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Σ
τις 26-9-2013 πραγματοποιήθηκε στα

γραφεία της ΕΔΕΟΠ, συνάντηση των με-

λών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα

στελέχη της Αθηναϊκής Ζυθοποιΐας Κων. Βαλ-

κάνα και Ιωάν. Χανιώτη.

Συζητήθηκαν προβλήματα που προέκυψαν

στην αλλαγή σεζόν στο χονδρεμπόριο, με την

υπάρχουσα εμπορική πολιτική της εταιρείας.

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών έκανε προτάσεις

για την λύση αυτών των προβλημάτων, τις

οποίες ήδη εξετάζουν τα στελέχη της Αθηναϊ-

κής Ζυθοποιΐας.

Η ηγεσία της ΕΔΕΟΠ Αθηνών πιστεύει ότι θα

βρεθούν λύσεις επ’ ωφελεία και των δύο

πλευρών.

Εξάλλου, το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών πραγ-

ματοποίησε συνάντηση - στις 10-10-2013 - με

τα στελέχη της COCA-COLA 3Ε κ.κ. Νικολαΐδη,

Μαυρατζούλη, Γεροδήμο, Κοσμά και Μεταξά.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα.

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών έκανε προτάσεις,

ενώ τα στελέχη της εταιρείας αναφέρθηκαν

στα σχέδια του 2014, υποστηρίζοντας ότι η

COCA-COLA 3E θα στηρίξει το χονδρεμπόριο,

με αλλαγές που θα ευνοούν το πρατήριο.

KAI NEEΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ME ΑMSTEL ΚΑΙ COCA-COLA

Συνάδελφοι, προσοχή: Πάρτε 
πληροφορίες για να μην πάρετε... φέσια

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ

Αθηνών συνιστά στους συναδέλφους

πρατηριούχους να ζητούν οικονομικής

φύσεως πληροφορίες για τους πελάτες

τους από την εταιρία TRUST, τηλεφωνών-

τας στα 210-9659007 και 210-8929700,

προκειμένου να γλιτώσουν τα... φέσια στη

σημερινή άναρχη αγορά.

Η παροχή πληροφοριών από την TRUST

χορηγείται προς τους πρατηριούχους - μέ-

λη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών δωρεάν.

Όσο και αν φαίνεται παράξενο, οι τραπεζίτες υπο-

στηρίζουν ότι ψάχνουν να δανείσουν και δεν βρί-

σκουν. Διότι, όπως λένε, αυτή είναι η δουλειά τους.

Κεφάλαια εμπορεύονται και από την αγοραπωλησία

κεφαλαίων βγάζουν λεφτά. Αυτό έκαναν πριν από την

κρίση, αυτό κάνουν και τώρα. Με μια ουσιαστική δια-

φορά όμως. Οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν.

Ενώ πριν ήταν εντελώς χαλαροί και έδιναν δάνεια

ακόμη και από το τηλέφωνο, σήμερα οι αυστηρότεροι

κανόνες και οι κάθε λογής επόπτες που τους ελέγ-

χουν (τρόικα, ΤτΕ, ΤΧΣ, Δημόσιο κ.λπ.) τους κάνουν πιο

σφιχτούς. Ψάχνουν λοιπόν, να βρουν επιχειρήσεις οι

οποίες να πληρούν αμιγώς τραπεζικά κριτήρια και όχι

να εξυπηρετούν, όπως στο παρελθόν, κάποια φιλόδο-

ξα business plans που φούσκωναν τις τιμές των μετο-

χών και τα bonus και δεν βρίσκουν.

Και τούτο διότι, όπως λένε, πρώτον οι επιχειρημα-

τίες δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη π.χ. συμμετέχον-

τας κατά 40%-50% σε μια επένδυση και δεύτερον, δύ-

σκολα βρίσκουν επιχειρήσεις με παραγωγική βάση.

Επιχειρήσεις που να παράγουν ένα προϊόν ή μια υπη-

ρεσία που να πουλάει στην εγχώρια ή στη διεθνή αγο-

ρά. Και εδώ ακριβώς αναδύεται το πρόβλημα της ελ-

ληνικής οικονομίας: η έλλειψη παραγωγικών επιχει-

ρήσεων.

Eπιλεκτικά χορηγούν
δάνεια οι Τράπεζες

Προωθείστε το 
νερό το «δικό» μας...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης

Διακινητών Εμπόρων Οίνων Ποτών

Αθηνών, σας υπενθυμίζει ότι έκλεισε συμ-

φωνία με την εταιρεία IQ BANDS (BIKOΣ)

για την αποκλειστική διάθεση του νερού

«Ζαγοροχώρια» από τα μέλη της ΕΔΕΟΠ

Αθηνών, στην περιοχή της Αττικής.

Κατόπιν τούτου, οι πρατηριούχοι-μέλη

της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, μπορούν να επικοινω-

νούν με το τμήμα πωλήσεων της εταιρεί-

ας IQ BRANDS, προκειμένου να ενημερω-

θούν σχετικά, με κάθε λεπτομέρεια.

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, καλεί τους συναδέλφους

πρατηριούχους να προωθούν το «δικό» μας νερό, καθώς η

διακίνησή του είναι περισσότερο κερδοφόρος - σε σχέση

με τα άλλα.

Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΗ

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΣ

Τα μακροπρόθεσμα

επενδυτικά κεφάλαια

δεν είναι ακόμη έτοιμα να

δώσουν ισχυρή ψήφο εμ-

πιστοσύνης προς τη χώρα,

καθώς αυτό θα γίνει μόνον

όταν τα σημάδια της ανά-

καμψης γίνουν εμφανέ-

στερα και όταν ξεκαθαρι-

στεί το θέμα της βιωσιμό-

τητας του χρέους. Ωστόσο,

καθώς όπως εκτιμάται η

εξαετής ύφεση θα φθάσει

στο κατώτατο σημείο της

εφέτος και η οικονομία θα

αρχίσει να ανακάμπτει το

2014, τα hedge funds ήταν

τα πρώτα επενδυτικά κε-

φάλαια που θεώρησαν ότι

μπορούν να βγάλουν χρή-

ματα από την ελληνική

ανάκαμψη. Το διεθνές

επενδυτικό ενδιαφέρον

και οι εισροές κεφαλαίων

θα μπορούσαν να παίξουν

μάλιστα καταλυτικό ρόλο

στην ταχύτητα ανάκαμψης

και στη μεταφορά πόρων

στην πραγματική οικονο-

μία, αλλά και στην άνοδο

της ελληνικής κεφαλαι-

αγοράς, αν και οι φωνές

που θέλουν την ελληνική

οικονομία να μην έχει πε-

ράσει ακόμη τον κάβο δεν

έχουν εκλείψει. Η χώρα

με τους 1,4 εκατομμύρια

ανέργους αποδεικνύεται

πάντως ότι είναι η «γη της

ευκαιρίας» για τους χρη-

ματοπιστωτικούς κερδο-

σκόπους.

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
ΟΑΕΕ ΖΗΤΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ

Νέες μειώσεις σε συντάξεις και εφά-

παξ ζητά η τρόικα, για να καλυφθεί

η «μαύρη τρύπα» στα ασφαλιστικά τα-

μεία. Από τη νέα χρονιά θα τεθεί σε

εφαρμογή η ρήτρα του μηδενικού ελ-

λείμματος, δηλαδή όπου υπάρχει χρη-

ματοδοτικό κενό, θα μπαίνει μαχαίρι

στις παροχές.

Οι δανειστές εμφανίζονται ιδιαίτερα

προβληματισμένοι για τα οικονομικά

των Ταμείων και στέλνουν σαφές μήνυ-

μα πως αν δεν καλυφθεί η «μαύρη τρύ-

πα», θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου το

Ασφαλιστικό. Η ελληνική πλευρά υπο-

λογίζει πως το οικονομικό «κενό» δεν θα

ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο, ενώ η

τρόικα ανεβάζει το ποσό αυτό στα 2,5

δισεκατομμύρια (δηλαδή υπάρχει μια

διαφορά 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ).

Στην επόμενη επίσκεψή τους οι δανει-

στές αναμένουν αναλυτικές προτάσεις

για το πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό,

καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για πρό-

σθετη χρηματοδότηση. Το υπουργείο

Εργασίας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην

αύξηση των εσόδων από μία σειρά μέ-

τρων, όπως είναι η αντιμετώπιση της ει-

σφοροδιαφυγής και η είσπραξη των

οφειλών των επιχειρήσεων προς τα

ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική

ασφάλιση, αν την επόμενη χρονιά δεν

καλυφθεί το κενό, ανοίγει ο δρόμος για

νέες περικοπές στα ταμεία κύριας ασφά-

λισης κατά 8% με 10%. Κυρίως απειλούν-

ται οι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό

Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

(ΟΑΕΕ) αλλά και όσοι καλύπτονται από

τα λεγόμενα «ειδικά» Ταμεία (όπου η

μείωση των εισφορών θα συμπαρασύρει

και τις συντάξεις).

Τα εξωφρενικά και αδιανόητα του

φορολογικού συστήματος αποτυ-

πώνονται σε μεγάλο βαθμό στις αντι-

κειμενικές αξίες των ακινήτων όπου

συχνά ξεπερνούν το 100% πραγματι-

κών τιμών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις

οικοπέδων.

Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη πιο

έντονο στις λεγόμενες «ακριβές» πε-

ριοχές, όπου πλέον οι τιμές πώλησης

τόσο των οικοπέδων όσο και των κτι-

σμάτων έχουν κατακρημνιστεί, αλλά

το υπουργείο Οικονομικών επιμένει να

φορολογεί τα εν λόγω ακίνητα σαν να

βρίσκεται η αγορά ακινήτων και οι τι-

μές στο ζενίθ, δηλαδή πριν από περί-

που 10 χρόνια.

Τραγέλαφος τα ακίνητα



Στη δημιουργία μικρότερων ομίλων σε

βάθος τετραετίας συμφώνησαν οι δι-

οικήσεις των τεσσάρων συστημικών τρα-

πεζών με τον αναπληρωτή διευθυντή της

Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG-

Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γκερτ

Κούπμαν, που βρέθηκε στην Αθήνα την

περασμένη εβδομάδα. Όπως επισημαίνουν

τραπεζικές πηγές που

συμμετείχαν στις συ-

ζητήσεις με τον ευ-

ρωπαίο αξιωματούχο

για τη διαμόρφωση

των κατευθυντηρίων

γραμμών ανασυγκρό-

τησης του συστήμα-

τος, πρακτικά αυτό

σημαίνει ότι οι ελλη-

νικοί όμιλοι θα πρέπει

μέχρι και το 2017 να

πουλήσουν μεγάλο

μέρος των δραστη-

ριοτήτων τους στο

εξωτερικό, αλλά και

να περιορίσουν την

παρουσία τους εντός

των συνόρων, ακόμη

και αν αυτό μεταφρά-

ζεται σε μείωση των

δανείων προς επιχει-

ρήσεις και νοικοκυ-

ριά.

Σύμφωνα με τις

ίδιες πηγές, στόχο της

Κομισιόν αποτελεί το

2017 το συνολικό

ενεργητικό του ελλη-

νικού τραπεζικού κλάδου να είναι 50%

μικρότερο σε σχέση με το 2012. Σχολιά-

ζοντας την επίσκεψη του Γκερτ Κούπμαν,

κορυφαίο στέλεχος ενός εκ των τεσσάρων

μεγαλύτερων ομίλων αναφέρει πως «χά-

νουμε τα Βαλκάνια αμαχητί». Όπως εξηγεί,

η πολιτική που προσπαθούν να εφαρμό-

σουν οι δανειστές είναι αποτέλεσμα της

πανευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δημι-

ουργία πιο μαζεμένων και ασφαλέστερων

σχημάτων, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Η

επικρατούσα άποψη στις Βρυξέλλες και

στο Βερολίνο είναι ότι ένα μικρότερο

χρηματοπιστωτικό σύστημα στις οικονο-

μικά ασθενέστερες χώρες μπορεί να δια-

σωθεί ευκολότερα, χωρίς να προκαλέσει

δημοσιονομική κρίση, όπως συνέβη για

παράδειγμα στην Ιρλανδία και στην Ισπα-

νία.

Από την άλλη

ωστόσο, επικεφαλής

μεγάλης τράπεζας

επισημαίνει ότι πρό-

κειται ουσιαστικά για

έναν εξορθολογισμό

του συστήματος.

«Πλέον σημασία δεν

έχει το μερίδιο αγο-

ράς που μπορεί να

κατέχεις σε μία βαλ-

κανική αγορά, αλλά

τι λεφτά βγάζεις από

τις εκεί δραστηριό-

τητες». Σύμφωνα με

τον ίδιο, οι ελληνικοί

όμιλοι μπορούν να

βγάζουν τα ίδια ή

ακόμη και περισσό-

τερα κέρδη με μικρό-

τερη παρουσία. Άλ-

λωστε, σημειώνει, το

«παιχνίδι» για τις τρά-

πεζες της χώρας μας

έχει αλλάξει και τώρα

πρωταρχικός στόχος

είναι να επιστραφεί

η βοήθεια που έλαβαν από το πακέτο

της ανακεφαλαιοποίησης.

Τι ζητήθηκε
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες,

ο νούμερο 2 της Επιτροπής Ανταγωνισμού

συμφώνησε με την Εθνική, τον ουσιαστικό

περιορισμό της παρουσίας της στα Βαλ-

κάνια μέχρι το 2017 και την πώληση του

40% της Finasbank, με στόχο την ενίσχυση

της κεφαλαιακής της επάρκειας. Μείωση

της έκθεσης στο εξωτερικό ζήτησε και

από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία μετά

τις πρόσφατες εξαγορές και συγχωνεύσεις,

θεωρείται ότι έχει μεγεθυνθεί αρκετά.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, ο Γκερτ

Κούπμαν πρότεινε στην τράπεζα που πλέ-

ον διατηρεί τα μεγαλύτερα μερίδια στα

δάνεια στην εγχώρια αγορά μηδενική πι-

στωτική επέκταση, ώστε να περιοριστεί

το μέγεθός της.

Μπορεί η απαίτηση αυτή να μην έγινε

σε αυτή τη φάση αποδεκτή, είναι ωστόσο

ενδεικτική της σύγχυσης που δημιουρ-

γείται στην ελληνική οικονομία από την

εμπλοκή στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα

διαφορετικών κέντρων εξουσίας (Κομισιόν,

ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΤτΕ, ΤΧΣ, ελληνική κυβέρνηση

κ.λπ.), καθένα από τα οποία προωθεί τις

δικές του πολιτικές και ατζέντες. Για πα-

ράδειγμα, σε μία περίοδο όπου η ενίσχυση

της ρευστότητας στην αγορά αποτελεί

ζητούμενο για την ανάκαμψη της οικο-

νομίας, η Κομισιόν, που έχει ως στόχο τη

δημιουργία μικρότερων τραπεζικών ιδρυ-

μάτων, ζητεί ουσιαστικά από τη μεγαλύ-

τερη ελληνική τράπεζα να μη δίνει δά-

νεια.
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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

Τι συμφώνησαν με την Κομισιόν οι διοικήσεις 

των τεσσάρων συστημικών ομίλων

Στο μισό το μέγεθος 

των τραπεζών
Σε τέσσερα χρόνια θα περιορίσουν την παρουσία τους εντός

των συνόρων πουλώντας δραστηριότητες στο εξωτερικό

Το χρονοδιάγραμμα
Σχέδιο για την αναδιάρθρωση των θυ-

γατρικών στο εξωτερικό ανέλαβε να

εκπονήσει το ΤΧΣ, σε συνεργασία με

την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε κάθε πε-

ρίπτωση, όλα τα σενάρια για τη ΝΑ Ευ-

ρώπη παραμένουν ανοιχτά. Τα πλάνα

μετασχηματισμού των ελληνικών ομί-

λων θα οριστικοποιηθούν το επόμενο

διάστημα, προκειμένου να παραδο-

θούν στην ΤτΕ και στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Η

τελική ωστόσο έγκρισή τους θα πραγ-

ματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση

των ελέγχων της BlackRock, τα απο-

τελέσματα των οποίων θα παίξουν

κομβικό ρόλο στις ασκήσεις αντοχής

που θα τρέξει η ΤτΕ ως το τέλος του

χρόνου. Η εγχώρια νομισματική αρχή,

θα συντάξει έκθεση για τις κεφαλαι-

ακές ανάγκες κάθε τράπεζας. Αν

υπάρχει απόκλιση από τις παραδοχές

που έχουν χρησιμοποιηθεί, η Κομισιόν

θα ζητήσει από τις διοικήσεις των ομί-

λων τον επανασχεδιασμό τους.

Ρεπορτάζ
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Σε χαμηλή πτήση τα επιτόκια

Πόσο έχει πέσει μετά τις τελευταίες εκλογές το κόστος χρήματος για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Πλήγμα για τους καταθέτες που είχαν συνηθίσει τα τελευταία τρία χρόνια σε σίγουρες υψηλές αποδόσεις

Πτωτικές τάσεις εμφανίζει το κόστος χρή-

ματος στην εγχώρια αγορά μετά την

ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του

τραπεζικού κλάδου και τη διαμόρφωση ευ-

νοϊκότερων μακροοικονομικών προοπτικών.

Το γεγονός αυτό σε κάθε περίπτωση πλήττει

τους καταθέτες, οι οποίοι χάνουν τις σίγου-

ρες υψηλές αποδόσεις που προσφέρονταν

κυρίως μέσω των λογαριασμών προθεσμίας

τα τελευταία τρία χρόνια. Από την άλλη

πλευρά όμως ευνοεί τις επιχειρήσεις, τα επι-

τόκια χορηγήσεων των οποίων αρχί-

ζουν σταδιακά να υποχωρούν από τα

ιστορικά υψηλά που διαμορφώθηκαν

την περίοδο κορύφωσης της ελληνι-

κής κρίσης. Μπορεί οι «κάνουλες» της

ρευστότητας να μην έχουν ακόμη

ανοίξει, η εφαρμογή ωστόσο των

πρώτων μειώσεων στο κόστος δανει-

σμού ανοίγει τον δρόμο για τη στα-

διακή βελτίωση της κατάστασης.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στε-

λέχη, η επαναφορά των δεικτών κε-

φαλαιακής επάρκειας των πιστωτι-

κών ιδρυμάτων πάνω από τα ελάχι-

στα επιτρεπτά όρια αποτελεί ανα-

γκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την

αύξηση της τραπεζικής χρηματοδό-

τησης. Οι ίδιοι κύκλοι εξηγούν ότι η

πιστωτική επέκταση εξαρτάται κυ-

ρίως από την επανασύνδεση των

τραπεζών με τις διεθνείς αγορές, τη

δυνατότητάς τους να προσελκύσουν κατα-

θέσεις Ελλήνων που βρίσκονται σήμερα

εκτός συστήματος, αλλά και από την επι-

στροφή της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυ-

ξης, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για

τον έλεγχο των επισφαλειών. «Όσο βελτιώ-

νονται οι συνθήκες στα παραπάνω μέτωπα

τόσο περισσότερο θα αυξάνεται η ρευστό-

τητα στην πραγματική οικονομία» υποσ-

γραμμίζει επικεφαλής χορηγήσεων συστη-

μικής τράπεζας.

Από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές

μέχρι σήμερα, καταγράφονται οι ακόλουθες

τάσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν μετόα την

ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης το

περασμένο καλοκαίρι:

• Οι μειώσεις στα επιτόκια των προθεσμια-

κών καταθέσεων που ξεκίνησαν δειλά το

φθινόπωρο της περσινής χρονιάς, έχουν

πλέον φτάσει στο 40%-50% σε σχέση με τα

ιστορικά υψηλά που καταγράφηκαν το 2012.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες

εβδομάδες θα υπάρξουν νέες περικοπές

στις αποδόσεις με στόχο στις αρχές του

2014 το 2% σε ετήσια βάση.

• Η αναπροσαρμογή των επιτοκίων στις

καταθέσεις έχει επιτρέψει στις τρά-

πεζες να μειώσουν το κόστος δα-

νεισμού συγκεκριμένων κατηγο-

ριών πελατών τους. Έτσι, τους τε-

λευταίους μήνες και ιδιαίτερα μετά

την τελευταία αναπροσαρμογή του

βασικού επιτοκίου του ευρώ στο

0,50% έχουν ανακοινωθεί περικο-

πές σε επιλεγμένα προϊόντα που

αφορούν κυρίως χρηματοδοτήσεις

προς επιχειρήσεις, οι οποίες φτά-

νουν τις 100 μονάδες βάσης.

• Η μείωση των επιτοκίων έχει

επηρεάσει και τους λογαριασμούς

πρώτης ζήτησης, οι αποδόσεις των

οποίων έχουν επίσης αναπροσαρ-

μοστεί προς τα κάτω. Ο λόγος γίνε-

ται για λογαριασμούς ταμιευτηρί-

ου, μισθοδοσίας ή αποταμιευτικά

προγράμματα.

Ρεπορτάζ

Η αναπρο-

σαρμογή των

επιτοκίων

στις καταθέ-

σεις έχει 

επιστρέψει

στις τράπεζες

να μειώσουν

το κόστος 

δανεισμού

συγκεκριμέ-

νων κατηγο-

ριών πελα-

τών τους

Πτωτικές τάσεις 
καταγράφει η ΤτΕ

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που έχουν δημοσιευτεί

ως σήμερα είναι ενδεικτικά των τάσεων που επικρατούν.

Ειδικότερα:

1. Το μέσο επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων με

διάρκεια ως και 1 έτος υποχώρησε τον περασμένο Ιούλιο στο

3,48% από 4,82% έναν χρόνο νωρίτερα.

2. Στις πιστωτικές κάρτες υπάρχει μέσα σε έναν χρόνο πτώση

της τάξης των 30 μονάδων βάσης (μέσο επιτόκιο 16,58%), πα-

ρά την εκτίναξη των καθυστερήσεων στην καταναλωτική πίστη

πάνω από το 40%.

3. Στα δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες και ειδικότε-

ρα στους αλληλόχρεους λογαριασμούς, το μέσο επιτόκιο έχει

πέσει στο 9,46% από 10,19% τον Ιούλιο του 2012.

4. Πτωτικά κινείται το κόστος και στις χορηγήσεις μεγαλύτε-

ρων επιχειρήσεων, όπου στις ανοιχτές πιστώσεις το μέσο ετή-

σιο κόστος έπεσε στο 7,38% από 7,64% τον Ιούνιο του 2012.
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Ανάπτυξη 1,1% «βλέπουν» οι ξένοι
Τι κομίζει για την ευρωζώνη ο «μεγάλος συνασπισμός» στη Γερμανία

Το τέλος της ύφεσης στην Ελλάδα προαναγγέλλουν ξένες τράπεζες, 

αναμένοντας αναβαθμίσεις της οικονομίας

Ενώ οι οικονομολόγοι κορυφαίων τραπεζών εκτι-

μούν ότι έρχεται το τέλος της ύφεσης στην Ελλά-

δα, προβλέποντας μάλιστα ανάπτυξη 1,1% το 2014

και αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και των

τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης, το μεγάλο

ερώτημα των αναλυτών και αγορών αφορά το κατά

πόσον το ενδεχόμενο ενός «μεγάλου συνασπισμού»

στη Γερμανία μετά τον εκλογικό θρίαμβο της Μέρκελ,

που αποτελεί μάλλον μονόδρομο, μπορεί να μετα-

βάλλει τις ισορροπίες και να προωθήσει την οικονομι-

κή και πολιτική ολοκλήρωση στη ζώνη του ευρώ.

Καθώς για ορισμένους η ευρωζώνη θεωρείται ένα

σπίτι χωρίς ισχυρά θεμέλια, υπάρχει ο κίνδυνος, λένε

οι αναλυτές, ο νέος συνασπισμός υπό την ηγε-

σία της Μέρκελ να μη θέσει σε πορεία οικοδό-

μησης την ευρωζώνη, αλλά απλώς να δούμε τη

Γερμανία να συνεχίζει να «επισκευάζει» τις ρωγ-

μές που εμφανίζονται στους τοίχους του, κα-

θώς το σπίτι θα συνεχίζει να αποσταθεροποιεί-

ται. «Είμαστε δύσπιστοι σχετικά με το αν υπάρ-

χει σήμερα ένα πραγματικό όραμα για το μέλ-

λον της ευρωζώνης» υποστηρίζουν κορυφαίοι

οικονομολόγοι, αναμένοντας περισσότερες

διαπραγματεύσεις και λιγότερο ξεκάθαρες λύ-

σεις. Αν όμως δεν βρεθεί ένα νέο μοντέλο συν-

τονισμού των πολιτικών, οι αγορές δεν θα δώ-

σουν άπειρο χρόνο στο εγχείρημα του ευρώ,

λένε διαχειριστές κεφαλαίων, παρατηρώντας

πως η ευρωζώνη έχει μάθει να κάνει βήματα

μπροστά μόνο ύστερα από πίεση των αγορών.

Στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου αναμέ-

νονται πάντως αποφάσεις για σημαντικά ευρωπαϊκά

θέματα, όπως η ενιαία τραπεζική εποπτεία, δεδομέ-

νου ότι στις διεργασίες του Οκτωβρίου δύσκολα θα

έχει προλάβει να σχηματιστεί κυβέρνηση στη Γερμα-

νία, εκτίμησε η Nomura, που βλέπει ως φαβορί για

εταίρο στην κυβέρνηση της Μέρκελ τον Στάινμπρουκ.

Η πολιτική πραγματικότητα υπαγορεύει, λένε οι

αναλυτές, ότι θα πρέπει να βρεθούν συμβιβασμοί, γε-

γονός που σημαίνει πως πολιτικές της Γερμανίας με-

σοπρόθεσμα είναι πιθανό να μετατοπιστούν ελα-

φρώς και προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Σε αυ-

τό το πλαίσιο, η όποια συμφωνία της Ελλάδας με την

τρόικα για επιπρόσθετη χρηματοδότηση και ελά-

φρυνση του χρέους δεν αναμένεται να μεταβάλλει τη

στάση των δανειστών όσον αφορά τις μεταρρυθμί-

σεις, αλλά σκληρά (οριζόντια) μέτρα θα πρέπει να

αποφευχθούν, καθώς αυξάνουν τον πολιτικό κίνδυνο

σε μια στιγμή κατά την οποία η χώρα προσπαθεί να

βρει τον βηματισμό της. Οι οικονομολόγοι της Credit

Suisse, σε ειδική μελέτη για την πορεία της ελληνικής

οικονομίας, εκφράζουν μάλιστα την άποψη πως η

ύφεση στην Ελλάδα φθάνει στο τέλος της. Η οικονο-

μία έχει σταθεροποιηθεί και οι αρνητικές δυνάμεις

που την τραβούν προς τα κάτω για ένα παρατεταμένο

χρονικό διάστημα υποχωρούν, ενώ οι ανισορροπίες

έχουν σε μεγάλο βαθμό διορθωθεί. Προβλέπουν μά-

λιστα ύφεση αρκετά κάτω από το 4% το 2013 (μια

πρόβλεψη στην οποία συμφώνησαν η κυβέρνηση και

η τρόικα των δανειστών) και ρυθμό αύξησης του

πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,1% το 2014. Με βάση και τον

έλεγχο της τρόικας, η οικονομία και η εκτέλεση

του προϋπολογισμού προχωρούν καλύτερα

από ό,τι αναμενόταν, αλλά η μεταρρύθμιση

του δημόσιου τομέα και το πρόγραμμα ιδιωτι-

κοποιήσεων υστερούν. Η ελβετική τράπεζα θε-

ωρεί το πολιτικό ρίσκο τον μεγαλύτερο κίνδυνο

για τη χώρα. Εξάλλου, όπως αναφέρει, τυχόν

ισχυρές πιέσεις από την τρόικα ίσως αποτελέ-

σουν έναν δυνητικό καταλύτη για την απσοτα-

θεροποίηση της κυβέρνησης συνασπισμού, την

ώρα που η ανεργία δεν έχει ακόμη σταθεροποι-

ηθεί και οι εξτρεμιστικές και λαϊκιστικές φωνές

συνεχίζονται.

Τέλος, σημειώνεται η επισήμανση της Alpha

Bank, ότι τα καλά νέα για την οικονομία θα οδη-

γήσουν τελικά τους οίκους αξιολόγησης σε εύ-

λογες αποφάσεις αναβάθμισης της Ελλάδας

και των εγχώριων επιχειρήσεων και τραπεζών.

Ρεπορτάζ

«Η τελευταία δόση του 
πακέτου διάσωσης»

Καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας από το 2016 ως και

το 2020 είναι σχεδόν μηδενικές, η κάλυψη του χρηματοδοτικού κε-

νού των περίπου 11 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2015 θα είναι

μάλλον η τελευταία «δόση» του πακέτου διάσωσης για τη χώρα μας,

τουλάχιστον για αυτή τη δεκαετία, εκτίμησε η Credit Suisse. Η ελβε-

τική τράπεζα θεωρεί απίθανο ένα «κούρεμα» των ελληνικών ομολό-

γων που βρίσκονται στα χέρια του επίσημου τομέα, προβλέποντας ως

πιο πιθανή λύση την κάλυψη μεγάλου μέρους της «τρύπας» με πρό-

σθετα κεφάλαια από την ευρωζώνη. Μια άλλη επιλογή είναι η έκδο-

ση περισσότερων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου,

ενώ στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η χρηματοδότηση από τον ESM με

εγγύηση περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου.
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Με βάση τις προγνώσεις

του Πανελλήνιου Συν-

δέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ),

οι συνολικές εξαγωγές των

ελληνικών επιχειρήσεων

θα αυξηθούν κατά 3%-4%

το 2013, συνεχίζοντας τη

θετική πορεία του 2011 και

του 2012. Μέχρι σήμερα

οι αναλυτές αμφισβητού-

σαν την ποιότητα της αύ-

ξησης των εξαγωγών, επι-

σημαίνοντας ότι από το

2011 προσμετρώνται στις

εξαγωγές οι ανεφοδιασμοί

σε καύσιμα εμπορικών

πλοίων και αεροσκαφών,

ενώ η δυναμική αύξηση

των εξαγωγών καυσίμων

μπορεί να οφείλεται στην

φοροαποφυγή, ακόμη και

στο λαθρεμπόριο. Μετά τη

δημοσίευση των επίσημων

στοιχείων για τις εξαγωγές

στη διάρκεια του Ιουνίου

και του πρώτου εξαμήνου

του 2013 αμφισβητείται και

η ποσοτική διάσταση της

αύξησης των εξαγωγών. Οι

επιδόσεις του Ιουνίου ήταν

καταστροφικές, παρασύ-

ροντας προς τα κάτω και

τις εξαγωγικές επιδόσεις

του πρώτου εξαμήνου.

Το ερώτημα είναι εάν ο

Ιούνιος ήταν μια κακή πα-

ρένθεση σε μια ανοδική

πορεία ή άρχισαν να ωρι-

μάζουν οι συνθήκες που

υπονομεύουν την εξαγω-

γική προσπάθεια, από τον

περιορισμό της ρευστότη-

τας μέχρι το γραφειοκρα-

τικό φαινόμενο και τη με-

γάλη καθυστέρηση στην

επιστροφή του ΦΠΑ στις

εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Θα πρέπει να περιμένουμε

τα στοιχεία για τον Ιούλιο

και τον Αύγουστο, και κυ-

ρίως για τον Σεπτέμβριο

και τον Οκτώβριο, για να

βγάλουμε ασφαλέστερα

συμπεράσματα.

Είναι γνωστό πάντως, ότι

η ελληνική οικονομία υστε-

ρεί πολύ στους δείκτες

εξωστρέφειας, για παρά-

δειγμα το άθροισμα της

αξίας των εξαγωγών αγα-

θών και υπηρεσιών ως πο-

σοστό επί του ΑΕΠ, συγ-

κρινόμενη ακόμη και με

την ισπανική και την πορ-

τογαλική. Οι θυσίες του ελ-

ληνικού λαού δεν ενίσχυ-

σαν τη διεθνή ανταγωνι-

στικότητα της ελληνικής

οικονομίας, με αποτέλεσμα

η εντυπωσιακή μείωση του

εμπορικού ελλείμματος και

του ελλείμματος ισοζυγίου

τρεχουσών συναλλαγών

(το τελευταίο έπεσε από

κάτι παραπάνω από 15%

του ΑΕΠ προς το 2%-3% με

τάση μηδενισμού) να οφεί-

λεται κυρίως στη δραστική

μείωση των εισαγωγών

λόγω της εξαιρετικά πε-

ριοριστικής οικονομικής πο-

λιτικής που ακολουθείται.

Η αδυναμία ουσιαστικής

αύξησης των εξαγωγών -

εξαιρουμένων των πετρε-

λαιοειδών - συντηρεί τα

φαινόμενα ύφεσης και οδη-

γεόι σε μεγάλη αύξηση της

ανεργίας. Οι εξαγωγείς

έχουν επισημάνει στην κυ-

βέρνηση τα προβλήματα

που στέκονται εμπόδιο

στην επιτυχία της προσπά-

θειάς τους και στην οικο-

νομική ανάκαμψη, όμως το

οικονομικό επιτελείο της

κυβέρνησης αδυνατεί να

χαράξει διορθωτική πορεία.

Η κόπωση που παρατηρεί-

ται στις εξαγωγές εξουδε-

τερώνει σε μεγάλο βαθμό

την επιτυχία που καταγρά-

φει ο τουριστικός τομέας

το 2013. Ιδιαίτερα στον το-

μέα της απασχόλησης οι

εξαγωγικές επιχειρήσεις θε-

ωρούνται δημιουργοί στα-

θερής απασχόλησης, ενώ

οι περισσότερες θέσεις ερ-

γασίας στον τουρισμό είναι,

υποχρεωτικά, εποχικές.

Απότομη πτώση
Η αρχική πρόγνωση ήταν

για πτώση των συνολικών

εξαγωγών κατά 7,2% τον

Ιούνιο, όμως τα επίσημα

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεί-

χνουν μεγαλύτερη πτώση,

της τάξης του 8,7%. Οι αρ-

νητικές επιδόσεις του Ιου-

νίου επηρέασαν τα αποτε-

λέσματα του πρώτου εξα-

μήνου, με αποτέλεσμα να

περιοριστεί η συνολική αύ-

ξηση των εξαγωγών στο

5,4% - έφθασαν τα 13,6

δισ. ευρώ - σε σχέση με

το πρώτο εξάμηνο του

2012, ενώ χωρίς τα πετρε-

λαιοειδή οι εξαγωγές του

πρώτου εξαμήνου κατέ-

γραψαν ανησυχητική μεί-

ωση κατά 2,5%, στα 8,3

δισ. ευρώ. Οι επιδόσεις του

Ιουνίου αλλά και του πρώ-

του εξαμήνου του 2013,

εξαιρουμένων των πετρε-

λαιοειδών, είναι οι χειρό-

τερες της τελευταίας τριε-

τίας. Αποδεικνύεται στην

πράξη ότι η ενίσχυση της

διεθνούς ανταγωνιστικότη-

τας των ελληνικών επιχει-

ρήσεων δεν μπορεί να επι-

τευχθεί μόνο μέσα από τη

συμπίεση του μισθολογικού

και του ασφαλιστικού κό-

στους.

Τη μεγαλύτερη ζημιά

έπαθαν οι ελληνικές εξα-

γωγές προς τρίτες - εκτός

Ε.Ε. - χώρες. Εξαιρουμένων

των πετρελαιοειδών, υπο-

χώρησαν κατά 13,4% τον

Ιούνιο και κατά 8,4% στο

σύνολο του πρώτου εξα-

μήνου. Σε ό,τι αφορά τις

χώρες της Ε.Ε., οι ελληνικές

εξαγωγές υποχώρησαν

κατά 6,5% τον Ιούνιο, πα-

ρουσίασαν όμως οριακή

αύξηση 1% το πρώτο εξά-

μηνο του 2013 σε σχέση

με το πρώτο εξάμηνο του

2012.

Ο γρίφος των 
πετρελαιοειδών

Ο δυναμισμός που εμ-

φάνισαν οι ελληνικές εξα-

γωγές το 2011 και 2012

οφείλεται κατά κύριο λόγο

στην αύξηση των εξαγω-

γών των πετρελαιειδών. Οι

τελευταίες όμως δεν θεω-

ρούνται απόλυτα αντιπρο-

σωπευτικές της εξαγωγικής

βιομηχανίας για μια σειρά

λόγους. Πρώτον, άλλαξε

ο τρόπος υπολογισμού

τους, εφόσον συμπεριλή-

φθηκαν σε αυτές, από το

2011, οι ανεφοδιασμοί σε

καύσιμα αεροσκαφών και

εμπορικών πλοίων. Δεύτε-

ρον, οι εξαγωγές αυτού

του είδους στηρίζονται σε

100% εισαγόμενη πρώτη

ύλη. Τρίτον, οι εξαγωγές

πετρελαιοειδών συνδέον-

ται παραδοσιακά με κυ-

κλώματα ανεφοδιασμού,

ακόμη και φοροκλοπές, με

αποτέλεσμα ένα ποσοστό

από αυτές να αντιμετωπί-

ζεται από τους περισσότε-

ρους ειδικούς ως πλασμα-

τικό. Τέταρτον, υπάρχουν

και οι λεγόμενες τριγωνικές

πωλήσεις, που οδηγούν

περιοδικά στην επιβολή εν-

τυπωσιακών προστίμων

στους οργανωτές αυτής

της πρακτικής και στην εν-

τυπωσιακότερη ανάκλησή

τους...

Οι εξαγωγές πετρελαι-

οειδών αναλογούσαν στο

27,8% του συνόλου το

πρώτο εξάμηνο του 2011

και αυξήθηκαν στο 34,2%

του συνόλου το πρώτο εξά-

μηνο του 2012 και στο 39%

του συνόλου το πρόωτο

εξάμηνο του 2013. Επιβάλ-

λεται λοιπόν, ο διαχωρι-

σμός των εξαγωγών με ή

χωρίς πετρελαιοειδή, γιατί

είναι εντελώς διαφορετική

η συμπεριφορά του 40%

(για την ακρίβεια 39%) και

του 60% της εξαγωγικής

βιομηχανίας.

Το πρώτο εξάμηνο του

2012 οι εξαγωγές πετρε-

λαιοειδών αυξήθηκαν κατά

35,1% σε σχέση με το πρώ-

το εξάμηνο του 2011 και

το πρώτο εξάμηνο του

2013 κατά 20,5% σε σχέση

με το πρώτο εξάμηνο του

2012. Η εξαιρετικά δυνα-

μική αύξηση των εξαγωγών

πετρελαίου οδηγεί στη συ-

νεχή αύξηση του μεριδίου

τους επί του συνόλου των

εξαγωγών.

O Γολγοθάς του σερβιτόρου
Όποιος νομίζει πως το σέρβις στα

μαγαζιά της Αθήνας είναι εύκολη

δουλειά, ας διαβάσει αυτό το

κείμενο. Πέντε σερβιτόροι του κέντρου αφηγούνται

μερικές παράξενες ιστορίες.

Επικίνδυνη η κάμψη στις εξαγωγές
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Άγγελος
27 χρόνων/Χαλάνδρι

Θυμάμαι ένα ζευγάρι που ήρθε στο πόστο μου.

Άρχισαν να πίνουν αρκετά και να χορεύουν, γε-

νικά φαινόταν ότι περνούσαν καλά. Με κέρα-

σαν και μένα σφηνάκια και με τη σειρά μου

τους κέρασα κι εγώ. Ενώ είχαμε καταναλώσει

αρκετό αλκοόλ, ο άνδρας έρχεται και με βρί-

σκει κάπου παράμερα και μου ζητάει, στην

επόμενη γύρα σφηνάκια που θα παράγγελνε

μόνο για τους δυο τους, να βάλω ένα δαχτυλίδι

μέσα στο σφηνοπότηρο της κοπέλας.

Ήταν ένα δαχτυλίδι αρραβώνων, που φαινό-

ταν μάλιστα αρκετά ακριβό. Εγώ έκανα ό,τι μου

είπε, αλλά η κοπέλα δεν παρατήρησε το δα-

χτυλίδι μέσα στο ποτήρι, με αποτέλεσμα να το

πιει και παραλίγο να πνιγεί! Αφού τη βοήθησε ο

φίλος της, έβγαλε έντρομη με το χέρι της το

δαχτυλίδι από το στόμα, χωρίς να καταλαβαίνει

τι συμβαίνει. Τελικά είπε το «ναι» και το πάρτι

συνεχίστηκε ως το πρωΐ.

Κατερίνα
30 χρόνων/Κολωνάκι

Στο εστιατόριο που δούλευα είχα το εξής περιστατικό, με δύο κυρίους, μεγά-

λης μάλιστα ηλικίας. Αφού παρήγγειλαν το φαγητό τους, με φώναξαν να βάλω

κάτι στο ένα πόδι του τραπεζιού, ώστε να σταματήσει να κουνιέται. Όταν έσκυ-

ψα για να το κάνω, ο ένας από αυτούς έπιασε το κεφάλι μου και άρχισε να μου

το κουνάει κοντά στα γεννητικά του όργανα, προσποιούμενος ότι του κάνω

στοματικό έρωτα. Αμέσως έτρεξα στο αφεντικό μου, που είχε δει όλο το σκηνι-

κό. Μου ζήτησε να μην το κάνω θέμα γιατί οι κύριοι είχαν παραγγείλει πολλά

και ακριβά πράγματα και δεν μπορούσε να χάσει τα λεφτά. Το μόνο που μπόρε-

σα να κάνω ήταν να ζητήσω από έναν συνάδελφό μου να αναλάβει το τραπέζι,

για να μη χρειαστεί να έρθω σε επαφή μαζί τους.

Το ίδιο βράδυ ο ίδιος κύριος ξαναγύρισε στο μαγαζί και με πλησίασε δίνοντάς

μου κάτι ψιλά, γιατί είχε ξεχάσει, υποτίθεται, να μου δώσει πουρμπουάρ νωρί-

τερα. Του είπα να τα κρατήσει και να τα χρησιμοποιήσει κάπου χαμηλά στη Σό-

λωνος.

Βίκυ
37 χρόνων/Γκάζι

Πρινα πό τρία καλοκαίρια περίπου είχε έρθει στο μαγαζί μια μεγάλη παρέα με

10 νεαρούς Αμερικανούς. Παρήγγειλαν αρκετά πιάτα και ακόμα περισσότερα

ποτά. Στο τέλος της βραδιάς, και αφού τους πήγα τον λογαριασμό, με φώνα-

ξαν και μου ζήτησαν να τους εξηγήσω τι έγραφε η απόδειξη. Τους έδειχνα υπο-

μονετικά τι έχουν παραγγείλει «πήρατε μπιφτέκια, δύο σαλάτες, τρία είδη λου-

κάνικων κ.λπ.». Κάπου εκεί με διέκοψε ένας από αυτούς και, πιάνοντας με τα

δύο του χέρια τα γεννητικά του όργανα, μου είπε: «Έχω εδώ ένα αμερικανικό

λουκάνικο μόνο για σένα».

Εγώ σοκαρίστηκα και δεν αντέδρασα, όμως, ακριβώς πίσω μου βρισκόταν η

ιδιοκτήτρια, που άκουσε τα πάντα. Στο επόμενο δευτερόλεπτο έσπασε τα ξύ-

λα μιας κλασικής ψάθινης καρέκλας του ενός, πετώντας τον στο πάτωμα, και

τους πέταξε έξω από το μαζί κακήν κακώς.

Ελίνα
28 χρόνων/Εξάρχεια

Στην αρχή μιας βάρδιας, και ενώ προετοίμαζα το πόστο

μου χωρίς να υπάρχει κανένας πελάτης, ήρθε μια κυ-

ρία γύρω στα 35-40 και άρχισε να μου κάνει κάτι πε-

ρίεργες ερωτήσεις, αν δούλευε στο μαγαζί κάποιος

«ψηλός, μελαχροινός». Δεν ήξερε καν την ιδιότητά

του, αν ήταν δηλαδή ο ιδιοκτήτης, Dj ή άλλος υπάλλη-

λος του μαγαζιού. Το μόνο που ήξερε ήταν ότι είχε έρ-

θει στο μαγαζί μας μια μέρα με τον φίλο την τον «Κώ-

στα», που φαινόταν ότι γνώριζε αυτό τον «ψηλό, μελα-

χροινό». Αφού δεν μπορούσα να τη βοηθήσω, σημεί-

ωσε το τηλέφωνό μας κι έφυγε. Δεν πέρασε πολλή

ώρα και πήρε τηλέφωνο, κάνοντας μου πάλι τις ίδιες

περίεργες ερωτήσεις, αυτήν τη φορά όμως αποκαλύ-

πτοντας ότι ο λόγος που έψαχνε τον εργαζόμενο στο

μαγαζί ήταν για να τον ρωτήσει αν έχει το τηλέφωνο

του φίλου της του Κώστα. Το είχε χάσει πρόσφατα και

ήθελε εναγωνίως να τον βρει...
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Ενιαίες εισφορές για το σύ-

νολο των ασφαλισμένων -

ανά Ταμείο - είτε απασχολούνται

στον ιδιωτικό τομέα είτε σε

ΔΕΚΟ, τράπεζα ή σε επιχειρήσεις

του δημοσίου τομέα. Μείωση

των ασφαλιστικών εισφορών

του ΙΚΑ (μη μισθολογικό κόστος)

κατά 3,9%, σταδιακά από σή-

μερα ως και το 2016.  Κλιμα-

κωτές μειώσεις του εφάπαξ από

1.1.2014, ώστε να αποφευχθούν

οι δραματικές πε-

ρικοπές του βοηθή-

ματος σε όσους

συνταξιοδοτηθούν

τα αμέσως επόμενα

χρόνια.

Τα τρία αυτά μέ-

τρα που αποτελούν

δεσμεύσεις της χώ-

ρας απέναντι στους

δανειστές επεξερ-

γάζεται το υπουρ-

γείο Εργασίας και

αναμένεται να θέ-

σει σε εφαρμογή

ως το τέλος του

έτους. Τα θέματα

αυτά συζητήθηκαν

κατά την προχθεσι-

νή συνάντηση του

υπουργού Εργασίας

κ. Γ. Βρούτση με αντιπροσωπεία

του τομέα Απασχόλησης και

Κοινωνικής Ασφάλισης του Πα-

ΣοΚ αποτελούμενη από τους

κκ. Γ. Κουτρουμάνη, Χ. Πρωτό-

παπα και  Γ. Κουτσούκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες,

το υπουργείο ετοιμάζει τα εξής:  

1. Ενιαίες εισφορές που θα

αφορούν το σύνολο των ασφα-

λισμένων. Δηλαδή θα καταρ-

γηθούν οι ειδικές διατάξεις που

διατηρούνταν μετά την ένταξη

- παραδείγματος χάριν - των

ειδικών Ταμείων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, τρά-

πεζες) στο ΙΚΑ και οι οποίες

προέβλεπαν διαφορετικές ει-

σφορές και διαφορετικές πα-

ροχές. Οι ενιαίες εισφορές θα

ισχύουν για όλους τους ασφα-

λισμένους ανά ταμείο κύριας

ασφάλισης. Οι προσαρμογές-

μειώσεις εισφορών με το νέο

καθεστώς ενδέχεται να γίνουν

σταδιακά. Θα πρέπει

να σημειωθεί ότι η

καθιέρωση ενιαίων

εισφορών αφορά

τους ασφαλισμένους

προ της 1ης Ιανουα-

ρίου 1993, καθώς για

τους ασφαλισμένους

μετά την ημερομηνία

αυτή ισχύουν ήδη οι

ενιαίες εισφορές.   

2. Μείωση μη μι-
σθολογικού κόστους
- εισφορών. Σταδια-

κή μείωση των ήδη

ισχυουσών εισφορών

του ΙΚΑ κατά 3,9 πο-

σοστιαίες μονάδες

επεξεργάζεται το

υπουργείο Εργασίας.

Η μείωση θα ολο-

κληρωθεί σε βάθος χρόνου

τριών ετών (2014, 2015 και

2016). Το ποσοστό αυτό (3,9%)

είναι πέραν της μείωσης του

1,1% που ήδη ισχύει μετά την

κατάργηση της εργοδοτικής ει-

σφοράς υπέρ του ΟΕΚ και της

Εργατικής Εστίας. Σύμφωνα με

παλαιότερες δηλώσεις του

υπουργού Εργασίας, η νέα μεί-

ωση θα προέλθει από την επα-

νεξέταση και αναμόρφωση των

εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ, που αφο-

ρούν «αδρανείς δραστηριότητες

ή παροχές που μπορούν να

συρρικνωθούν». Πάντως πηγές

του υπουργείου Εργασίας ση-

μειώνουν ότι η μείωση των ει-

σφορών αυτών θα προκαλέσει

απώλειες εσόδων ύψους 1 δισ.

ευρώ ετησίως για τα ασφαλι-

στικά ταμεία και ως εκ τούτου

θα πρέπει να αναζητηθούν τρό-

ποι αναπλήρωσης των πόρων

αυτών προτού εφαρμοστεί το

μέτρο.

3. Εφάπαξ βοήθημα. Μεικτό

σύστημα υπολογισμού του εφά-

παξ βοηθήματος από το 2014

και μετά επεξεργάζεται το

υπουργείο Εργασίας κατόπιν

σχετικής πρότασης των εκπρο-

σώπων του ΠαΣοΚ. Η πρόταση

προβλέπει τα έτη ασφάλισης

που ο συνταξιούχος διήνυσε

ως τις 31.12.2013 να υπολογί-

ζονται με το ισχύον σύστημα

και το διάστημα μετά την

1.1.2014 με το νέο σύστημα

υπολογισμού. Με τον τρόπο

αυτόν οι μειώσεις στο εφάπαξ

που προβλέπονται στο μνημόνιο

θα εφαρμοστούν σταδιακά και

θα αποφευχθούν αδικίες και

κοινωνικές εντάσεις.     

Μειώνονται κατά 3,9% οι εισφορές

Στα επίπεδα του ΙΚΑ οι κρατήσεις για όλους - Κλιμακωτές οι μειώσεις στο εφάπαξ

Ρεπορτάζ

Αλλαγές «βήμα προς βήμα» στο

Ασφαλιστικό προκρίνει η κυ-

βέρνηση και πρόκειται να εφαρ-

μόσει το υπουργείο Εργασίας φο-

βούμενη τις κοινωνικές αντιδρά-

σεις λόγω των συνεχών ανατρο-

πών που επιβάλλονται στο ασφα-

λιστικό σύστημα από το 2010 και

εντεύθεν.

Η κυβέρνηση, μετά το δημοσί-

ευμα του «Βήματος της Κυριακής»

( 8.9.2013) που αναφερόταν στην

πρόθεσή της για νέες ανατροπές

στο Ασφαλιστικό, προκρίνει τις

σταδιακές προσαρμογές του συ-

στήματος, ξεκινώντας από τα νο-

μοθετημένα μέτρα που δεν έχουν

ακόμη εφαρμοστεί και απομένει

η υλοποίησή τους. Μεταξύ αυτών

είναι και οι ανατροπές στις επι-

κουρικές συντάξεις και στα εφά-

παξ βοηθήματα.

Ωστόσο η κατάρρευση των οι-

κονομικών στοιχείων των ασφα-

λιστικών ταμείων αλλά και οι πιέ-

σεις της τρόικας για έλεγχο των

δραματικών ελλειμμάτων του συ-

στήματος αναμένεται να επισπεύ-

σουν τις ευρύτερες αλλαγές στο

Ασφαλιστικό.

Πάντως ο υπουργός Εργασίας

κ. Γ. Βρούτσης έχει ταχθεί υπέρ

της «εκ θεμελίων αλλαγής του

Ασφαλιστικού» και έχει ήδη ανα-

κοινώσει τη σύσταση «επιτροπής

εμπειρογνωμόνων» η οποία θα

προετοιμάσει τις αλλαγές.

Ανατροπές στις παροχές των

Ταμείων αναμένουν και οι εργα-

ζόμενοι, οι οποίοι διαπιστώνουν

δραματικές αλλαγές στα οικονο-

μικά των ασφαλιστικών οργανι-

σμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία

που έδωσαν στη δημοσιότητα,

τα έσοδα υποχωρούν, οι ληξι-

πρόθεσμες οφειλές αυξάνονται

κατακόρυφα και τα ελλείμματα,

ιδιαίτερα των επικουρικών ταμεί-

ων, διογκώνονται ανεξέλεγκτα.

Ιδιαίτερα στο μεγαλύτερο Τα-

μείο της χώρας, το ΙΚΑ, η κατά-

σταση είναι τραγική καθώς κατα-

γράφονται αύξηση των οφειλών

προς το Ταμείο κατά 65% την πε-

ρίοδο 2010-2013 και μείωση των

εσόδων κατά 30%-35%.

Ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι

εκτιμούν ότι σύντομα θα υπάρ-

ξουν νέες μειώσεις κατά 10% στις

κύριες συντάξεις, κατά 30% στις

επικουρικές και σταδιακή κατάρ-

γηση του εφάπαξ βοηθήματος.

Το οικονομικό αδιέξοδο των

Ταμείων γίνεται κατανοητό αν λη-

φθεί υπόψη η εκτίμηση του Ιν-

στιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ σύμ-

φωνα με την οποία οι απώλειες

εσόδων για το ασφαλιστικό σύ-

στημα το 2014 θα φθάσουν τα 8

δισ. ευρώ μόνο από την εκρηκτική

αύξηση της ανεργίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του

Ινστιτούτου το 2012, η αύξηση

της ανεργίας και η μείωση των

μισθών στέρησαν από την κοι-

νωνική ασφάλιση πόρους της τά-

ξεως των 10,5 δισ. ευρώ, ενώ η

εισφοροδιαφυγή από την αδή-

λωτη και ανασφάλιστη εργασία,

καθώς και από τις ευέλικτες μορ-

φές απασχόλησης, στέρησε 8,5

δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα στο τέλος του

έτους αναμένεται να φθάσει μόνο

για το 2013 τα 2,5 δισ. ευρώ

έναντι 2,3 δισ. ευρώ που είχε

προϋπολογισθεί. Οι απώλειες εσό-

δων για τα Ταμεία μόνο από την

αυξημένη ανεργία αναμένεται να

αγγίξουν τα 7,5 δισ. ευρώ έναντι

6,5 δισ. ευρώ  το 2012, ενώ στα

περισσότερα Ταμεία οι εισφορές

που καταβάλλονται δεν επαρκούν

για την κάλυψη του κόστους των

παροχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι

αλλαγές που ετοιμάζονται θα

έχουν «στόχο την καθιέρωση ενι-

αίων εισφορών και παροχών για

όλους τους ασφαλισμένους». Θε-

ωρείται βέβαιο δε ότι η «ενιαιο-

ποίηση» όλων αυτών θα γίνει επί

τα χείρω, δηλαδή με την εξομοί-

ωση των υψηλότερων παροχών

με τις χαμηλότερες.

Σε πρώτη φάση οι αλλαγές

αφορούν τα επικουρικά ταμεία

κυρίως των τραπεζών, τα οποία

δεν μπορούν πλέον να ανταπο-

κριθούν στο ύψος των συντάξεων

που παρείχαν σε συνθήκες άν-

θησης του χρηματοπιστωτικού

συστήματος. Σε κατάργηση οδη-

γείται και το επικουρικό των ναυ-

τικών, ενώ μέτρα αναμένεται να

λάβουν και τα Ταμεία που είναι

ΝΠΙΔ για να βελτιώσουν τον χρόνο

βιωσιμότητάς τους. Ανάλογες αλ-

λαγές ετοιμάζονται και στον τομέα

της Υγείας με την ένταξη όλων

στον ΕΟΠΥΥ.

Από το 2015 τίθεται σε εφαρ-

μογή ο νόμος Λοβέρδου - Κου-

τρουμάνη σε ό,τι αφορά την κα-

θιέρωση της βασικής και της ανα-

λογικής σύνταξης. Η βασική σύν-

ταξη επιδοτείται από τον προ-

ϋπολογισμό, ενώ η αναλογική θα

είναι το αποτέλεσμα των εισφο-

ρών του ασφαλισμένου σε ολό-

κληρο τον εργασιακό βίο του. Οι

συντελεστές  υπολογισμού ρί-

χνουν τις συντάξεις στο 60%, ενώ

από το 2020 οι συντάξεις  μει-

ώνονται στο 48% του βασικού μι-

σθού..

Σε όλα τα επικουρικά ταμεία

δημιουργούνται «ατομικοί λογα-

ριασμοί» ώστε οι συντάξεις να

αντιστοιχούν απολύτως στις ει-

σφορές που έχει καταβάλει ο

ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια

του εργασιακού του βίου.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού

για το εφάπαξ βοήθημα θα εφαρ-

μοστεί ένα έτος νωρίτερα, από

τον Ιανουάριο του 2014 και όχι

από το 2015. Σύμφωνα με τον

νέο υπολογισμό, το εφάπαξ από

Δημόσιο, ΔΕΚΟ και τράπεζες με-

τατρέπεται σε έντοκη επιστροφή

εισφορών, ενώ στις παραμέτρους

που θα λαμβάνονται υπόψη για

τον υπολογισμό του αναμένεται

να περιλαμβάνεται και η αξία των

αποθεματικών των Ταμείων στις

31.12.2012.

Τέλος στο ειδικό καθεστώς για τους εργαζόμενους σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, τράπεζες που είχαν προσληφθεί προ της 1.1.1993

Τρόπους αναπλήρωσης των

πόρων ύψους 1 δισ. ευρώ 

που θα προκαλέσει η μείωση

των εισφορών αναζητεί 

ο υπουργός Εργασίας 

κ. Γ. Βρούτσης

Ενιαίες παροχές για

όλους από όλα τα Ταμεία
Ξεκινούν σταδιακές προσαρμογές του Ασφαλιστικού, 

αρχής γενομένης από τα νομοθετημένα μέτρα
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Αδειάζει το καλάθι της νοικοκυράς
Πάνω από 10% μειώθηκε σε έναν χρόνο η μέση δαπάνη των καταναλωτών ανά επίσκεψη στο σουπερμάρκετ

Συρρικνώθηκε δραματικά το

ποσό που δαπανούν τα νοι-

κοκυριά για τις εβδομαδιαίες

καταναλωτικές τους ανάγκες.

Υπολογίζεται ότι σε διάστημα

ενός χρόνου η αξία του μέσου

καλαθιού μειώθηκε κατά 10% -

πρόκειται για την υψηλότερη

μείωση που παρατηρήθηκε στη

διάρκεια των τελευταίων 10

χρόνων.

Παράλληλα περιορίστηκε η

προτίμηση των καταναλωτών

στα «δικά τους» σουπερμάρκετ,

σε αυτά δηλαδή από τα οποία

σταθερά ψώνιζαν και αντιστοί-

χως αυξήθηκε ο αριθμός των

καταστημάτων από τα οποία κά-

νουν τις αγορές τους, επιχει-

ρώντας να εκμεταλλευθούν τις

προσφορές της μιας ή της άλλης

αλυσίδας.

Η ιδιωτική ετικέτα
Το γεγονός αυτό οφείλεται

κυρίως στην επιδεινούμενη οι-

κονομική κατάσταση στην οποία

βρίσκονται όλο και περισσότερα

νοικοκυριά, αλλά και στην αύ-

ξηση των πωλήσεων των προ-

ϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, των

οποίων οι τιμές έχουν σημαντική

διαφορά σε σχέση με τα αντί-

στοιχα επώνυμα είδη και φυσικά

στις αθρόες προσφορές των

αλυσίδων. Και διαπιστώνεται η

δυναμική του επανεμφανιζόμε-

νου made in Greece.

Τούτο προκύπτει από έρευνα

του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ

του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Αθηνών για την καταναλωτική

συμπεριφορά, με επικεφαλής

τον καθηγητή κ. Γιώργο Μπάλτα,

σε δείγμα 1.600 νοικοκυριών.

Ενώ η μέση μηνιαία δαπάνη

εκτιμήθηκε στα 289,7 ευρώ και

είναι πολύ μικρότερη από τα

322,5 ευρώ του 2012 και τα

334 που ήταν η εκτίμησή της

στην έρευνα του 2011. Δηλαδή

σε διάστημα τριών χρόνων «χά-

θηκαν» περίπου 45 ευρώ μηνι-

αίως από την αγορά των κατα-

ναλωτικών προϊόντων. Όπως

μάλιστα σημειώνει ο κ. Μπάλτας

«τέτοια μείωση δεν είχε ποτέ

σημειωθεί στα 9 χρόνια που γί-

νεται η έρευνα».

Περαιτέρω αξιολόγηση της

απώλειας των περίπου 45 ευρώ

της μηνιαίας σε διάστημα τριών

χρόνων υποδηλώνει και το τρο-

μακτικό πρόβλημα που υπάρχει

«πίσω από τα ράφια» των σου-

περμάρκετ, δηλαδή στην αγορά

των επιχειρήσεων.

Διότι τούτο σημαίνει μειώσεις

πωλήσεων, κερδών και φυσικά

αύξηση της ανεργίας.

Εναλλακτικά 
καταστήματα

Σχετικά με τον αριθμό των

σουπερμάρκετ που χρησιμοποι-

ούν οι καταναλωτές για τις κα-

θημερινές αγορές τους, από την

έρευνα διαπιστώνεται ότι το

55,6% των ερωτηθέντων δήλωσε

ότι ψωνίζει σταθερά σε ένα σου-

περμάρκετ και το 54,6% χρησι-

μοποιούν περισσότερες από μία

εναλλακτικές επιλογές. Τα αν-

τίστοιχα περυσινά ποσοστά ήταν

65,7% και 34,3% αντιστοίχως.

Τούτο αποδεικνύει πως πολύ

περισσότεροι καταναλωτές μοι-

ράζουν τις αγορές τους σε εναλ-

λακτικά καταστήματα, σε μια

προφανή προσπάθεια αποτελε-

σματικότερης κατανομής του

μειωμένου οικογενειακού προ-

ϋπολογισμού.

Όπως δε αναφέρουν πηγές

της αγοράς, παρατηρείται μια

σταθερά αυξανόμενη κατηγορία

καταναλωτών, η οποία κάνει τις

αγορές της με βάση τις προ-

σφορές της κάθε αλυσίδας.

Επίσης, 49,5% των ερωτηθέν-

των δήλωσαν ότι ψωνίζουν ως

πέντε φορές τον μήνα - η εβδο-

μαδιαία επίσκεψη είναι η δημο-

φιλέστερη συχνότητα στα νοι-

κοκυριά της έρευνας.

Διαφοροποιήσεις όμως υπάρ-

χουν σε σχέση με το 2012 και

στο ύψος της δαπάνης ανά επί-

σκεψη. Έτσι το 66,8% (60% πέ-

ρυσι) των ερωτηθέντων αφήνει

ως 50 ευρώ κάθε φορά που ψω-

νίζει, το 23,8% (42% πέρυσι) δα-

πανά από 51 ως 100 ευρώ και

μόνο το 9,4% (8% πέρυσι) ξε-

περνά τα 100 ευρώ σε μια τυπική

επίσκεψη στο σουπερμάρκετ.

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη

στο σουπερμάρκετ εκτιμάται σε

53,13 ευρώ παρουσιάζοντας ση-

μαντική μείωση, άνω του 10%,

από πέρυσι που ήταν σχεδόν

60 ευρώ.

Το 94,8% των ερωτηθέντων

δηλώνουν ότι έχουν προαπο-

φασίσει τι είδη θα αγοράσουν

προτού πάνε στο σουπερμάρ-

κετ!

Στο θέμα της μάρκας προαπο-

φασισμένο εμφανίζεται μόνο το

58% των ερωτηθέντων, γεγονός

που σημαίνει ότι περιορίζεται η

λεγόμενη «πιστότητα της μάρ-

κας» και αυξάνεται η δυναμική

των προϊόντων «ιδιωτικής ετι-

κέτας».

Όπως αναφέρει μάλιστα ο κ.

Μπάλτας «βλέπουμε ότι περίπου

οι μισοί έχουν προκαθορισμένες

προτιμήσεις για μάρκες, ενώ οι

άλλοι μισοί καταναλωτές επι-

λέγουν μάρκες μέσα στο κατά-

στημα».

Προτιμούν
φθηνά και
ελληνικά
προϊόντα

Τα σημαντικότερα κριτήρια επι-

λογής των προϊόντων από τους

καταναλωτές είναι η ποιότητα, η

τιμή και η ελληνικη προέλευσή

τους. Ιδιαίτερα στο τελευταίο το

86,8% των ερωτηθέντων απάντη-

σε ότι όταν βρίσκει στο σουπερ-

μάρκετ ελληνικά προϊόντα, τα

προτιμά από τα εισαγόμενα.

Η ερώτηση αυτή αφορά την πρό-

θεση του καταναλωτή και δεν ταυ-

τίζεται με την τελική επιλογή του

που επηρεάζεται από πολλαπλούς

παράγοντες (διαθεσιμότητα, τι-

μές, προσφορές, κτλ.). Εν τούτοις

δείχνει τη μεγάλη δυναμική του

επανεμφανιζόμενου «Made in

Greece». Και 72,6% πιστεύουν ότι

υπάρχει στροφή των καταναλω-

τών στα προϊόντα ελληνικής παρα-

γωγής, ενώ 96,1% δηλώνουν ότι

θέλουν να αναγράφεται στη συ-

σκευασία ότι ένα προϊόν είναι ελ-

ληνικής παραγωγής.

Κατά τον κ. Μπάλτα «η κρίση

έκανε τους Έλληνες να αντιλη-

φθούν την κρισιμότητα της αγροτι-

κής και βιομηχανικής παραγωγής

για την επιβίωση της χώρας. Το εν-

διαφέρον των καταναλωτών για το

Made in Greece είναι χρήσιμη εξέ-

λιξη και μπορεί να συμβάλλει στην

απασχόληση και στην παραγωγική

ανασυγκρότηση της χώρας».

Για τις αλλαγές που επέφερε η

κρίση, οι ερωτηθέντες δήλωσαν

ότι το 47,3% αγοράζει φθηνότερα

προϊόντα, το 65,3% αγοράζει λιγό-

τερα προϊόντα, το 73,5% συγκρίνει

τιμές σε προιόντα και καταστήμα-

τα και το 60% περιορίζεται στα

απολύτως απαραίτητα.

Ρεπορτάζ

Ανυπέρβλητο εμπόδιο εμφανίζεται η

ρευστότητα για πολλές εισηγμένες

επιχειρήσεις καθώς οι συνθήκες χρημα-

τοδότησης παραμένουν ιδιαίτερα σφιχτές

και ακριβές για τις εγχώριες επιχειρήσεις,

ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα

με την επεξεργασία των ισολογισμών

των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών για το

πρώτο εξάμηνο από τη Μerit ΑΧΕΠΕΥ, 56

εισηγμένες έχουν ταμείο κάτω από 1

εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπου 60 εταιρείες

ο καθαρός δανεισμός ξεπερνά τα ίδια

κεφάλαια.

Σε αυτό το πλαίσιο συνεχής είναι η

προσπάθεια των εταιρειών να μειώσουν

την έκθεσή τους στον ακριβό τραπεζικό

δανεισμό, αφού παρατηρείται μικρή μεί-

ωση του συνολικού δανεισμού των ει-

σηγμένων κατά περίπου 416 εκατ. ευρώ,

στα 37,24 δισ. ευρώ από 37,65 δισ. ευρώ

το πρώτο εξάμηνο του 2012 και 43 δισ.

ευρώ μόλις πριν από μία τριετία. Η μείωση

αυτή του χρέους οφείλεται κυρίως στις

αναδιαρθρώσεις δανεισμού, στην καλύ-

τερη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και

στη χρήση βέλτιστων λειτουργικών πρα-

κτικών καθώς τα συνολικά ταμειακά δια-

θέσιμα αυξήθηκαν κατά 110 εκατ. ευρώ,

στα 8,4 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο

από 8,3 δισ. ευρώ πέρυσι το ίδιο χρονικό

διάστημα, ενώ ο βραχυπρόθεσμος δα-

νεισμός υποχώρησε περισσότερο από 7

ποσοστιαίες μονάδες, στα 18,97 δισ. ευρώ

από 20,41 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο

του 2012.

Ρόλο-κλειδί πάντως στο ποιες επιχει-

ρήσεις θα επιβιώσουν και ποιες όχι θα

διαδραματίσουν οι τράπεζες, που δεν

έχουν ακόμη αποφασίσει «σε ποιες εται-

ρείες θα τραβήξουν την πρίζα και σε

ποιες όχι», αλλά αυτό αναμένεται ότι θα

αλλάξει προκειμένου, όπως λέγεται, να

χρηματοδοτηθούν τουλάχιστον οι επιχει-

ρήσεις που έχουν τις προϋποθέσεις να

ανακάμψουν. Η αναδιάρθρωση του χαρ-

τοφυλακίου δανείων των τραπεζών μπορεί

να επηρεάσει επίσης τις επιχειρήσεις κα-

θώς δεν αποκλείεται διεθνή funds να

αγοράσουν προβληματικά ενεργητικά.

Από την άλλη πλευρά, πάντως, 28 εται-

ρείες εμφανίζονται με γεμάτο ταμείο, με

τον ΟΠΑΠ να διαθέτει καθαρή ρευστότητα

(εξαιρουμένου, δηλαδή, του δανεισμού)

259 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν ο Κα-

ρέλιας με 251, 6 εκατ. ευρώ, η Aegean

με 209 εκατ. ευρώ, η ΕΧΑΕ με 153 εκατ.

ευρώ, η Μέτκα με 150 εκατ. ευρώ, ο

ΟΛΘ με 101,6 εκατ. ευρώ κτλ.

Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα

με στοιχεία που επεξεργάστηκε η Beta

Securities, από τις 216  εταιρείες οι 78

ήταν κερδοφόρες έναντι 138 ζημιογό-

νων.

Στους πρωταγωνιστές του πρώτου εξα-

μήνου όσον αφορά την κερδοφορία  συγ-

καταλέγονται, σύμφωνα με τη Χρηματι-

στηριακή, οι ΔΕΗ, Αεροπορία Αιγαίου, Ελ-

ληνικά Χρηματιστήρια, Πλαίσιο, Σαράντη,

ΜΕΤΚΑ, Autohellas, Ιασώ, ΟΛΠ, Κυριακίδης,

Κανάκης, FF Group, Profile, Ικτίνος, MLS

Πληροφορική, Περσέας, Καράτζη, Ελτον

Χημικά και Πλαστικά Κρήτης. Με κέρδη

αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση

με πέρυσι κινήθηκαν ο ΟΤΕ, η Frigoglass

και τα Πλαστικά Θράκης. Αρνητικά μεγέθη

ή κατώτερα των προσδοκιών ανακοινώ-

θηκαν  από Τιτάνα, Φουρλή, Ιντραλότ,

Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Οil. Επέ-

στρεψαν σε κέρδη Παπουτσάνης, Δομική

Κρήτης, Πετρόπουλος, Unibios, ΕΛΤΡΑΚ,

Kleeman, Info-Quest, EKTEΡ, Ευρωσύμ-

βουλοι, Λάμψα, Βαρβαρέσος, Mermeren

Combinat, ενώ κράτησε το «συν» του

πρώτου τριμήνου η HOL.  

Mε σημαντικές ζημιές συνέχισαν τη

χρονιά οι MIG, Forthnet, Παρνασσός, Πή-

γασος, Altec, Αλουμύλ, Dionic, Axon, Nu-

triart, Sprider, Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες,

Σελόντα, Σφακιανάκης, Σιδενόρ, Χαλκόρ,

ΓΕΚ-Τέρνα, σχεδόν το σύνολο των εται-

ρειών στις εκδόσεις και με μικρότερες

ζημιές σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο

του 2012 κινήθηκε ο κλάδος των ναυτι-

λιακών εταιρειών.

Δάνεια 37 δισ. πνίγουν τις εισηγμένες
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Σημαντικό βοήθημα για την πληρωμή των

φόρων έχουν καταστεί για τους πολίτες οι

πιστωτικές κάρτες μετά το ξέσπασμα της κρί-

σης, μέσω της υπηρεσίας άτοκων δόσεων που

έχουν λανσάρει οι περισσότερες τράπεζες.

Το «πλαστικό» χρήμα μπορεί να προσφέρει μια

διέξοδο στα νοικοκυριά που βρίσκονται συνε-

χώς τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπα με μια

σειρά από σημαντικές επιβαρύνσεις.

Τους επόμενους μήνες και ως την ερχόμενη

άνοιξη, εκατομμύρια φορολογούμενοι θα

κληθούν να καταβάλουν μεταξύ άλλων, τον

φόρο εισοδήματος, τον Φόρο Ακίνητης Περι-

ουσίας (ΦΑΠ), το έκτακτο τέλος επί των ακινή-

των που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών

της ΔΕΗ, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ για

το 2014.

Πρόκειται για ένα μπαράζ πληρωμών που σε

αρκετές περιπτώσεις μπορεί να ξεπερνά ακό-

μη και τις ετήσιες απολαβές ενός φορολογου-

μένου. Η λύση που προσφέρουν οι τράπεζες

μέσω των πιστωτικών καρτών αφορά την επι-

μύκυνση της περιόδου καταβολής των ποσών

στο Δημόσιο. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες τους

δίνουν τη δυνατότητα αποπληρωμής ολόκλη-

ρου του φόρου ή καθεμιάς εκ των δόσεων σε

6 ως και 12 άτοκες δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι

το χρονικό διάστημα εξόφλησης μπορεί να

αυξηθεί ως και κατά έναν χρόνο, χωρίς καμία

επιβάρυνση, εφόσον ο κάτοχος της κάρτας

αποπληρώνει κάθε μήνα το σύνολο του λογα-

ριασμού της. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθε-

ση αποτελεί η επάρκεια του πιστωτικού ορίου.

Πέραν του «σπασίματος» των οφειλών σε

πολλά μέρη, οι πελάτες των τραπεζών έχουν

κέρδος και από την έκπτωση που μπορούν να

πετύχουν, όπου αυτή προβλέπεται από τη νο-

μοθεσία. Αυτό ισχύει όταν επιλέξουν να πλη-

ρώσουν στο Δημόσιο με την κάρτα τους ολό-

κληρο τον φόρο και στη συνέχεια να τον εξο-

φλήσουν σε άτοκες δόσεις στην τράπεζα. Για

παράδειγμα, στην περίπτωση του

φόρου εισοδήματος η αποπληρωμή

μπορεί να γίνει εφάπαξ με έκπτωση

1,50%. Εφόσον επιλεγεί αυτός ο

τρόπος εξόφλησης, ο φορολογού-

μενος κερδίζει διπλά:

1. Πετυχαίνει τη μείωση του φό-

ρου κατά 1,50%, λόγω της απευθείας

αποπληρωμής του Δημοσίου από

την τράπεζα.

2. Αυξάνει τις δόσεις πάνω από το

όριο των τριών διμηνιαίων δόσεων

που προβλέπει το υπουργείο Οικο-

νομικών, μεταθέτοντας χρονικά την

πληρωμή ακόμη περισσότερο, πέ-

ραν της λήξης της εφετινής χρονιάς,

ανάλογα με την πολιτική του κάθε

πιστωτικού ιδρύματος.

Κέρδος μπορούν να έχουν οι κατα-

ναλωτές και με τη χρονική μετάθεση

των πληρωμών που εξασφαλίζεται

αυτόματα, λόγω του τρόπου λει-

τουργίας των πιστωτικών καρτών.

Έτσι, νατί να πληρωθεί άμεσα η

πρώτη δόση ή ολόκληρο το ποσό

προς το Δημόσιο, καταβάλλεται με-

τά την έκδοση του επόμενου λογαριασμού

της κάρτας στην καταληκτική ημερομηνία

εξόφλησής της, η οποία μπορεί να είναι ως και

50 ημέρες αργότερα.

Τέλος, οι φορολογούμενοι κερδίζουν μέσω

των προγραμμάτων επιβράβευσης που έχουν

δημιουργήσει οι τράπεζες, τα χαρακτηριστικά

των οποίων ποικίλλουν ανάλογα με την κάθε

πιστωτική κάρτα.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αποπληρωμής

των φόρων με «πλαστικό» χρήμα είναι εύκολη,

καθώς μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμη και από

την άνεση του σπιτιού του κατόχου της κάρ-

τας.

Σε ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα η πληρωμή

γίνεται μόνο μέσω του e-banking, κάποιες

τράπεζες λειτουργούν ειδικές ιστοσελίδες

πληρωμών, σε άλλες υπάρχει η δυνατότητα

ολοκλήρωσης της πληρωμής από το τηλέφω-

νο (phone-banking), ενώ από όλες παρέχεται

η ευχέρεια διενέργειας της συναλλαγής στα

υποκαταστήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις

οι τράπεζες επιβάλλουν προμήθεια για τη συ-

ναλλαγή, η οποία ωστόσο δεν ξεπερνά το 1

ευρώ.

Προτού οι καταναλωτές προχωρήσουν στην

εξόφληση του φόρου θα πρέπει να ελέγξουν

τη διαθεσιμότητα του υπολοίπου τους, για να

εξακριβώσουν αν επαρκεί για την πληρωμή

μιας οφειλής. Εξάλλου οι πολίτες θα πρέπει

να επικοινωνούν με την τράπεζα τουλάχιστον

δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομη-

νία εκπνοής της προθεσμίας, χρόνος που είναι

απαραίτητος για την αποστολή του εμβάσμα-

τος προς την Εφορία.

Πληρωμή φόρων 

σε άτοκες δόσεις 

με πιστωτική κάρτα

Συμβουλές για τη μεγιστοποίηση του οφέλους

Ρεπορτάζ

Η επιμήκυνση που μπορεί να επιτευχθεί με το «πλαστικό» χρήμα - 

Παράταση στον χρόνο αποπληρωμής ως και ένα έτος

Στον ιατρικό τουρισμό επενδύει τώρα η Ελλάδα, κα-

θώς μπορεί τα επόμενα χρόνια να έχει ετησίως έσο-

δα της τάξης των 2 δισ. ευρώ. Μάλιστα η υπουργός

Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη, στο πρόσφατο ταξίδι

της στις Ηνωμένες Πολιτείες εστίασε ακριβώς σε αυτό

το θέμα, και είχε συνάντηση εργασίας στα γραφεία του

ΕΟΤ στη Ν. Υόρκη, με εκπροσώπους ασφαλιστικών εται-

ρειών των ΗΠΑ και Αμερικανών καθηγητών ιατρικής.

Μεταξύ των άλλων, η υπουργός επεσήμανε πως η χώ-

ρα μας διαθέτει έναν σημαντικό αριθμό εξειδικευμένου

ιατρικού προσωπικού και ιατρικών υποδομών, ενώ δεν

παρέλειψε να σημειώσει ότι αποτελεί έναν από τους

πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς, οπότε

συμπλήρωσε: «Ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχεί-

ων μπορεί να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεο-

νέκτημα, στον ιατρικό τουρισμό, σε σχέση με την υπό-

λοιπη διεθνή αγορά».

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το υπουργείο Τουρι-

σμού σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας διαμορ-

φώνει το νομοθετικό πλαίσιο που θα συμβάλει στη μέ-

γιστη ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, αφού στόχος

είναι η προσέλκυση τουριστών, για ιατρικά θέματα και

τις αγορές, της Βόρειας Ευρώπης, των ΗΠΑ (κυρίως της

ομογένειας), των Βαλκανικών χωρών, της Ρωσίας αλλά

και από τη Μέση Ανατολή.

Μελέτες
Από την πλευρά τους οι φορείς του ελληνικού τουρι-

σμού εκτιμούν πως η Ελλάδα μπορεί να έχει άμεσα 400

εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα από τον ιατρικό τουρισμό,

αφού σε πρώτη φάση μπορεί να προσελκύει 100.000

τουρίστες τον χρόνο. Ενώ σε ορίζοντα 10ετίας έχει τη

δυνατότητα να αυξήσει αυτό το έσοδο στα 2 δισ. ευρώ

και να υποδέχεται 400.000 επισκέπτες.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη που έχει εκπονήσει το

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (και ο οικονομο-

λόγος κ. Αρίστος Δοξιάδης) κάθε επισκέπτης που ταξι-

δεύει για ιατρικούς λόγους δαπανά κατά μέσο όρο

4.000 ευρώ, από τα οποία τα 3.000 αφορούν υπηρεσίες

υγείας και τα 1.000 τα έξοδα διαμονής.

Το έσοδο διαμονής είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέ-

ση με τον ισχύοντα μέσο όρο που δεν υπερβαίνει τα

700 ευρώ. Αναμφίβολα η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέ-

κτημα αφού διαθέτει το «πακέτο» που περιλαμβάνει

υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές μονάδες, σύγχρονα

θεραπευτήρια και άψογα καταρτισμένο ιατρικό προ σω-

πικό.

Σε πρώτη δε φάση, θα μπορούσε να «πουλήσει» ιατρι-

κές υπηρεσίες που αφορούν τους τομείς της αισθητι-

κής -πλαστικής χειρουργικής, τις οδοντιατρικές επεμ-

βάσεις, τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις, αλλά και τε-

χνητή γονιμοποίηση.

Η Κρήτη, η Ρόδος, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη διαθέ-

τουν νοσοκομειακές μονάδες που θα μπορούσαν να

καλύψουν το «τερπνόν μετά του ωφελίμου». Διότι μπο-

ρούν να αναπτύξουν προγράμματα ιατρικών υπηρε-

σιών (τοπικές νοσοκομειακές μονάδες) και διαθέτουν

ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας.

Στον ιατρικό τουρισμό επενδύει τώρα η Ελλάδα

Φόρο εισοδή-

ματος, ΦΑΠ,

έκτακτο 

τέλος μέσω

της ΔΕΗ και

τα τέλη 

κυκλοφορίας

των ΙΧ θα

κληθούν να

πληρώσουν

οι φορολο-

γούμενοι ως

το τέλος του

2014



Ως και ο υπουργός

Οικονομικών κ.

Γιάννης Στουρνάρας

παραδέχθηκε την πε-

ρασμένη Δευτέρα σε

τηλεοπτική συνέντευ-

ξή του στο Star ότι «η

Ελλάδα ήταν χώρα με

πολύ λίγες αυτοκτο-

νίες και τώρα είναι μια

χώρα όπου έχουν αυ-

ξηθεί σοβαρά οι αυτο-

κτονίες λόγω της κρί-

σης».

Πράγματι πρόσφα-

τες μελέτες καταδει-

κνύουν αύξηση των

αυτοκτονιών στην Ελ-

λάδα κατά 44% την πε-

ρίοδο 2007-2011. Το

2007, έναν χρόνο πριν

από την έναρξη της παγκόσμιας ύφεσης, το ποσοστό των

αυτοκτονιών στη χώρα μας ήταν σημαντικά χαμηλό. Εναν

χρόνο αργότερα η πορεία του γίνεται ανοδική και συνεχί-

ζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Την επίδραση της οικονομικής κρίσης στους θανάτους

από αυτοκτονίες και τους παράγοντες που σχετίζονται με

αυτές μελέτησαν οι επιστήμονες του Τομέα Οικονομικών

της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας κκ. Ιωάν-

νης Κυριόπουλος (επιστημονικός υπεύθυνος), Αναστάσης

Σκρουμπέλος και Δημήτρης Ζάβρας. Η έρευνα, η οποία

ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, έδειξε μεταξύ

άλλων ότι οι αυτοκτονίες των ανδρών αυξάνονται με την

κρίση ενώ των γυναικών μειώνονται. Το τελευταίο αυτό

στοιχείο πιθανόν να οφείλεται στα ιδιαίτερα κοινωνικά και

πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικογένειας. Ο

πρώτος παράγοντας που σχετίζεται με την αύξηση του πο-

σοστού των αυτοκτονιών είναι η ανεργία. Ακολουθεί - ειδι-

κά στους άνδρες - η καθυστέρηση αποπληρωμής των δό-

σεων των δανείων.

«Ο άνδρας στην ελληνική οικογένεια είναι ο "πάροχος".

Οταν δεν μπορεί να φέρει χρήματα στο σπίτι, νιώθει περιτ-

τός, βάρος. Αντιθέτως, η ελληνίδα γυναίκα προσπαθεί να

κρατήσει την ισορροπία στην οικογένεια, ιδίως όταν υπάρ-

χουν και παιδιά» εξηγεί ο ερευνητής κ. Σκρουμπέλος.

Ειδικότερα η έρευνα έδειξε ότι:

• Οι αυτοκτονίες των ανδρών 15-24 ετών εμφανίζουν

αρνητική και στατιστικά σημαντική σχέση με το ΑΕΠ. Δηλα-

δή, όσο μειώνεται το ΑΕΠ αυξάνεται το ποσοστό των αυτο-

κτονιών στους άνδρες.

• Οι θάνατοι από αυτοκτονίες ανδρών 25-54 ετών εμφα-

νίζονται ευαίσθητοι στην αύξηση του ποσοστού ανεργίας.

Με απλά λόγια, όσο αυξάνεται η ανεργία αυξάνεται το πο-

σοστό αυτοκτονιών.

• Οι αυτοκτονίες ανδρών 55-64 ετών εμφανίζουν θετικά

στατιστικά σημαντική σχέση με το ποσοστό των δανείων

σε καθυστέρηση πληρωμής. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει ο

χρόνος αποπληρωμής των δανείων τόσο αυξάνεται το πο-

σοστό των αυτοκτονιών.

• Οι αυτοκτονίες των ανδρών άνω των 65 ετών δεν επη-

ρεάζονται από αυτούς τους δύο κοινωνικοοικονομικούς

δείκτες, την ανεργία και τα δάνεια.

•  Στις γυναίκες η ανεργία εμφανίζεται να διαδραματίζει

σημαντικό ρόλο μόνο στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο που δείχνει μείωση

του ποσοστού αυτοκτονιών στις γυναίκες ηλικίας 45-54

ετών και άνω των 65 ετών όσο  βαθαίνει η οικονομική κρί-

ση.
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Η κρίση βαθαίνει, 

οι αυτοκτονίες αυξάνονται
Εντυπωσιακά τα στοιχεία έρευνας για το πώς και πόσο η ύφεση επηρεάζει τα δύο φύλα

«Ο άνδρας στην 

ελληνική οικογένεια 

είναι ο “πάροχος”. 

Οταν δεν μπορεί 

να φέρει χρήματα 

στο σπίτι νιώθει 

περιττός, βάρος» λένε

οι ερευνητές για τις επι-

πτώσεις της κρίσης

στους άνδρες

ΜΕΤΟΧΟΙ ΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΕ «ΚΟΚΚΙΝΕΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σχέδια για την είσοδο τραπεζών στο μετο-

χικό κεφάλαιο επιχειρήσεων που αδυνα-

τούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους ώστε

να αποκτήσουν τον έλεγχο και τη διαχείρισή

τους συζητούνται από τους τραπεζίτες και

εξετάζει θετικά η κυβέρνηση. Στόχος είναι η

εξυγίανση και η βιωσιμότητα επιχειρήσεων,

ακόμη και κλάδων με προοπτικές οι οποίοι

δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανει-

ακές υποχρεώσεις τους κυρίως επειδή οι υφι-

στάμενοι μέτοχοι «δεν βάζουν το χέρι στην

τσέπη». Επίσης, στο πλαίσιο της διαχείρισης

των προβληματικών δανείων, κάθε τράπεζα

επεξεργάζεται σενάρια για τη δημιουργία κά-

ποιου είδους bad bank ώστε να «ξεφορτωθεί»

τα «κακά» δάνεια.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υπολογί-

ζονται σε 75-80 δισ. ευρώ, για τα οποία οι

τράπεζες έχουν λάβει προβλέψεις ύψους 35

δισ. ευρώ. Έτσι ο γρίφος που καλούνται να

λύσουν οι τραπεζίτες είναι με ποιον τρόπο θα

διαχειριστούν τα δάνεια αυτά ώστε να καθα-

ρίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και ταυτόχρο-

να να διατηρήσουν στη «ζωή» επιχειρήσεις

και νοικοκυριά.

Τραπεζικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι ήρθε η

ώρα των αποφάσεων. «Ως τώρα οι τράπεζες

δεν τραβούσαν την πρίζα, πλέον όμως θα

αναγκαστούν να το κάνουν» αναφέρει κορυ-

φαίος τραπεζίτης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες σχεδιάζουν

προγράμματα αναδιάρθρωσης εταιρειών

ώστε να γίνουν βιώσιμες και άρα χρηματοδο-

τήσιμες, συγχωνεύσεις ομοειδών εταιρειών

για την επίτευξη συνεργειών ή διακοπή χρη-

ματοδότησης σε άλλες. Επίσης, συζητούν τη

δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης ώστε τα

δάνεια που έχουν χορηγήσει να μετατρα-

πούν σε μετοχικό κεφάλαιο και έτσι να απο-

κτήσουν τον έλεγχο και το μάνατζμεντ εται-

ρειών με προοπτικές, τις οποίες, όπως επιση-

μαίνουν, «οι υφιστάμενοι μέτοχοι λεηλατούν

ή αρνούνται να βάλουν κεφάλαια». Ανώτατες

πηγές στο υπουργείο Οικονομικών αναφέ-

ρουν ότι η μετοχοποίηση των δανείων «δεν

είναι κακή ιδέα», αν και σημειώνουν ότι οι συ-

ζητήσεις «δεν είναι προχωρημένες».

Βεβαίως τέτοιου είδους ενέργειες γίνονται

και σήμερα. Υπάρχουν παραδείγματα όπως οι

εταιρείες Μαΐλλης, Πετζετάκις κ.ά., όπου οι

τράπεζες ανέλαβαν τον έλεγχο. Τώρα όμως

επιχειρείται να γίνει πιο οργανωμένα. Δεν θα

αφορά όλους τους κλάδους και όλες τις προ-

βληματικές εταιρείες αλλά εκείνους τους

κλάδους και εκείνες τις εταιρείες που έχουν

αξία και μπορούν να εξυγιανθούν. Χαρακτη-

ριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κλάδος των

ιχθυοκαλλιεργειών. Ελληνικές εταιρείες που

παίζουν ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή και

στη διεθνή αγορά είναι υπερδανεισμένες και

έχουν ως βασικούς μετόχους επενδυτικά κε-

φάλαια, κύριο μέλημα των οποίων είναι να

αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα

κέρδη στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος των εξει-

δικευμένων επενδυτικών κεφαλαίων (dis-

tress funds) που αγοράζουν προβληματικά

χαρτοφυλάκια με στόχο να ανακτήσουν πε-

ρισσότερα κεφάλαια από αυτά που δαπάνη-

σαν με ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχεί-

ων και άλλα μέσα. Άλλωστε τα κεφάλαια αυ-

τά έχουν δείξει ενδιαφέρον για την εγχώρια

αγορά. «Όπου υπάρχουν μεγάλες καθυστε-

ρήσεις υπάρχει ενδιαφέρον για κέρδος» ανα-

φέρουν τραπεζικά στελέχη.

Πώς θα καταλάβουμε ότι ένας πολύ

δικός μας άνθρωπος πάσχει από

σοβαρή κατάθλιψη; Πώς μπορούμε να

τον βοηθήσουμε ώστε να βγει από το

αδιέξοδο; Πώς πρέπει να μιλάμε στα

παιδιά; Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτή-

ματα που απασχολούν μέρα με τη μέρα

όλο και περισσότερες ελληνικές οικο-

γένειες δίνει η κυρία Ιλια Θεοτοκά, κλι-

νική ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια

στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπι-

στημίου Αθηνών (Νοσοκομείο «Αιγινή-

τειο»).

- Κυρία Θεοτοκά, ποια είναι τα σημά-
δια που θα μας «θορυβήσουν»;

«Τα σημάδια είναι πολλά. Για παρά-

δειγμα, όταν κάποιος αρχίζει να αποσύ-

ρεται από τα ενδιαφέροντα και τις δρα-

στηριότητές του, αρχίζει να ρίχνει ευ-

θύνες στον εαυτό του, δηλαδή να θεω-

ρεί ότι εκείνος φταίει ή ότι δεν τα έχει

καταφέρει καλά στη ζωή του, ασκεί έν-

τονη αυτοκριτική ή λέει ότι θα αυτο-

κτονήσει... Ειδικά αυτό το τελευταίο θα

πρέπει να το λαμβάνουμε πάντα σοβα-

ρά υπόψη. Να μην το αγνοούμε, να μη

θεωρούμε ότι είναι μια αντίδραση ή ότι

επειδή το λέει δεν θα το πράξει. Επίσης

θα πρέπει να ανησυχήσουμε όταν κά-

ποιος, παρ' ότι κοιμάται κανονικά, ξυ-

πνά πολύ νωρίς χωρίς να μπορεί να ξα-

νακοιμηθεί ή όταν αρχίζει να κάνει κα-

τάχρηση αλκοόλ και ουσιών. Ολα αυτά

είναι σημάδια σοβαρής κατάθλιψης

που μπορεί να συνοδεύονται από σκέ-

ψεις και επιθυμία να τερματίσει κάποιος

τη ζωή του».

- Τα σημάδια αυτά συχνά δεν αναγνω-
ρίζονται εύκολα. Γιατί;

«Διότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να

σιωπούν. Και εμείς θεωρούμε πολλές

φορές ότι κάποιος που δεν μιλάει δεν

έχει πρόβλημα. Η σιωπή θεωρείται φυ-

σιολογική. Πολύς κόσμος ντρέπεται ή

δεν θέλει να δείξει ότι έχει ανάγκη βοή-

θειας».

- Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε;
«Συζητώντας μαζί τους αλλά διακριτι-

κά. Θα πρέπει να τους πείσουμε να ζη-

τήσουν βοήθεια, να απευθυνθούν σε

ειδικό. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την

ανοιχτή επικοινωνία και να στέλνουμε

το μήνυμα ότι όλα μπορούν να συζητη-

θούν και να επιλυθούν, ότι μια δύσκο-

λη ή καταθλιπτική φάση που περνά κα-

νείς δεν είναι κάτι μόνιμο. Να μην κριτι-

κάρουμε συμπεριφορές και τον χαρα-

κτήρα τους, να τονίζουμε τα δυνατά

τους σημεία, να τονώνουμε την εμπι-

στοσύνη στον εαυτό τους».

- Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπί-
ζουν σήμερα πολλοί έφηβοι. Τι συμ-
βουλεύετε τους γονείς;

«Θα τους πω να μην ξεχνούν να συν-

τηρούν τα κανάλια επικοινωνίας με τα

παιδιά τους και να προσπαθούν να

έχουν πάντα σχέσεις εμπιστοσύνης και

συντροφικότητας μαζί τους. Οι γονείς

θα πρέπει να προσαρμόζονται στο λεξι-

λόγιο του εφήβου και να τηρούν μια

ενεργητική ακρόαση, να αποφεύγουν

συμπεριφορές παρείσφρησης και κριτι-

κής και να λαμβάνουν πάντα τις απει-

λές των εφήβων στα σοβαρά. Επίσης

τους συμβουλεύω να μη διστάσουν να

ζητήσουν επαγγελματική βοήθεια αν

τη χρειάζονται. Ακόμη και μία ή δύο συ-

νεδρίες στον ψυχολόγο μπορεί να είναι

διαφωτιστικές».

«Λάθος να θεωρούμε ότι αυτός 

που δεν μιλάει δεν έχει πρόβλημα»
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Τέλος οι ουρές για λογαριασμούς

Εξ αποστάσεως πληρωμή οφειλών χωρίς ταλαιπωρία μέσω νέων τραπεζικών δικτύων

Πώς ιδιώτες και επιχειρήσεις, μπορούν να ολοκληρώσουν όλες τις συναλλαγές από τον χώρο τους

Τη δυνατότητα γρήγορης, άνετης και

ασφαλούς εξόφλησης των πάσης

φύσεως λογαριασμών τους έχουν ιδιώ-

τες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις κά-

νοντας χρήση των εξελιγμένων εναλ-

λακτικών δικτύων που λειτουργούν οι

τράπεζες στην εγχώρια αγορά. Η συν-

τριπτική πλειονότητα των οφειλών τό-

σο προς το Δημόσιο όσο και προς τις με-

γαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες μπορεί

πλέον να τακτοποιηθεί ηλεκτρονικά,

χωρίς την ταλαιπωρία που συνεπάγεται

η αναμονή στο γκισέ. Για την ολοκλή-

ρωση μιας συναλλαγής... εξ αποστάσε-

ως είναι αρκετή η τήρηση ενός τραπεζι-

κού λογαριασμού ή μιας πιστωτικής

κάρτας, ακόμη και αν δεν υπάρχει πρό-

σβαση στο Διαδίκτυο. Οπως επισημαί-

νουν τραπεζικά στελέχη, τα νέα δίκτυα

εξυπηρέτησης στην Ελλάδα έχουν πλέ-

ον φθάσει σε κατάσταση ωριμότητας.

«Η άνετη πραγματοποίηση συναλλαγών

οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και από

οποιονδήποτε χώρο, το πλήθος των

προσφερόμενων δυνατοτήτων και επι-

λογών αλλά κυρίως το υψηλό επίπεδο

ασφάλειας κατά τη χρήση τους οδήγη-

σαν στην αλματώδη ανάπτυξή τους»

σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι.

Ενδεικτική των τάσεων της αγοράς εί-

ναι η πορεία των μεγεθών στις ηλεκτρο-

νικές υπηρεσίες, με τους χρήστες του e-

banking να ξεπερνούν πλέον το 1 εκα-

τομμύριο. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφα-

τα στοιχεία της Ελληνικής Ενωσης Τρα-

πεζών, τον Μάρτιο του 2013 περίπου

822.000 χρήστες χρησιμοποίησαν υπη-

ρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, ενώ

μέσα στο πρώτο τρίμηνο της εφετινής

χρονιάς πραγματοποιήθηκαν περίπου

27 εκατ. είσοδοι στις σχετικές τραπεζι-

κές ιστοσελίδες μέσω των οποίων

πραγματοποιήθηκαν 10 εκατ. «εγχρή-

ματες» συναλλαγές συνολικής αξίας

περίπου 22,5 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει η κυρία Έφη Πρε-
σβεία, επικεφαλής του Τομέα Ηλεκτρο-

νικού Επιχειρείν της Eurobank, στην Ελ-

λάδα η διείσδυση των χρηστών στο Δια-

δίκτυο έχει φτάσει το 58%, ενώ το 80%

των χρηστών που διαθέτουν κινητό με

σύνδεση Ιnternet χρησιμοποιεί smart-

phones. «Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια

αυξανόμενη υιοθέτηση νέων τεχνολο-

γιών από ένα κοινό ηλικίας κυρίως μετα-

ξύ 18 και 40 ετών, που ευνοεί ένα περι-

βάλλον ανάπτυξης νέων σύγχρονων

μεθόδων πληρωμών» σημειώνει η ίδια.

Είναι χαρακτηριστικό, προσθέτει το στέ-

λεχος της Eurobank, ότι στις πληρωμές

μέσω κινητών τηλεφώνων η Ελλάδα

βρίσκεται ανάμεσα στις 20 πρώτες χώ-

ρες παγκοσμίως με 35% κατά κεφαλήν

διείσδυση σε smartphones, σε έναν το-

μέα που αναμένεται να έχει άμεσα ση-

μαντικό αντίκτυπο στον χώρο των πλη-

ρωμών.

Όπως υπογραμμίζει η κυρία Πρε-

σβεία, με βάση τις προβλέψεις της Visa,

ως το 2020 το 50% των πληρωμών που

θα πραγματοποιούνται μέσω του δι-

κτύου της θα γίνεται από φορητές συ-

σκευές. Η ίδια χαρακτηρίζει ενδεικτικό

των τάσεων που υπάρχουν αυτή τη

στιγμή στην αγορά το γεγονός ότι στη

Eurobank περίπου τρεις στις τέσσερις

συναλλαγές στην τράπεζα πραγματο-

ποιούνται μέσω εναλλακτικών δικτύων.

Εξάλλου η κυρία Πρεσβεία τονίζει ότι

καθοριστική τα τελευταία χρόνια είναι

και η συμβολή κυβερνητικών πρωτο-

βουλιών για εκσυγχρονισμό των δημό-

σιων οργανισμών με όλο και περισσότε-

ρες ηλεκτρονικές συναλλαγές με το

κοινό μέσα από ιστοσελίδες όπως το

Taxis και το Ermis.

Ανέξοδες e-πληρωμές
Η χρήση εναλλακτικών δικτύων μπορεί να είναι είτε δωρεάν είτε να χρεώνεται

μια χαμηλή προμήθεια ανά συναλλαγή. Για παράδειγμα, όλες οι πληρωμές προς

το Δημόσιο γίνονται ανέξοδα, καθώς το κράτος έχει επιλέξει να απορροφήσει το

κόστος της συναλλαγής για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων. Το ίδιο μπο-

ρεί να ισχύει και για μια ιδιωτική επιχείρηση που θέλει να παράσχει στους πελά-

τες της ένα επιπλέον «κανάλι» για την εξόφληση των λογαριασμών που εκδίδει.

Σε κάθε περίπτωση χωρίς κόστος εξοφλούνται προϊόντα, όπως δάνεια και κάρτες

της τράπεζας που διαθέτει το μέσο πληρωμών.

Ρεπορτάζ

Εναλλακτικές λύσεις 

για τους καταναλωτές
Οι πέντε οικονομικότεροι τρόποι πληρωμής

Οι καταναλωτές μπορούν να οργανώσουν με τέτοιον

τρόπο τα οικονομικά τους ώστε να ασχολούνται

όσο το δυνατόν λιγότερο κάθε μήνα με την εξόφληση

των λογαριασμών τους. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να

καταγράψουν τις ανάγκες τους και εν συνεχεία να ανα-

ζητήσουν τους οικονομικότερους τρόπους πληρωμής

που τους βολεύουν μεταξύ των ακόλουθων υπηρε-

σιών:

1. Portal πληρωμών: Ιδιαίτερα δημοφιλή έχουν κα-

ταστεί τα τελευταία χρόνια τα portal πληρωμών που

λειτουργούν στην ελληνική αγορά. Οι πρώτες ιστοσε-

λίδες αυτής της κατηγορίας λειτούργησαν από την

Τράπεζα Πειραιώς (easypay.gr) και τη Eurobank (live-

pay.gr), για να ακολουθήσει πρόσφατα η Εθνική Τράπε-

ζα (simplepay.gr). Μέσω αυτών των ιστοσελίδων οι

τρεις τράπεζες παρέχουν τη δυνατότητα στους κατό-

χους καρτών (πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμέ-

νων) και λογαριασμών να τακτοποιήσουν μια μεγάλη

γκάμα οφειλών τόσο προς το Δημόσιο και τους φορείς

του όσο και προς ιδιωτικές εταιρείες. Μέσω της ίδιας

πλατφόρμας είναι δυνατή η αποπληρωμή σε άτοκες

δόσεις διαφόρων φόρων και τελών υπό την προϋπόθε-

ση ότι εκδότης της κάρτας που θα χρησιμοποιηθεί είναι

και ο διαχειριστής του portal.

2. e-banking - mobile banking - phone banking: Η

ανάπτυξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής εί-

ναι σημαντική τα τελευταία χρόνια. Με την εξέλιξή

τους είναι δυνατή η πληρωμή οποιασδήποτε οφειλής

με χρέωση είτε ενός τραπεζικού λογαριασμού είτε μιας

πιστωτικής κάρτας εφόσον το επιτρέπει το σύστημα

της τράπεζας. Με τον τρόπο αυτόν νοικοκυριά, ελεύ-

θεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις μπορούν μέσω

του Διαδικτύου να διαχειριστούν όλες τις οικονομικές

υποχρεώσεις τους.

Αντίστοιχα ορισμένες τράπεζες έχουν ανοίξει αυτή

τη δυνατότητα και στην υπηρεσία mobile banking που

είναι διαθέσιμη στα

«έξυπνα» κινητά τηλέ-

φωνα. Με τον ίδιο τρό-

πο λειτουργεί και το

phone banking, με τη

διαφορά ότι η συναλ-

λαγή ολοκληρώνεται

μέσω τηλεφώνου έπει-

τα από συνομιλία με εκ-

πρόσωπο της τράπε-

ζας. Στην προκειμένη

περίπτωση ο πελάτης

μπορεί να ολοκληρώ-

σει μια συναλλαγή χρε-

ώνοντας είτε τον λογα-

ριασμό του είτε την πι-

στωτική κάρτα του. Σε

αντίθεση πάντως με τα

portal πληρωμών δεν

είναι δυνατή η χρήση

προϊόντος διαφορετι-

κής τράπεζας.

3. Πάγιες εντολές: Μέσω αυτής της διαδικασίας οι

πελάτες των τραπεζών δίνουν εντολή για την τακτική

εξόφληση ενός λογαριασμού την ημερομηνία λήξης

του. Οι πάγιες εντολές μπορούν να συνδεθούν τόσο με

καταθετικά προϊόντα όσο και με πιστωτικές κάρτες. Στο

πλαίσιο αυτό την ημέρα που λήγει η προθεσμία πληρω-

μής το ακριβές ποσό της οφειλής είτε αφαιρείται από

τον λογαριασμό είτε χρεώνεται στην κάρτα αυτόματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η πάγια εντολή δίνεται απο-

κλειστικά στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται ο

οφειλέτης, ενώ σε κάποιους λογαριασμούς αρκεί η πα-

ροχή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας στον εκδότη

τους. Σημειώνεται ότι μερικές τράπεζες παρέχουν δι-

κλίδες ασφαλείας δίνοντας τη δυνατότητα στον πελά-

τη να καθορίσει το ανώτατο

ύψος της πληρωμής ώστε

σε περίπτωση που ο λογα-

ριασμός υπερβεί αυτά τα

επίπεδα να μην προχωρήσει

η χρέωση.

4. ΑΤΜ: Οι ΑΤΜ τα τελευ-

ταία χρόνια έχουν αναβαθ-

μιστεί σημαντικά καθώς οι

τράπεζες προχώρησαν στη

διεύρυνση των υπηρεσιών

που παρέχονται μέσω αυ-

τών. Ειδικότερα, πέραν των

παραδοσιακών υπηρεσιών

κατάθεσης και ανάληψης

μετρητών και ερώτησης

υπολοίπου, είναι πλέον δυ-

νατή η πραγματοποίηση

ποικίλων τραπεζικών συ-

ναλλαγών, όπως η μεταφο-

ρά κεφαλαίων σε λογαρια-

σμούς τρίτων, η πληρωμή οφειλών από πιστωτικές

κάρτες, καθώς και η πληρωμή λογαριασμών λοιπών

επιχειρήσεων (π.χ., κοινής ωφελείας). Πρόκειται για μια

εναλλακτική λύση προκειμένου να αποφευχθεί η ανα-

μονή στο γκισέ.

5. Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών: Πρόκειται για

μηχανήματα που βρίσκονται εντός των καταστημάτων

των τραπεζών και αποτελούν ένα ηλεκτρονικό ταμείο.

Εκεί μπορούν να ολοκληρωθούν μια σειρά συναλλα-

γές, όπως κατάθεση, ανάληψη και πληρωμή οφειλών,

στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς κανένα κόστος. Η

πληρωμή γίνεται με μετρητά, καθώς και με χρέωση

τραπεζικού λογαριασμού ή κάρτας (πιστωτικής, χρεω-

στικής, προπληρωμένης), ανάλογα με την πολιτική της

κάθε τράπεζας.

Στα ΑΤΜ, πέραν των

παραδοσιακών υπηρεσιών

κατάθεσης και ανάληψης

μετρητών και ερώτησης

υπολοίπου, είναι 

πλέον δυνατή η 

πραγματοποίηση ποικίλων

τραπεζικών συναλλαγών
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«Μπορείς να φτάσεις μέχρι εκεί

που φτάνουν τα όνειρά σου»

ανέφερε μιλώντας στους φοιτητές του

αμερικανικού πανεπιστημίου Στάν-

φορντ, ο Κάρλος Μπρίτο, διευθύνων

σύμβουλος της ζυθοποιίας ΑΒ ΙnBev.

Τα επιτεύγματα όμως του ηλικίας 53

ετών μάνατζερ από τη Βραζιλία θα

εντυπωσίαζαν ακόμη και τους πλέον

φιλόδοξους. Η Anheuser-Busch InBev

είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία

παραγωγής και διακίνησης μπίρας στον

πλανήτη και μία από τις πέντε μεγα-

λύτερες επιχειρήσεις καταναλωτικών

αγαθών παγκοσμίως.

Μέσα από μια πολυάριθμη σειρά

εξαγορών και συγχωνεύσεων ο βρα-

ζιλιάνος μάνατζερ έχει φτάσει να δια-

χειρίζεται σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο

με περισσότερες από 200 διάσημες

μάρκες μπίρας από όλο τον κόσμο, οι

οποίες μάλιστα κατέχουν την πρώτη

ή τη δεύτερη θέση προτίμησης σε πε-

ρίπου 30 χώρες.

Την περασμένη χρονιά τα έσοδα

της εταιρείας ξεπέρασαν τα 40 δισ.

δολάρια ενώ υπό την καθοδήγηση

του Μπρίτο η AB InBev έχει καταφέρει

να αυξήσει το περιθώριο κέρδους της

στο 39% από το 31% το 2008. Με την

εμπορική της αξία να εκτιμάται στα

160 δισ. δολάρια, η βελγικών και βρα-

ζιλιάνικων συμφερόντων ζυθοποιία

αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό

μπίρας σε όλο τον πλανήτη.

Τρεις κύκλοι εξαγορών
Το πώς έφτασε η ΑΒ InBev να έχει

σήμερα το τεράστιο αυτό μέγεθος

μπορεί επιγραμματικά να συνοψιστεί

σε τρεις κύκλους εξαγορών. Το 2008

η βελγική InBev αγοράζει αντί 52 δισ.

δολαρίων την αμερικανική Anheuser-

Busch, μητέρα της αγαπημένης μπίρας

Budweiser των Αμερικανών. Δημιουρ-

γείται έτσι η μεγαλύτερη εταιρεία πα-

ραγωγής και διακίνησης μπίρας στον

πλανήτη. Η ίδια η InBev είχε προκύψει

τέσσερα χρόνια νωρίτερα από τη συγ-

χώνευση της βελγικής Interbrew και

της βραζιλιάνικης Ambev. Ξετυλίγοντας

ακόμη περισσότερο το κουβάρι των

εξαγορών ανάμεσα στις ζυθοποιίες

φτάνουμε στη βραζιλιάνικη Brahma

που παρά το μικρό της μέγεθος είχε

καταφέρει να κυριαρχήσει στην τοπική

αγορά. Σε αυτή τη μικρή παραγωγό

μπίρας εντοπίζονται και τα πρώτα βή-

ματα του Κάρλος Μπρίτο.

Με μέντορά του τον δισεκατομμυ-

ριούχο τραπεζίτη Zορζ Πάουλο Λέμαν,

ο Μπρίτο ξεκίνησε την καριέρα του

στον κλάδο της ζυθοποιίας και διδάχ-

θηκε από αυτόν και τους συνεργάτες

του όσα έμελλαν αργότερα να καθο-

ρίσουν όχι μόνο τη δική του προσωπική

πορεία αλλά και των επιχειρήσεων τις

οποίες θα διηύθυνε. Η περικοπή του

κόστους και η συνεχής αξιολόγηση

είναι δύο βασικές γραμμές της διοίκη-

σης του Κάρλος Μπρίτο που τον ακο-

λουθούν από την εποχή εκείνη. «Δου-

λεύεις πολύ σκληρά και αξιολογείσαι

συνεχώς. Αυτό στους ανθρώπους είτε

αρέσει είτε όχι» αναφέρει χαρακτηρι-

στικά ο ίδιος ο Λέμαν μιλώντας για

την εταιρική κουλτούρα σε συνέντευξή

του στο περιοδικό «Fortune».

Μετά τη συγχώνευση, η ανέλιξη

του βραζιλιάνου μάνατζερ ήταν γρή-

γορη. Το 2004 ο Μπρίτο διορίστηκε

διευθύνων σύμβουλος στην Ambev

και μόλις τρεις μήνες αργότερα ανα-

κοίνωσε τη συγχώνευση με την Inter-

brew, παραγωγό ορισμένων από τις

δημοφιλέστερες μπίρες παγκοσμίως,

όπως η Stella Artois και η Beck’s. Στο

τελικό σχήμα, την InBev, ο Βραζιλιάνος

κατείχε αρχικά τη θέση του υπεύθυνου

της ζώνης της Βόρειας Αμερικής ενώ

ένα χρόνο αργότερα, το 2005, σε

ηλικία μόλις 45 ετών, έγινε τελικά δι-

ευθύνων σύμβουλος ολόκληρου του

ομίλου.

Οι εντυπωσιακές οικονομικές επι-

δόσεις της ΑΒ InBev έφεραν στον Κάρ-

λος Μπρίτο την αναγνώριση από τη

Wall Street αλλά στην πραγματικότητα

είναι ο τρόπος με τον οποίο διευθύνει

την ΑΒ InBev αυτός που του χάρισε

μία θέση στη λίστα με τους ισχυρότε-

ρους μάνατζερ παγκοσμίως.

Η διοίκηση περιμένει από κάθε ερ-

γαζόμενο, στο σύνολο των 150.000

που απασχολεί, να κρατά χαμηλά το

κόστος. Παράλληλα όμως δίνεται ιδι-

αίτερη έμφαση στην υψηλή αποδοτι-

κότητα, στην ταχύτητα και στη δια-

φάνεια. Οι επιδόσεις των εργαζομένων

ελέγχονται συνεχώς και ανακοινώνον-

ται δημόσια: οι καλύτεροι από αυτούς

προάγονται ενώ οι χειρότεροι απομα-

κρύνονται. Τόσο ο ίδιος ο Μπρίτο όσο

και τα υπόλοιπα κορυφαία στελέχη

της εταιρείας επιδιώκουν την άμεση

επικοινωνία με τους υπαλλήλους δια-

μορφώνοντας κατάλληλα τον εργα-

σιακό χώρο. «Οι διαδικασίες και τα συ-

στήματά μας δεν επιτρέπουν σε κανέ-

ναν να κρύβεται πίσω από τέσσερις

τοίχους» υποστηρίζουν οι ίδιοι οι ερ-

γαζόμενοι, η πλειονότητα των οποίων

επικροτεί τις πρακτικές της διοίκησης

Μπρίτο.

Τελειομανής και με εμμονή στη λε-

πτομέρεια, ο Βραζιλιάνος ξεφεύγει

από τις συνήθεις πρακτικές των μά-

νατζερ. Παρά το τεράστιο μέγεθος

της επιχείρησής του, ο Μπρίτο επιλέγει

αυτοπροσώπως τους νέους υπαλλή-

λους του, κυρίως τους πολλά υπο-

σχόμενους. Δεν διστάζει να ελέγξει ο

ίδιος τις συνθήκες συντήρησης στα

εστιατόρια που σερβίρουν μπίρες της

ΑΒ InBev ή να αναδιατάξει τις θέσεις

των προϊόντων στα ράφια των σου-

περμάρκετ ώστε να έχουν καλύτερη

προβολή.

Ο βραζιλιάνος βασιλιάς της μπίρας

Πώς ο διευθύνων σύμβουλος Κάρλος Μπρίτο απογείωσε τη ζυθοποιία Anheuser-Busch InBev

Διαχειρίζεται σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερες από 200 διάσημες μάρκες από όλο τον κόσμο

Ρεπορτάζ

Με την εμπο-

ρική της αξία

να εκτιμάται

στα 160 δισ.

δολάρια, η

βελγικών και

βραζιλιάνι-

κων συμφε-

ρόντων ζυ-

θοποιία απο-

τελεί τη με-

γαλύτερη

παραγωγό

μπίρας σε

όλο τον πλα-

νήτη

Οι αναδυόμενες αγορές συνεχίζουν να αποτελούν την κι-

νητήριο δύναμη της παγκόσμιας βιομηχανίας μπίρας κα-

θώς οι μη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν

στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες τους περασμέ-

νους μήνες επιβάρυναν την παραγωγή. Ο όγκος των πωλή-

σεων στην Αφρική, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική αυ-

ξάνεται συνεχώς. Αντιθέτως, στις αγορές της Ευρώπης και

της Βόρειας Αμερικής η κατανάλωση συνεχίζει να ολισθαί-

νει.

Τον περασμένο Φεβρουάριο η ΑΒ InBev είχε «ψαλιδίσει»

τις εκτιμήσεις της για το 2013 παρά τα καλά αποτελέσματα

με τα οποία έκλεισε το περασμένο οικονομικό έτος. Σύμφω-

να με τους ιθύνοντες της εταιρείας, η επιβραδυνόμενη κα-

τανάλωση στις αγορές των ΗΠΑ και της Βραζιλίας απ’ όπου

προέρχεται περίπου το 60% των εσόδων της κορυφαίας ζυ-

θοποιίας θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του τρέχοντος

έτους. Παράλληλα, η μείωση των εισοδημάτων στην Ευρώ-

πη λόγω της οικονομικής ύφεσης και ο υψηλός ανταγωνι-

σμός θα περιορίσουν τη ζήτηση στην περιοχή.

Στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2013 που

ανακοίνωσε η εταιρεία στο τέλος Ιουλίου, επαληθεύονται

οι εκτιμήσεις αυτές, αφού οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ

μειώθηκαν κατά 2,3% και στη Βραζιλία κατά 0,4%. Αξίζει να

αναφερθεί ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι καλύ-

τερα από εκείνα που ανέμενε η εταιρεία καθώς διάφοροι

συγκυριακοί παράγοντες (όπως η διοργάνωση του Κυπέλ-

λου Συνομοσπονδιών στη Βραζιλία) συγκράτησαν την πτώ-

ση των πωλήσεων.

Η αγορά ωστόσο που αποτελεί πρόκληση τόσο για την ΑΒ

InBev όσο και για τους υπόλοιπους τρεις μεγάλους παίκτες

του κλάδου (SABMiller, Heineken και Carlsberg) δεν είναι

άλλη από την κινεζική. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας μπίρας

στην Κίνα είναι αρκετά ισχυρή επί του παρόντος και με ση-

μαντικές μελλοντικές προοπτικές στο επίπεδο του όγκου

πωλήσεων. Ως εκ τούτου και οι τέσσερις μεγάλες ζυθοποι-

ίες μάχονται για να καταλάβουν όσο το δυνατόν μεγαλύτε-

ρο μερίδιο στη συγκεκριμένη αγορά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μέσα στο γενικότερο αυ-

τό πλαίσιο, παρατηρείται η διαμόρφωση νέων καταναλωτι-

κών τάσεων. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι καταναλωτές

αναζητούν ένα ευρύτερο ρεπερτόριο σημάτων και πειραμα-

τίζονται πλέον κυρίως ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες

και μάρκες μπίρας. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις περισσότε-

ρες αγορές οι τοπικές διακεκριμένες (premium) μάρκες αύ-

ξησαν το ποσοστό τους σε σχέση με τις αντίστοιχες διε-

θνείς. Οι τάσεις αυτές αναμένεται να εξασφαλίσουν στις ζυ-

θοποιίες σταθερή διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους και

ισχυρές ταμειακές ροές.

Η βιομηχανία ζύθου παραμένει κατά πολλούς ένας πολύ

ελκυστικός τομέας επένδυσης. Οι ελπίδες για τη μελλοντι-

κή ανάπτυξη του κλάδου στηρίζονται στις αναπτυσσόμενες

χώρες όπου αναμένεται να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη αύ-

ξηση του όγκου των πωλήσεων. Όσον αφορά τις ανεπτυγ-

μένες αγορές, έμφαση θα δοθεί στις premium μάρκες με νέ-

ες ποικιλίες, αλλά και στις τιμές των προϊόντων.

Μήλον της Έριδος η αγορά της Κίνας
Με νέα σήματα και γεύσεις οι τέσσερις μεγάλοι παίκτες μάχονται για τα μερίδια αγοράς

Μια κάβα με 250 μπίρες
17 μάρκες μπίρας από τις περίπου 250 που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ΑΒ InBev πετυχαίνουν ετήσιες πωλήσεις

αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων η καθεμία


