. ευρώ,

καθώς απομακρύνθηκε ο κίνδυνος της

δραχμής.

Οι τράπεζες είναι έτοιμες μέσω του

μεγάλου χαρτοφυλακίου προγραμμάτων

να ανταποκριθούν στην αύξηση της ζή-

τησης για αποταμίευση. Οι καταθέτες

μπορούν να βρουν αυτό που τους ται-

ριάζει περισσότερο μεταξύ μιας μεγάλης

γκάμας προϊόντων, εξασφαλίζοντας υψη-

λές αποδόσεις χωρίς κανένα ρίσκο. Τρα-

πεζικά στελέχη σημειώνουν ότι προτού

οι υποψήφιοι αποταμιευτές απευθυνθούν

στους επενδυτικούς συμβούλους θα

πρέπει να καταγράψουν τις ανάγκες

τους, ώστε το πρόγραμμα που θα επι-

λεγεί να τις ικανοποιεί στον μεγαλύτερο

δυνατό βαθμό.     
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Ρεπορτάζ

Κέρδη με συστηματική αποταμίευση
Πώς θα πρέπει να γίνει η επιλογή του προγράμματος που προσφέρουν οι τράπεζες ώστε να μεγιστοποιηθεί η τελική απόδοση

Επιτόκια ως 5% για όσους θέλουν να βάζουν κάτι «στην άκρη»

Εξι προγράμματα για κάθε… βαλάντιο
Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να εξετάσουν σε κάθε προϊόν οι καταθέτες προτού επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει

Αναλυτικότερα, οι ακόλουθες κατηγορίες τραπεζικών

προγραμμάτων μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία

συστηματικής αποταμίευσης:

1.
Προθεσμιακές καταθέσεις που επιτρέπουν

πρόσθετες καταθέσεις: Ο ανταγωνισμός που

έχει αναπτυχθεί μεταξύ των τραπεζών έχει

οδηγήσει στη δημιουργία καταθετικών προγραμμάτων

στην κατηγορία των προθεσμιακών λογαριασμών, που

λειτουργούν… σχεδόν σαν το απλό ταμιευτήριο. Στο

πλαίσιο αυτό, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αυξο-

μειώσει το υπόλοιπο χωρίς καμία αλλαγή στο επιτόκιο.

Περιορισμός σε ορισμένα προγράμματα υπάρχει στο

ύψος της έξτρα κατάθεσης. Π.χ. μπορεί να μπαίνει

πλαφόν στα 500 ευρώ ανά μήνα.

Πού απευθύνονται: Σε πελάτες με υψηλό αρχικό

κεφάλαιο, που θέλουν όποτε μπορούν και χωρίς να

έχουν καμία δέσμευση να προσθέτουν στο προϊόν ένα

ποσό, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Μειονεκτήματα: Το υψηλό επιτόκιο έχει συγκεκριμένη

χρονική ισχύ, όση είναι και η διάρκεια της προθεσμιακής

κατάθεσης.

2.
Λογαριασμοί υπό προειδοποίηση: Ενας εναλ-

λακτικός τρόπος για όσους θέλουν να αποτα-

μιεύουν όποτε τους περισσεύουν χρήματα

από το εισόδημά τους, είναι οι λογαριασμοί υπό προ-

ειδοποίηση. Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν τα

πλεονεκτήματα ενός κλασικού λογαριασμού με αυτά

της προθεσμιακής κατάθεσης, δηλαδή τη ρευστότητα

και τις αυξημένες αποδόσεις.

Από τη μία πλευρά, σε σχέση με το σκέλος της κα-

τάθεσης λειτουργούν ακριβώς όπως οι απλοί λογαρια-

σμοί. Δηλαδή ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί κα-

ταθέσεις όποια στιγμή επιθυμεί χωρίς ανώτατο όριο

στο ύψος τους, απολαμβάνοντας άμεσα προνομιακό

επιτόκιο για τα χρήματά του.

Από την άλλη όμως, για να πραγματοποιήσει ανάληψη

θα πρέπει να προειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως

την τράπεζα. Ανάλογα με το προϊόν ο χρόνος της προ-

ειδοποίησης μπορεί να κυμαίνεται από μία εβδομάδα

και να φθάνει ως και τους τρεις μήνες. Σε γενικές

γραμμές, όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα αυτό

τόσο υψηλότερο είναι και το επιτόκιο. 

Σε ποιους απευθύνονται: Σε καταθέτες ακόμη και

με χαμηλό αρχικό κεφάλαιο, π.χ. 5.000 ευρώ, που θέ-

λουν όποτε μπορούν και χωρίς καμία άλλη δέσμευση

να αποταμιεύουν ένα ποσό στον λογαριασμό τους.

Μειονεκτήματα: Για να γίνει ανάληψη απαιτείται η

προειδοποίηση της τράπεζας κάποιες ημέρες νωρίτερα,

ανάλογα με το προϊόν, ενώ το επιτόκιο μπορεί να αλ-

λάξει ανά πάσα στιγμή.

3.
Λογαριασμοί ταμιευτηρίου: Διατίθενται αυτή

τη στιγμή στην αγορά λογαριασμοί ταμιευτηρίου

και τρεχούμενοι λογαριασμοί με προνομιακά

επιτόκια. Συγκεκριμένα, υπάρχουν προ-

σφορές με επιτόκια έως και 4% χωρίς

καμία δέσμευση από την πλευρά του

καταθέτη, αρκεί το υπόλοιπο της κατά-

θεσης να διαμορφώνεται πάνω από ένα

ελάχιστο όριο, που μπορεί ανάλογα με

την τράπεζα να ξεκινά ακόμη και από

τις 10.000 ευρώ.

Ετσι, ο καταθέτης μπορεί όποτε επι-

θυμεί να καταθέτει οποιοδήποτε ποσό,

απολαμβάνοντας το ίδιο υψηλό επιτόκιο.

Εξάλλου, έχει τη δυνατότητα ανά πάσα

στιγμή να προχωρήσει σε ανάληψη των

καταθέσεών του. Εάν το υπόλοιπο δεν

πέσει κάτω από το όριο που θέτει η

τράπεζα, το επιτόκιο παραμένει το ίδιο.

Σε ποιους απευθύνονται: Σε καταθέτες

με αρχικό κεφάλαιο πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο,

οι οποίοι επιθυμούν να αποταμιεύουν όποτε μπορούν

ένα ποσό, χωρίς ωστόσο να έχουν κάποια συγκεκριμένη

δέσμευση.

Μειονεκτήματα: Το επιτόκιο μπορεί να μεταβληθεί

ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με την πολιτική της κάθε

τράπεζας.

4.
Λογαριασμοί μισθοδοσίας: Για τον σκοπό της

αποταμίευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν

και οι λογαριασμοί μισθοδοσίας / σύνταξης.

Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση τα υψηλά επιτόκια

ισχύουν για χαμηλά υπόλοιπα που δεν ξεπερνούν συ-

νήθως τις 5.000 ευρώ. Ωστόσο, εφόσον τα χρήματα

που τηρούνται στον λογαριασμό διατηρούνται κάτω

από αυτά τα επίπεδα, οι αποδόσεις είναι ιδιαίτερα

υψηλές, ξεπερνώντας ακόμη και το 5%. Ετσι, μπορεί ο

καταθέτης να αποταμιεύσει όποτε θέλει ένα μικρό

ποσό, αρκεί το υπόλοιπο να μην ξεπεράσει ένα συγκε-

κριμένο όριο.

Σε ποιους απευθύνονται: Σε καταθέτες με μικρά

υπόλοιπα, που θέλουν κάθε μήνα να αποταμιεύουν

ποσά που δεν ξεπερνούν τα 100 ευρώ, με δεδομένο

ότι αν το υπόλοιπο ξεπεράσει ένα όριο το επιτόκιο

πέφτει σημαντικά.

Μειονεκτήματα: Ο περιορισμός στο ανώτερο ύψος

της αποταμίευσης για να δοθεί το υψηλό επιτόκιο,

αλλά και το ενδεχόμενο μείωσης της απόδοσης ανάλογα

με την πολιτική της τράπεζας.

5.
Λογαριασμοί με υποχρεωτικές καταθέσεις:

Οι ετήσιες αποδόσεις των προγραμμάτων

αυτών φτάνουν ως και το 5%, υπό την προ-

ϋπόθεση ότι ο πελάτης αποταμιεύει κάθε μήνα ένα

ποσό. Το ύψος του μπορεί να είναι είτε προκαθορισμένο

είτε να υπάρχουν όρια. Εάν δεν γίνει η κατάθεση ως

ποινή προβλέπεται η σημαντική μείωση του επιτοκίου.

Για παράδειγμα, υπάρχει προϊόν που θέτει ως προϋπό-

θεση το ελάχιστο ποσό της αποταμίευσης κάθε μήνα

να είναι μόνον 1 ευρώ και άλλα που έχουν ως μίνιμουμ

κατάθεση τα 200 ευρώ. Από την άλλη, ορισμένα προ-

γράμματα μπορεί να βάζουν πλαφόν στο ανώτατο

ύψος της μηνιαίας αποταμίευσης, ενώ άλλα δεν θέτουν

κανένα όριο. Εξάλλου, κάποια προγράμματα δεν επι-

τρέπουν την πραγματοποίηση αναλήψεων πριν από

το πέρας ενός εξαμήνου ή ενός 12μήνου, ενώ σε

άλλα δεν υπάρχει κανένας σχετικός περιορισμός.

Σε ποιους απευθύνονται: Σε καταθέτες που θέλουν

οπωσδήποτε κάθε μήνα να αποταμιεύουν ένα ποσό.

Ανάλογα με το ύψος του θα πρέπει να επιλέξουν το

προϊόν που τους καλύπτει.

Μειονεκτήματα: Μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί

στις αναλήψεις, το υψηλό επιτόκιο παύει να ισχύει αν

έστω για έναν μήνα δεν γίνει η προβλεπόμενη κατάθεση,

ενώ μπορεί να μεταβληθεί και ανάλογα με την πολιτική

της τράπεζας.

6.
Λογαριασμοί με περιορισμούς στις αναλήψεις:

Υψηλά επιτόκια έως το 3%, ακόμη και για ποσά

που ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ, προσφέρουν

οι λογαριασμοί με περιορισμούς στις αναλήψεις. Στην

προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν υποχρεωτικές

καταθέσεις, αλλά ο δανειολήπτης οφείλει να μην

πραγματοποιήσει περισσότερες αναλήψεις από ένα

μέγιστο όριο που ορίζει η τράπεζα ή το υπόλοιπό του

να μην πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο ποσό. Τα

προϊόντα αυτά έχουν το πλεονέκτημα της δυνατότητας

απεριόριστων καταθέσεων, εξασφαλίζοντας και για τα

νέα χρήματα το ίδιο ελκυστικό επιτόκιο.

Σε ποιους απευθύνονται: Σε καταθέτες που θέλουν

όποτε μπορούν να καταθέτουν ένα ποσό στον λογα-

ριασμό τους, χωρίς καμία άλλη δέσμευση από την

πλευρά τους.

Μειονεκτήματα: Το επιτόκιο μπορεί να μεταβληθεί

ανά πάσα στιγμή με απόφαση της τράπεζας, ενώ αν οι

αναλήψεις που θα γίνουν ξεπεράσουν ένα προκαθορι-

σμένο όριο, παύει να ισχύει.
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Οι τεχνολογικές εξελίξεις

στον τομέα των τηλεπικοι-

νωνιών έχουν οδηγήσει στη δη-

μιουργία νέων προϊόντων και

υπηρεσιών, που προσφέρουν

σημαντικά οφέλη στις επιχει-

ρήσεις. Τα οφέλη αυτά σχετί-

ζονται με πολλά θέματα, όπως

είναι η βελτίωση της παραγω-

γικότητας, η αναβάθμιση των

επικοινωνιών, η μείωση των δα-

πανών και η αποτελεσματικό-

τερη εξυπηρέτηση των πελα-

τών.

Οι αυξανόμενες ανάγκες των

επιχειρήσεων και το σύγχρονο

ανταγωνιστικό περιβάλλον, επι-

βάλλουν τη χρήση της VoIP τη-

λεφωνίας. Το VoIP (Voice over

Internet Protocol) είναι ένας

γενικός όρος για μια οικογένεια

τεχνολογιών που επιτρέπει τη

μετάδοση φωνής μέσω του

πρωτοκόλλου του Διαδικτύου

IP (Internet Protocol). Έτσι, με

τη χρήση IP τηλεφωνικών συ-

σκευών ή ειδικών μετατροπέων

δίνεται η δυνατότητα πραγμα-

τοποίησης τηλεφωνικών κλή-

σεων χρησιμοποιώντας την

υπάρχουσα δικτυακή υποδομή

(Data) και όχι το κλασικό δημό-

σιο τηλεφωνικό δίκτυο χαλκού.

Τα βασικά στάδια για τη μετά-

δοση φωνής μέσω ΙΡ είναι η

μετατροπή του αναλογικού σή-

ματος φωνής σε ψηφιακή μορ-

φή, η συμπίεση και μετατροπή

του στο πρωτόκολλο ιΡ καθώς

και η μετάδοση των πακέτων

μέσω του Διαδικτύου. Η όλη

διαδικασία στο απομακρυσμένο

άκρο αντιστρέφεται για να φτά-

σει η κλήση στον προορισμό

της. Οι διαδικασίες και στα δύο

σημεία γίνονται σε πραγματικό

χρόνο.

Οι υπηρεσίες VoIP είναι πολύ

φθηνότερες από τις παραδο-

σιακές επίγειες υπηρεσίες και,

σε ορισμένες περιπτώσεις, ακό-

μη και δωρεάν. Το VoIP διαχει-

ρίζεται τη φωνή, όπως και κάθε

άλλη πληροφορία που απο-

στέλλεται μέσω Διαδικτύου, με-

τατρέποντάς τη σε πακέτα δε-

δομένων. Τα πακέτα αυτά κω-

δικοποιούνται και αποστέλλον-

ται μέσω Διαδικτύου και απο-

κωδικοποιούνται πάλι στο άλλο

άκρο σε ήχο από κάποιον υπο-

λογιστή ή άλλη συσκευή (π.χ.

έναν μετατροπέα αναλογικού

τηλεφώνου σε VoIP). Χρέωση

υπάρχει μόνο όταν τα διαδι-

κτυακά δεδομένα μετατρέπον-

ται και συνδέονται με το παρα-

δοσιακό σύστημα τηλεφωνίας.

Η διαδικασία είναι σημαντικά

φθηνότερη συγκριτικά με τις

παραδοσιακές φωνητικές κλή-

σεις και για τον λόγο αυτόν η

υπηρεσία VoIP έχει ήδη γίνει

δημοφιλής.

Με τα παραδοσιακά τηλε-

φωνικά δίκτυα οι περισσότεροι

καταναλωτές καταβάλλουν ένα

πάγιο στο τέλος κάθε μήνα και

επιπλέον χρήματα για τις τη-

λεφωνικές κλήσεις. Οι κλήσεις

VoIP μπορούν να πραγματοποι-

ηθούν από και προς το Διαδί-

κτυο, αρκεί φυσικά να υπάρχουν

οι κατάλληλες ιΡ συσκευές ή

το κατάλληλο λογισμικό. Οι

χρήστες μπορούν να επικοινω-

νήσουν με κάποια άλλη συ-

σκευή VoIP ή να συνδεθούν με

τα κλασικά δίκτυα τηλεφωνίας.

Οι συνδέσεις με το Διαδίκτυο

που απαιτούνται ως υποδομή

για τη χρήση της VoΙΡ τηλεφω-

νίας χρεώνονται βάσει τιμοκα-

ταλόγου των εκάστοτε παρόχων

και συνήθως προσφέρονται με

τη μορφή μηνιαίου παγίου. Η

χρησιμοποίηση της σύνδεσης

με το Διαδίκτυο ταυτόχρονα για

δεδομένα καθώς και για τηλε-

φωνικές κλήσεις VoIP μπορεί

να απαλλάξει τον καταναλωτή

από το κόστος των τηλεφωνι-

κών συνδιαλέξεων. Ειδικά, για

τις υπεραστικές κλήσεις που

έχουν αρκετά μεγάλο κόστος

το κέρδος για τον καταναλωτή

μπορεί να είναι μεγάλο.

Για να γίνει χρήση της VoIP

τηλεφωνίας δεν χρειάζεται απα-

ραίτητα ευρυζωνική σύνδεση

(π.χ. ADSL), καθώς η υπηρεσία

μπορεί να λειτουργήσει και με

Dialup (ISDN ή PSTN). Ωστόσο,

η μόνιμη σύνδεση (Always On)

που προσφέρουν οι ευρυζωνι-

κές συνδέσεις είναι ιδιαίτερα

χρήσιμη για τις εισερχόμενες

κλήσεις. Επιπλέον, η ποιότητα

ομιλίας βελτιώνεται λόγω αυ-

ξημένης ταχύτητας σύνδεσης.

Ο καταναλωτής μπορεί να πραγ-

ματοποιεί και να λαμβάνει κλή-

σεις χρησιμοποιώντας οποιαδή-

ποτε συσκευή υποστηρίζει την

τεχνολογία SIP και έχει σύνδεση

στο Internet. Eνδεικτικά μπορεί

να γίνει με: εικονικό τηλέφωνο

μέσω υπολογιστή (softphone),

VoIP τηλεφωνική συσκευή,

smartphone και ειδικά υποστη-

ριζόμενη εφαρμογή (iPhone,

Android κ.λπ.) ή με παραμε-

τροποίηση του VoIP τηλεφωνι-

κού κέντρου.

Ρεπορτάζ

Η φθηνή τηλεφωνία περνάει από το Internet
Οι κλήσεις VoIP προσφέρουν υψηλή ποιότητα συνδιαλέξεων αλλά και χαμηλό κόστος
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Ι
δανικός διαπραγματευτής, συμβιβα-

στικός, νηφάλιος, ευέλικτος, διακριτική

φιγούρα αλλά και... εντελώς μέτριος.

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που μπορεί

να σταχυολογήσει κανείς από τον ευ-

ρωπαϊκό Τύπο για τον νέο επικεφαλής

του Εurogroup Γερούν Ντεϊσελμπλούμ.

Ο ολλανδός διάδοχος του Λουξεμ-

βούργιου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ταιριάζει

πράγματι στο προφίλ υποψηφίου της

συγκεκριμένης θέσης, όπως και κάθε

άλλου υψηλού αξιώματος της Ευρωπαϊ-

κής Ενωσης. Είναι ήπιων τόνων, δεν δια-

θέτει «ειδικό βάρος», μοιάζει να συμβι-

βάζει τις διαφορετικές τάσεις και τα αν-

τιμαχόμενα στρατόπεδα στους κόλπους

της Ενωσης αλλά είναι και υπερβολικά

«άχρωμος». «Μπροστά του ο πρόεδρος

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν

βαν Ρομπάι μοιάζει με σταρ του σινεμά»

έγραφε δηκτικά η «Wall Street Journal».

Επιπλέον, ο 46χρονος Ολλανδός είναι

και υπερβολικά νέος, τουλάχιστον για

τα δεδομένα του αξιώματός του. Δεν

είναι μόνο η ηλικία του αλλά κυρίως η

απειρία του αυτή που τον κάνει να φαν-

τάζει υπέρμετρα άπειρος καθώς βρίσκεται

μόλις 11 εβδομάδες στο υπουργείο Οι-

κονομικών της χώρας του. Κι όμως ο

Ντέιλσελμπλουμ έμοιαζε για την Ανγ-

κελα Μέρκελ ως η ιδανική επιλογή. Από

την άλλη πλευρά του γαλλογερμανικού

άξονα ο Φρανσουά Ολάντ δεν προέβαλε

ισχυρές αντιρρήσεις καθώς ο Ολ-

λανδός είναι πολιτικά «συγγενής»

του γάλλου Προέδρου.

Ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός

περιόδευσε στις αρχές του μήνα

σε Βερολίνο, Βρυξέλλες, Ρώμη

και Μαδρίτη γνωρίζοντας ότι το

όνομά του δεν είναι μόνο δυ-

σπρόφερτο αλλά και άγνωστο για

τους περισσοτέρους από τους

ομολόγους του με τους οποίους καλείται

να συνεργαστεί. Η «αναγνωριστική» πε-

ριοδεία ήταν ταυτόχρονα και μια κατά-

θεση διαπιστευτηρίων εκ μέρους του

προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που

έχουν μπροστά τους φλέγοντα ζητήματα

να επιλύσουν στις επόμενες συνεδριά-

σεις του Εurogroup.

«Δεν επιθυμώ τον διαχωρισμό μεταξύ

Βορρά και Νότου και επίσης αρνούμαι

την κατηγοριοποίηση των μελών της ζώ-

νης του ευρώ σε χώρες με αξιολόγηση

ΑΑΑ και σε άλλες με χαμηλότερη. Επίσης

δεν βλέπω κάποια αντίφαση των μέτρων

λιτότητας με την εξισορρόπηση των δη-

μοσιονομικών. Θα πρέπει να επικεντρω-

θούμε στο εξής στην ανάπτυξη και στη

δημιουργία θέσεων εργασίας που είναι

απαραίτητες για τη σταθεροποίηση και

την πρόοδο της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Εχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά και

λίγο χρόνο» δήλωσε ο ολλανδός υπουρ-

γός Οικονομικών εγκαινιάζοντας τη θητεία

του. Παρά τον συμβιβαστικό τόνο των

δηλώσεών του στις Βρυξέλλες, ο Ντεϊ-

σελμπλούμ δεν άφησε να αιωρούνται

«θολά σημεία» ή αμφισημίες. Διευκρίνισε

ότι οι χώρες της ευρωζώνης θα πρέπει

να συνεργαστούν και να συντονιστούν

ακόμη περισσότερο στην κατεύθυνση

της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας

και της τραπεζικής, νομισματικής και

φορολογικής ενοποίησης.

Αυτές οι κατευθύνσεις συνεπάγονται

βέβαια την υιοθέτηση αυτούσιας της

ατζέντας που έχει επιβάλει το Βερολίνο

στις χώρες της ευρωζώνης. Και αυτός

είναι ο μεγαλύτερος φόβος του άτυπου

«κλαμπ του Νότου» της ευρωζώνης αλλά

και του σοσιαλιστή προέδρου της Γαλλίας

Φρανσουά Ολάντ ο οποίος εκλέχτηκε

από τους συμπατριώτες του υποσχόμε-

νος «λιγότερη λιτότητα» και διατήρηση

των κοινωνικών κατακτήσεων και του

περίφημου «κράτους πρόνοιας».  

«Είμαι σοσιαλδημοκράτης» δήλωσε ο

Ντέιλσελμπλουμ προσπαθώντας να

απεκδυθεί «με το καλημέρα» τον χαρα-

κτηρισμό του θιασώτη της λιτότητας.

Ωστόσο ακόμη και για τους συμπα-

τριώτες του ο ολλανδός υπουργός είναι

ένας «δεξιός της Αριστεράς». Αλλωστε

μπορεί να προέρχεται από το Εργατικό

Κόμμα (PvdA) της Ολλανδίας αλλά συμ-

μετέχει στο κυβερνητικό σχήμα του

Μαρκ Ρούτε. Ο προερχόμενος από το

Φιλελεύθερο Κόμμα (VVD) πρωθυπουρ-

γός επανεκλέχτηκε πριν από τρεις μήνες

έχοντας «υποσχεθεί» να ολοκληρώσει

το έργο που άφησε ημιτελές από την

προηγούμενη θητεία του. Η πρώτη κυ-

βέρνηση Ρούτε είχε πέσει τον περασμένο

Απρίλιο καθώς δεν είχε επιτευχθεί συμ-

φωνία για τον προϋπολογισμό λιτότητας

του 2013. Η συμβολή του Ντεϊσελμπλούμ

στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο συν-

τηρητικό VVD και το κεντροαριστερό

PvdA ήταν καθοριστική για τον σχηματι-

σμό κυβέρνησης συνεργασίας από τα

δύο ετερόκλητα (σε θεωρητικό επίπεδο)

κόμματα. Και αυτό είναι και το μεγαλύ-

τερο πολιτικό κεφάλαιο που έχει ως σή-

μερα στην καριέρα του ο μέχρι πρότινος

άγνωστος Ολλανδός.

Ενας «δεξιός 

της Αριστεράς» 

στο τιμόνι του 

Εurogroup

Ποιός είναι ο Ολλανδός που διαδέχτηκε τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ με τις «ευλογίες» του Βερολίνου

Ρεπορτάζ

Ο Γερούν Ντεϊσελμπλούμ καλείται να συμβιβάζει

τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα στους κόλπους της ΕΕ

«Δεν επιθυμώ τον διαχωρισμό μεταξύ Βορρά και Νότου», «Είμαι σοσιαλδημοκράτης»

δηλώνει ο νέος επικεφαλής του Εurogroup Γερούν Ντεϊσελμπλούμ προσπαθώντας να

απεκδυθεί «με το καλημέρα» τον χαρακτηρισμό του θιασώτη της λιτότητας αλλά ακόμη

και για τους συμπατριώτες του ο ολλανδός υπουργός είναι ένας «δεξιός της Αριστεράς»

Η
επιλογή του ολλανδού υπουργού Οικονομικών

Γερούν Ντεϊσελμπλούμ για τη θέση του επικε-

φαλής του Εurogroup ενίσχυσε την τάση που

έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στους κόλπους

της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της ζώνης του ευρώ: στις

θέσεις-κλειδιά για την οικονομία τοποθετούνται ή

εκλέγονται αξιωματούχοι προερχόμενοι από τον Βορ-

ρά.

Οι λεπτές ισορροπίες μεταξύ Βορρά και Νότου είχαν

πάντοτε σημασία για τους Ευρωπαίους. Απέκτησαν

όμως ακόμη μεγαλύτερη, μεσούσης της οικονομικής

κρίσης και της αντιπαράθεσης των ευρωπαϊκών ηγεσιών

με διακύβευμα τη δημοσιονομική λιτότητα.  

Βέβαια ο νέος επικεφαλής της ομάδας του ευρώ

έσπευσε από την πρώτη στιγμή να καθησυχάσει όσους

θεωρούν ότι θα έχει τον ρόλο του «γερακιού» ή ακόμη

χειρότερα του παθητικού μεσίτη των γερμανικών

θέσεων στο Εurogroup. Το Παρίσι βλέπει με ανησυχία

να καταλαμβάνονται η μία μετά την άλλη οι καίριες

θέσεις των ευρωπαϊκών οργάνων από τεχνοκράτες

της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας και της

Αυστρίας οι οποίοι κατά τεκμήριο εμφανίζονται άτεγκτοι

ως προς την περιστολή των κοινωνικών δαπανών και

την εφαρμογή επώδυνων για την κοινωνία μεταρρυθ-

μίσεων.

Την ίδια ανησυχία εξέφρασε άλλωστε και η Ισπανία

καταψηφίζοντας τον Ντεϊσελμπλούμ. Η Μαδρίτη θα

ήθελε προφανώς να δει στη θέση του Ολλανδού τον

γάλλο ομόλογό του Πιερ Μοσκοβισί. Η γαλλική κυ-

βέρνηση δεν κατάφερε να υποστηρίξει την υποψη-

φιότητά του, αν και είναι αλήθεια ότι δεν επέμεινε

πολύ. Αλλωστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

(ή κάτω από αυτό) είχαν πέσει και άλλα ονόματα,

μεταξύ των οποίων και αυτό του Γερμανού Βόλφγκανγκ

Σόιμπλε. Στην πραγματικότητα το Παρίσι «αντάλλαξε»

την πρωτοκαθεδρία στο Εurogroup με μια θέση στο

διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η

Ντανιέλ Νουί, η οποία προαλείφεται για επικεφαλής

του υπό δημιουργία Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ,

θα είναι η μόνη Γαλλίδα ανάμεσα σε πλήθος τεχνο-

κρατών από τον Βορρά. Εκτός από τον φινλανδό επί-

τροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Ολι

Ρεν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο Γερμανοί στην

καρδιά του οικονομικού μηχανισμού της ΕΕ.

Στις αρχές του χρόνου ο Φίλιπ Ρότερ τοποθετήθηκε

επικεφαλής των οικονομολόγων που περιστοιχίζουν

τον Ολι Ρεν ενώ από την ίδρυσή του ο Ευρωπαϊκός

Μηχανισμός Σταθερότητας έχει στο τιμόνι τον επίσης

Γερμανό Κλάους Ρέγκλινγκ. Αν συνυπολογιστεί μάλιστα

και ο Αυστριακός Τόμας Βίεσερ, ο οποίος κατέχει τη

μόνιμη θέση του επικεφαλής στην Επιτροπή Οικονομικών

και Χρηματοοικονομικών της ΕΕ, τότε είναι προφανές

ότι οι συσχετισμοί δυνάμεων «γέρνουν» σαφώς υπέρ

του Βορρά. Ο απερχόμενος επικεφαλής του eurogroup

εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα τηρηθούν οι δύσκολες

πλην αναγκαίες ισορροπίες προς όφελος όλης της ευ-

ρωζώνης. «Οταν προεδρεύουμε, είμαστε γυμνοί από

εθνικές ταυτότητες. Αναμένουμε μια προεδρία ευρω-

παϊκή, όχι ολλανδική» δήλωσε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ

δίνοντας τη σκυτάλη στον αντικαταστάτη του.

Ακόμη ένας Βόρειος στο οικονομικό διευθυντήριο 
Η επιλογή Ντέιλσελμπλουμ ενισχύει την τάση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη
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Κ
όκκινες γραμμές θέτει το Διεθνές Νομι-

σματικό Ταμείο για να συνεχίσει να στη-

ρίζει το ελληνικό πρόγραμμα. Από την

έκθεσή του, αλλά και από τις δημόσιες τοπο-

θετήσεις της επικεφαλής του Κριστίν Λαγκάρντ

προκύπτει ότι το Ταμείο «υποχώρησε» τόσο

στο θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού

χρέους όσο και στην εφαρμογή του Μνημονίου.

Ωστόσο, καθιστά σαφές πλέον ότι από τούδε

και στο εξής σκοπεύει να εξαντλήσει όλα τα

περιθώρια προκειμένου να δοθεί οριστική λύση

στο θέμα του χρέους, της πάταξης της φορο-

διαφυγής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμί-

σεων.

Σε διαφορετική περίπτωση θα τεθεί εν αμ-

φιβόλω η εκταμίευση δόσεων και η Ελλάδα

θα βρεθεί και πάλι στη μέση μιας κόντρας Ευ-

ρωζώνης - ΔΝΤ. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα

δεν έχει περιθώρια μη υλοποίησης των μνη-

μονιακών στόχων. Υπενθυμίζεται ότι για να

παρασχεθεί περαιτέρω βοήθεια στη μείωση

του χρέους θα πρέπει να έχει πρωτογενή πλε-

ονάσματα. Πλέον η μείωση των δαπανών δεν

είναι αυτή που θα «σώσει την πατρίδα», αλλά

ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Θεωρείται

ούτως ή άλλως μονόδρομος η πάταξη της

φοροδιαφυγής καθώς και στο εσωτερικό της

χώρας οι πολιτικές δυνάμεις δεν θα συναι-

νούσαν σε μια νέα μείωση μισθών και συντά-

ξεων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί ποσοτικοί

στόχοι για συγκεκριμένους ελέγχους που θα

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος

του 2013. Ταυτόχρονα αναμένεται η κατάρτιση

νομοσχεδίων για την αναδιοργάνωση της φο-

ρολογικής διοίκησης, το νέο ποινολόγιο και

την αναδιάρθρωση του φοροεισπρακτικού μη-

χανισμού. Κριτική αλλά ηπιότερη ασκεί το ΔΝΤ

για τις μεταρρυθμίσεις στο σκέλος της διαχεί-

ρισης των δαπανών. Και στο θέμα αυτό εντο-

πίζονται καθυστερήσεις (για παράδειγμα το

υπουργείο Οικονομικών μέχρι σήμερα έχει

υπογράψει 10 από τα 12 Μνημόνια συνεργασίας

με τα υπόλοιπα υπουργεία για τη δημοσιονομική

τους διαχείριση) αλλά η κατάσταση είναι κα-

λύτερη απ’ ό,τι στο σκέλος των εσόδων όπου

καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις. Στην

έκθεση επισημαίνεται ότι γιατροί, δικηγόροι,

μηχανικοί, λογιστές και αυτοαπασχολούμενοι

έχουν εισοδήματα έως και 2,5 φορές υψηλό-

τερα από αυτά που δηλώνουν. Συνολικά το

αδήλωτο ανέρχεται στο 6% του ΑΕΠ ή διαφο-

ρετικά στα 12 δισ. ευρώ περίπου. Ενα ακόμα

μήνυμα που στέλνει το ΔΝΤ στην κυβέρνηση

είναι ότι δεν προτίθεται να κάνει εκπτώσεις

στο θέμα των απολύσεων. Είναι ενδεικτικό ότι

στην έκθεσή του, ξεκαθαρίζει στην κυβέρνηση

ότι εάν δεν θέλει να προχωρήσει σε νέες μει-

ώσεις μισθών και συντάξεων θα πρέπει να

επιταχύνει τις διαδικασίες «υποχρεωτικών απο-

χωρήσεων» από το Δημόσιο. Εφόσον εφαρμο-

σθούν κατά γράμμα οι παραπάνω προβλέψεις

του επικαιροποιημένου Μνημονίου, τότε η Ευ-

ρωζώνη έχει δεσμευτεί να βοηθήσει την Ελλάδα

με νέα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Στο

πλαίσιο αυτό το Ταμείο θεωρεί ότι θα πρέπει

να υπάρξει περαιτέρω μείωση των επιτοκίων

δανεισμού για την Ελλάδα, ενώ πρώτη φορά

διατυπώνει επισήμως, ως εναλλακτική πρόταση,

το «κούρεμα» κατά 25% της ονομαστικής αξίας

των ευρωπαϊκών δανείων. Είναι ξεκάθαρο από

την έκθεση πως η κόντρα για το ελληνικό

χρέος μαίνεται μεταξύ Ευρωζώνης και ΔΝΤ. Το

Ταμείο ήθελε από το καλοκαίρι να πραγματο-

ποιηθεί ένα «κούρεμα» των δανείων της Ευ-

ρωζώνης, ωστόσο υποχώρησε μετά την άτεγκτη

στάση των ευρωπαϊκών χωρών (κυρίως της

Γερμανίας) στο θέμα αυτό.

Νέα στρατηγική πωλήσεων
για τους δύσκολους πελάτες

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤ ΓΙΑ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ερευνα της διεθνούς εταιρείας AchieveGlobal χαρτογραφεί τα χαρακτηριστικά τους

Ξ
εχάστε τις «πελατοκεν-

τρικές» πολιτικές σας. Αν

θέλετε η αποτελεσματι-

κότητα στις πωλήσεις σας να

ξεπεράσει τους ανταγωνιστές

σας, τότε ο καλύτερος τρόπος

είναι να εφαρμόσετε μια στρα-

τηγική με την οποία θα δια-

μορφώνετε εσείς τη θετική

εμπειρία που θα αποκτήσει ο

πελάτης σας και προοδευτικά

η εμπειρία του θα είναι πλέον

δική σας.

Είναι το μήνυμα που στέλνει

με τη μελέτη «Owning the Cu-

stomer Experience» η διεθνής

εταιρεία Συμβούλων Achieve-

Global που δραστηριοποιείται

σε περισσότερες από 40 χώρες

και στη δική μας (www.achieveglobal.gr).

Πιστή στην πολυετή παράδοσή της, κα-

ταγράφει τις τάσεις που επικρατούν, εκ-

φράζει τις έγκυρες απόψεις της και προ-

σφέρει την έμπειρη καθοδήγησή της

αλλά και συγκεκριμένες λύσεις.

Δεξιότητες
Υστερα από την πολυετή έρευνα και

παρατήρηση στη συμπεριφορά των πε-

λατών, επισημαίνει σήμερα ότι «στο σκλη-

ρό ανταγωνιστικό περιβάλλον του 21ου

αιώνα, οι ανθρώπινες δεξιότητες -όσο

ποτέ άλλοτε- είναι αυτές που κάνουν

μια στρατηγική να μετουσιώνεται σε ορ-

γανωσιακή και επιχειρηματική επιτυχία.

Η επιτυχία εξαρτάται από τις δεξιότητες

που διαθέτουν οι άνθρωποι, ώστε να γε-

φυρώνονται τα κενά που δεν καλύπτει

η τεχνολογία. Γιατί, η τεχνολογία δεν

σκέπτεται, δεν μαθαίνει, δεν λύνει προ-

βλήματα, δεν ακούει, δεν εμψυχώνει,

δεν εξηγεί. Οι άνθρωποι που διαθέτουν

αυτές τις δεξιότητες είναι αυτοί που

έχουν ένα φωτεινό μέλλον τον 21ο αι-

ώνα».

Προσέγγιση
Ανατέμνοντας τον πελάτη τού σήμερα,

υπογραμμίζει ότι η προσέγγισή του είναι

δύσκολη. «Δεν είναι εύκολο να τον εν-

τυπωσιάσεις γιατί γνωρίζει πολύ περισ-

σότερα για τις τιμές και τα προϊόντα».

Γιατί, σήμερα, ο πελάτης, πάνω και πέρα

από τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος

είτε μιας υπηρεσίας αναζητά και την αξία

τους. Στο πρόσωπο του πωλητή και στη

σχέση μαζί του θέλει να βρει τον επαγ-

γελματικό συνεταίρο, τον σύμβουλο που

να γνωρίζει και να καταλαβαίνει τι κάνει

η δική του βιομηχανία, ποιο είναι το επι-

χειρηματικό μοντέλο και ποιοι οι πελάτες

της. Επιπλέον, ο πελάτης σήμερα δεν

διαθέτει πολύ χρόνο, κυρίως για δια-

προσωπικές επαφές, αλλά και για ηλε-

κτρονική επικοινωνία. Απαιτεί ωστόσο

να έχει άμεση ανταπόκριση με μια πρό-

ταση -εντός 24 ωρών- έστω και αν εκείνος

απαντήσει ύστερα από τρεις μήνες. Αλλά

και τότε πάλι, αναμένει άμεση ανταπό-

κριση εντός 24 ωρών.

Δεν άλλαξαν όμως μόνο οι πελάτες.

Η έρευνα ανατέμνει και τις αλλαγές που

έχουν επέλθει στους τρόπους και στις

διαδικασίες των πωλήσεων. Οι πωλητές

του παρελθόντος ήσαν προσωπικοί «επαγ-

γελματικοί επισκέπτες». Αργότερα, οι πω-

λήσεις προϊόντων πέρασαν στις «συμ-

βουλευτικές» πωλήσεις επιχει-

ρηματικών λύσεων, αξιών και

άλλων θεμάτων και ακολούθη-

σαν το Customer Relationship

Management (CRM), το web.2.0,

το υπολογιστικό νέφος (cloud)

και άλλα τεχνολογικά εργαλεία.

Η πρόταση που κάνει μέσω της

μελέτης της η AchieveGlobal,

εμπίπτει μεν στις ενέργειες προς

τον πελάτη, όπως προβλέπονται

από την Customer Relationship

Process, επικεντρώνεται ωστόσο

στις «αποφασιστικές στιγμές»

κατά τις οποίες ο πελάτης δια-

μορφώνει τις εντυπώσεις του

για τον πωλητή, την πρώτη επα-

φή του με το μάρκετινγκ, για

τις διαδικασίες πώλησης και, στη

συνέχεια, για τη σχέση του με τον πωλητή

αλλά και με τον οργανισμό του.

«Αποφασιστική στιγμή»

Ως «αποφασιστική στιγμή» ορίζεται η

κάθε ευκαιρία κατά την οποία ο πελάτης

μπορεί να κρίνει -θετικά, ουδέτερα είτε

αρνητικά- την εταιρεία. Εφόσον, λοιπόν,

ο πελάτης βιώσει μιαν αλυσίδα θετικών

αποφασιστικών στιγμών, «τότε η εμπειρία

του, που εσείς του την έχετε χτίσει, είναι

αδιάλειπτα θετική». Και στο σημείο αυτό,

η μελέτη φτάνει «στην καρδιά του προ-

βλήματος». Που είναι οι κατάλληλοι άν-

θρωποι με τις κατάλληλες δεξιότητες

που μπορούν να «κατακτήσουν» καθεμιά

από τις «αποφασιστικές στιγμές» του πε-

λάτη και να φέρουν το ζητούμενο θετικό

αποτέλεσμα.

Πρώτη σημαντική επισήμανση είναι το

ότι όχι μόνο οι πωλητές, αλλά όλοι οι

εργαζόμενοι που έχουν κάποιο ρόλο σε

αυτή τη διαδικασία πρέπει να γνωρίζουν

το πώς και το πότε κερδίζεται η εμπειρία

του πελάτη. «Και είναι πολύ περισσότεροι

από όσους εσείς νομίζετε».

Είναι οι πωλητές, είναι το προσωπικό

του service, του μάρκετινγκ, των εγκα-

ταστάσεων, της παράδοσης, οι μηχανικοί

έργου, ακόμη και οι εργαζόμενοι στα

γραφεία υποδοχής και της εισόδου.

Η ηγεσία
Και πίσω από όλους αυτούς, είναι η

ηγεσία. «Που, πιθανώς να είναι και το

κρισιμότερο στοιχείο σε αυτή την εξίσωση,

γιατί αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ των

πωλητών και του service, αλλά και με

κάθε στρατηγική του οργανισμού». Θα

πρέπει ωστόσο να εξετασθεί και στο σύ-

νολό της η οργανωσιακή υποστήριξη

που παρέχεται τόσο στην ηγεσία όσο

και στους πωλητές, και κατά πόσον συμ-

βάλλουν είτε εμποδίζονται στο να απο-

δώσουν.

Σοβαρές επιχειρήσεις, οι οποίες διακρίνονται από χα-

μηλό δανεισμό και ισχυρές ταμειακές ροές, εμπορεύ-

ματα όπως το ασήμι και το φυσικό αέριο, αναδυόμενες

οικονομίες (π.χ. Μεξικό, Κίνα, Λατινική Αμερική), αλλά και

κλάδοι όπως τα μέταλλα, η ενέργεια και οι τηλεπικοινω-

νίες, είναι οι βασικές επενδυτικές επιλογές του 2013 από

τους Ελληνες διαχειριστές θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Πάνω απ’ όλα όμως, όπως σημειώνουν, η διάθεση με-

τρητών στα χαρτοφυλάκια είναι βασικός κανόνας. Οπως

δηλώνουν στην «Κ», «το 2013 θα έχει διακυμάνσεις και

πολλές εκπλήξεις, ωστόσο θα επιστρέψουμε έπειτα από

χρόνια στην αξία των fundamentals, δηλαδή στα θεμε-

λιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων που διακρίνονται για τη

συνετή διαχείριση, την παραγωγή πλούτου, τον χαμηλό

δανεισμό και τις σταθερές ταμειακές ροές».

Με το ξεκίνημα του 2013, διαχειριστές ομολόγων, χρη-

ματιστές και εκπρόσωποι των θεσμικών επενδυτών δίνουν

τις εκτιμήσεις τους για το πώς θα μπορούσαν να δομη-

θούν διαφορετικών ειδών επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Κατ’

αρχήν, όπως τονίζουν, και το 2013 θα διατηρηθεί η επεν-

δυτική ανασφάλεια, όπως ακριβώς εξελίχθηκε και το 2012

Οι προτάσεις των διαχειριστών για ένα 

ασφαλές επενδυτικό χαρτοφυλάκιο το 2013

Υποστήριξη
Η απάντηση που δίνει η έρευνα

της AchieveGlobal είναι ότι το επίπεδο

της υποστήριξης που παρέχουν οι

οργανισμοί στους πωλητές τους συν-

δέεται άμεσα με το επίπεδο της επι-

τυχίας τους. Κάτι που μεταφράζεται

σε παροχή εκπαίδευσης και καθοδή-

γησης. Σημαίνει επίσης και την απο-

τελεσματική χρήση metrics και άλλων

«εργαλείων» και οργάνων. «Μπορείτε

όμως να αναπτύξετε μια δική σας

αποκλειστική πορεία για να κερδίσετε

τη θετική εμπειρία του πελάτη. Φτάνει

να καταστρώσετε μια ουσιαστική και

πραγματική στρατηγική, με τη βοήθεια

της οποίας θα ευθυγραμμίσετε -σε

καινούργιο πλαίσιο και με ειλικρί-

νεια- όλα τα συστήματα, έτσι ώστε ο

καθένας μέσα στον οργανισμό και

να μπορεί να καταλάβει και να γνω-

ρίζει πώς πρέπει να τα χρησιμοποιεί».

Και η μελέτη καταλήγει με την πρό-

βλεψη ότι «αν εστιάσετε με μανία

στην απόκτηση της θετικής εμπειρίας

του πελάτη, τότε, όχι μόνο “στεγα-

νοποιείτε” τους πελάτες σας από

τους ανταγωνιστές σας, αλλά και

προωθείτε μακροπρόθεσμα την υγεία

της επωνυμίας σας».


