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Σε δεινή θέση βρίσκεται το χονδρεμπόριο
H

Οι προτάσεις της ΕΔΕΟΠ για έξοδο από την κρίση

δύσκολη θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα
πρατήρια συνεχίζεται και με ευθύνη της Πολιτείας,
δεδομένου ότι σε πλήρη αντιστοιχία με τη μείωση
της κατανάλωσης βρίσκεται και η επιβολή υψηλών
φόρων στα οινοπνευματώδη που μεγαλώνουν το πρόβλημα.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα θέμα είναι το πρόβλημα
του υψηλού ΦΠΑ, αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το
πρόβλημα του ΕΦΚ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) στα
οινοπνευματώδη.
Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά έρχονται και οι άμεσοι
φόροι που επιβάλλονται σαν ετήσια φορολογία και
εξοντώνουν το χονδρεμπόριο.
Απορούμε βέβαια, σαν κλάδος, πώς το Υπουργείο Οικονομικών δεν βλέπει ότι η συνεχής μείωση της κατανάλωσης αφαιρεί έσοδα από τον προϋπολογισμό.
Βέβαια το ΔΣ της ΕΔΕΟΠ έχει θέσει επανειλημμένα
στα αρμόδια Υπουργεία το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όχι μόνο για το ύψος του ίδιου του φόρου,
αλλά και για τον άδικο τρόπο που επιβάλλεται στις μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, ενώ στις ανώνυμες εταιρείες ή γενικά
στις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας διαχωρίζεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και φορολογούνται
μόνο στα καθαρά τους κέρδη, στις υπόλοιπες οικογενειακές - μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο φόρος επιβάλλεται
στο μικτό ποσό που περιέχει και τον ΕΦΚ με αποτέλεσμα
να φορολογούνται ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ.
Ολα αυτά σε μια χρονική περίοδο που πρόσφατη
μελέτη του ΙΟΒΕ, δείχνει συρρίκνωση της κατανάλωσης
των ποτών κατά 45%.
Πρόταση μας είναι η Πολιτεία να μελετήσει σε βάθος
το θέμα και να δώσει ανάσα και στα δικά της έσοδα
και σε ένα μεγάλο κλάδο της Οικονομίας όπως είναι
ολόκληρος ο κλάδος του ποτού.
Πέρα όμως από τα δημοσιονομικά θα μπορούσαν
και οι συνεργαζόμενες εταιρείες να στηρίξουν το χονδρεμπόριο με συγκεκριμένα

Προωθήστε το νερό το «δικό» μας...

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διακινητών Εμπόρων
Οίνων Ποτών Αθηνών, σας υπενθυμίζει ότι έκλεισε συμφωνία
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 επικοινωνούν με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας IQ
BRANDS, προκειμένου να ενημερωθούν 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.

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

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ Αθηνών συνιστά στους συναδέλφους πρατηριούχους να ζητούν οικονομικής φύσεως πληροφορίες για τους πελάτες
τους από την εταιρία TRUST, τηλεφωνώντας 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 μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών δωρεάν.

Η εκπαίδευση του Ε.Φ.Ε.Τ.
που όλοι πρέπει να περάσουν
Η ΕΔΕΟΠ, σε συμφωνία με τη ΔΕΥΕ (Διασφάλιση Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και του προσωπικού τους), εξασφάλισε ότι τα μέλη της θα εκπαιδεύονται με 70 ευρώ κατ’ άτομο, για το 10ωρο σεμινάριο του ΕΦΕΤ στα MASTER K.E.K.
Θυμίζουμε ότι σειρά νέων ευρωπαϊκών διατάξεων ισχύουν στους κλάδους παρασκευής,
διάθεσης και πώλησης τροφίμων και ποτών, μετά την εφαρμογή του ΦΕΚ 2718/Τ.Β. Το σημαντικότερο μέρος της Υγειονομικής αυτής διάταξης, είναι ότι επιβάλλει την υποχρεωτική
εκπαίδευση στον χειρισμό τροφίμων, και μετά την εφαρμογή αυτοελέγχου, σε κάθε επιχείρηση. Με λίγα λόγια “καταγράφω ό,τι κάνω”.
Το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία, είναι η εκπαίδευση του επιχειρηματία και του προσωπικού.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2108312351, 2108318221, 2103468268.

μέτρα και μέσα όπως είναι:
•Υψηλότερα περιθώρια κέρδους/ειδικές παροχές για
αποκλειστικά προνόμια.
•Κάλυψη εξόδων/ προσφορά υλικού για βιτρίνα και
για έκθεση εντός του καταστήματος. Κάλυψη του κόστους
για επέκταση ή βελτίωση ή άνοιγμα καταστήματος.
•Προγράμματα ελέγχου αποθεμάτων με πριμοδοτημένη έκπτωση.
•Σύστημα παραγγελιοληψίας διαάρκειας παράδοσης
εντός 24 ωρών.
•Δικαίωμα επιστροφής προϊόντων χωρίς περαιτέρω
υποχρέωση.
•Διευκόλυνση στις ημερομηνίες πληρωμής.
Μερικά από τα παραπάνω ήδη υφίστανται, αλλά
ατελώς και όχι με σχέδιο και προγραμματισμό, ενώ ο
χονδρέμπορος θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμος
συνεργάτης.

Πρόσκληση για την κοπή πίτας
της ΕΔΕΟΠ Αθηνών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με την ευκαιρία της νέας χρονιάς, το
Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, σας προσκαλεί
στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσής μας, στις
4 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα
18.00 μ.μ.
Στην εκδήλωση θα βραβευθούν τα

παιδιά των συναδέλφων που εισήχθησαν το 2014 στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (ΑΕΙ-ΤΕΙ) για αυτό το λόγο να
μας ενημερώσετε έγκαιρα ποιά παιδιά
πληρούν τις προϋποθέσεις.
Επίσης θα παραλάβετε τα ημερολόγια
του 2015.
Με συνδελφικούς χαιρετισμούς
Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνων

Καταστηματάρχες
ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ η ψηφιακή μέθοδος
αυτοελέγχου με ένα απλό συμβόλαιο
μυοκτονίας και απεντόμωσης.
Φίλοι καταστηματάρχες...
Όπως θα γνωρίζετε έχει δημοσιευθεί και ισχύει, από 8-10-2012 το
ΦΕΚ 2718/Τ.Β.
Σύμφωνα με την Διάταξη οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υποχρεούνται
να τηρούν τα παρακάτω αρχεία σε
έντυπη ή ψηφιακή μορφή.
Αρχεία:
Προσωπικού, Καθαρισμού - Απολύμανσης, Απεντόμωσης - Μυοκτονίας,
Νερού, Θερμοκρασιών, Ιχνηλασιμότητας
Η Δ.Ε.Υ.Ε (Διασφάλιση Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) με το Τμήμα των
έμπειρων επιστημόνων της ανταποκρίνεται
στην ανάγκη οργάνωσης της επιχείρησής
σας και σας παρουσιάζει την πλήρη, έγκυρη,
εύκολη και οικονομικότερη μέθοδο αυτοελέγχου που τώρα την παίρνετε δωρεάν

με ένα συμβόλαιο μυοκτονίας και απεντόμωσης.
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας
επισκεφτείτε το www.deye.gr
ή τηλεφωνήστε στo: 2103468268
Ζητήστε να σας επισκεφθεί
σύμβουλός μας (δωρεάν)

Ήδη έχουν εξυπηρετηθεί πολλοί συνεργάτες της ΕΔΕΟΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα
2108318221 - 2108312351 κ. Παυλίδου στην ΕΔΕΟΠ ή
επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr - Τηλ. 2103468268

EΔEOΠ
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY
Πανελλήνια Oμοσπονδία
Μήτσιος Ευάγγελος
Mπέκας Θεμιστοκλής
Τσίχλας Τίτος
Κωσταντόπουλος Θεόδωρος
Μανδρέκας Νικόλαος
Γαλανάκης Αντώνης
Θανασούλας Bασίλειος
Mελισσανίδης Δημήτριος
Μουζακίτης Γρηγόριος
Kαλλιανίδης Θεόδωρος
Mπακαλάρος Kων/νος

Πρόεδρος
A’ Aντιπρόεδρος
B’ Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Έφορος Δημ. Σχέσεων
Mέλος
Mέλος
Mέλος
Mέλος
Mέλος

210-8048357
2310-793587
2810-312247
2610-640491
210-4621077
28210-74554
26410-50333
23840-22286
26610-52888
23730-31381
2610-643777

EΔEOΠ Aθηνών
Mήτσιος Eυάγγελος
Μανδρέκας Νικόλαος
Δανιήλ Παγώνα
Zαμπούρας Κωνσταντίνος
Γουργιώτης Γεώργιος
Δερμιτζάκης Χαράλαμπος
Γεραρής Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

210-8048357
210-4621077
210-4934757
210-2465788
22940-97176
210-5779896
210-2281583

EΔEOΠ Πάτρας
Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος
Κυριαζής Παντελής
Μπακαλάρος Δημήτριος
Κoκκοτής Ιωάννης
Σπαλιάρας Γεώργιος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

2610-640491
2610-520692
2610-643777
2610-522706
26930-23524

EΔEOΠ Bόλου
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μπάρδης Σπύρος
Αντωνίου Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος
Παπαργύρης Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

24210-49576
24210-90230
24210-46749
24210-81919
6936-736686

EΔEOΠ Hρακλείου
Tσίχλας Tίτος
Kαρφής Mιχαήλ
Θωμάς Mιχαήλ
Tζαμπουράκης Δημήτριος
Kεφαλούκος Λάμπρος
Xατζηγεωργίου Eυάγγελος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

2810-312247
2810-256921
2810-360701
2810-255003
2810-346931
2810-238385

EΔEOΠ Kορίνθου
Kουτσογκίλας Aθανάσιος
Mέλλιος Φίλιππος
Γιάννου Θεοφάνης
Kαραγκούνης Tαξιάρχης
Πρωτόπαππας Σπυρίδων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

EΔEOΠ Πέλλας
Mελισσανίδης Δημήτριος
Παππάς Βασίλειος
Ανδρόνικος Χρύσανθος
Xατζηγεωργίου Aναστάσιος
Tσάπας Xρήστος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

23840-22286
23810-23312
23840-22810
23810-81050
23810-88894

EΔEOΠ Δράμας
Mιχαηλίδης Xρήστος
Kομπόλιας Xρήστος
Mελισσανίδης Παναγιώτης
Πρέπος Hλίας
Xουσμεκιάρης Θεόδωρος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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

EΔEOΠ Xαλκιδικής
Γκινάτης Δημήτριος
Mαργαρίτης Iωάννης
Kαλλιανίδης Θεόδωρος
Κυριαφίνης Ιωάννης
Καλλιανίδης Αργύριος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

23990-22833
23740-81555
23710-31381
23710-23291
23750-95229

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

28210-74554
28210-76460
28210-81035
28210-87243
28250-91110

EΔEOΠ Αιτωλοακαρνανίας
Θανασούλας Bασίλειος
Πασιόπουλος Iωάννης
Kαραφασούλης Γεώργιος
Προύτζος Aπόστολος
Γκανιάτσος Aνδρέας

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

Το Αυστραλέζικο κρασί
είναι πιό φθηνό κι από νερό

Σ

ε πολλά καταστήματα λιανικής στην Αυστραλία, το κρασί πωλείται σε χαμηλότερη τιμή από ένα μπουκάλι νερό, αφού η
απότομη μείωση της ζήτησης έριξε πολύ τις
τιμές. Η αύξηση του αυστραλέζικου δολαρίου και η μείωση της ζήτησης για αυστραλέζικα κρασιά παγκοσμίως, οδήγησαν σε
αυτό το φαινόμενο. Φαίνεται ότι η εγχώρια
αγορά έχει… πλημμυρίσει κρασί!
Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του BBC, το
κρασί στα ράφια των προσφορών ενός αυστραλέζικου σουπερ μάρκετ μπορεί να κοστίζει μόνο ένα αυστραλέζικο δολλάριο.
Δηλαδή 0.69 ευρώ! Ο ρεπόρτερ του BBC εντόπισε επίσης ένα πολύ γνωστό αυστραλέζικο κρασί για 1.80 ευρώ ενώ ένα τετράλιτρο
κρασί σε χάρτινο κουτί κόστιζε περίπου 15
ευρώ.
Το αποτέλεσμα είναι ότι ο ανταγωνισμός
μεταξύ των τοπικών οινοπαραγωγών έχει
αυξηθεί. Το αυστραλέζικο φορολογικό σύστημα για το αλκοόλ έχει επίσης εντείνει το
πρόβλημα, αφού η φορολογία υπολογίζεται
ανάλογα με την τιμή του κρασιού και όχι
ανάλογα με τους αλκοολικούς βαθμούς,
όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Το αποτέλεσμα είναι ότι όσο πιο χαμηλά κοστολογεί
ένας έμπορος το κρασί του, τόσο λιγότερο
φόρο πληρώνει.
Το πρόβλημα εντείνεται αφού οι ρυθμιστές της αγορας λιανικής πώλησης στην Αυ-

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

στραλία είναι μόνο δυο μεγάλες αλυσίδες
σούπερ μάρκετ, οι οποίες έχουν το 70% της
πίτας. Το αποτέλεσμα είναι να μπορούν να
ελέγχουν εύκολα τις τιμές. "Υπάρχει μια σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ της ισχύος
στην αγορά των εμπόρων λιανικής πώλησης
και των οινοποιών, η οποία επηρεάζει αρνητικά τον κλάδο στο σύνολό του," δήλωσε ο
Paul Evans, στέλεχος της ομοσπονδίας οινοποιών της Αυστραλίας, Winemakers’ Federation of Australia (WFA)
«Αντανακλά στα περιθώρια της κερδοφορίας για τους οινοπαραγωγούς, το οποίο
επηρεάζει τους καλλιεργητές σταφυλιών. Το
αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο και για τους
δυο ", πρόσθεσε.
Η WFA συνεργάζεται με την κυβέρνηση
για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
«Η κατάσταση είναι αποσυνδέοντας τη σημαντική σύνδεση στο μυαλό του καταναλωτή ανάμεσα στην ποιότητα του κρασιού
και την τιμή που πληρώνετε για αυτό το
κρασί», δήλωσε ο Έβανς.
"Θα είναι όμως πολύ δύσκολο για τους καταναλωτές να συνηθίσουν σε υψηλότερες
τιμές, που αντιστοιχούν στη πραγματική αξία
της ποιότητας του οίνου που καταναλώνουν», πρόσθεσε.
www.krasiagr.com

Παρουσιάστηκε ρομποτικός
κατασκευαστής κοκτέιλ
Για το σπίτι, πλήρως αυτοματοποιημένος κατασκευαστής κοκτέιλ
που υπόσχεται να βγάζει παραγγελίες κοκτέιλ σε μόλις πέντε δευτερόλεπτα, είναι σε καλό δρόμο
για να λάβει χρηματοδότηση μέσω
του Kickstarter.
Το Somabar, λειτουργεί μέσω
Wi-Fi σύνδεσης και εφαρμογής κινητού, διαθέτει έξι δοχεία που μπορούν να γεμίσουν με την προτιμώμενα αποστάγματα και μείγματα,
καθώς και ένα έβδομο δοχείο για τα πικρά
σιρόπια. Ικανό να προτείνει κοκτέιλ με βάση
τα συστατικά και τις προσωπικές σας προτιμήσεις, το Somabar μπορεί να αναμίξει τα
επιλεγμένα κοκτέιλ σας σε «λιγότερο από
πέντε δευτερόλεπτα" με το πάτημα ενός
κουμπιού.
Θα μπορεί να ανιχνεύσει ακόμη και την
απογραφή στα ποτά σας για να σας εξα-

Eφημερίδα

EΔEOΠ Kέρκυρας
Mουζακίτης Γρηγόριος
Moυζακίτης Αλέκος
Mπασιάς Γεώργιος
Mανιάτος Σπυρίδων
Tζορτζάτος Σπυρίδων
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EΔEOΠ
Mηνιαίο
δημοσιογραφικό
όργανο της
ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN
EMΠOPΩN
OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN
Iδιοκτήτης
EΔEOΠ AΘHNΩN
Oδός Z. Παπαντωνίου
54-58, 11145 Aθήνα
Tηλ. 210-8318221,
210-8312351
www.edeopath.gr
e-mail: edeopath@gmail.gr
ΚΩΔΙΚOΣ: 1505
Εκδότης
Eυάγγελος Μήτσιος
Z. Παπαντωνίου
54-58 Aθήνα,
Tηλ. 210 8318221
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ΜΙΑΟΥΛΗ 54 - ΜΟΣΧΑΤΟ

σφαλίσει ότι ποτέ δεν θα μείνετε από
αποθέματα για τα αγαπημένα σας
σερβιρίσματα.
Σχεδιασμένο με την τεχνική της
ανάμιξης και τεχνολογίας " nerds "
των Ammar Jangbarwala και Dylan
Purcell-Lowe του Λος Άντζελες , η
συσκευή έχει τη δυνατότητα να αυτοκαθαριστεί μέσω ενός εσωτερικού
συστήματος έκπλυσης μετά από κάθε
ποτό.
Αν και αναγνωρίζει ότι «δεν υπάρχει
άλλος τρόπος για να κάνεις ένα κοκτέιλ,
εκτός από το χέρι", το ζευγάρι ισχυρίζεται
ότι η εφεύρεσή τους είναι σε θέση να κάνει
κοκτέιλ με "ακριβή και συνεπή» τρόπο, ακριβώς όπως ένας "επαγγελματίας μπάρμαν»,
στο σπίτι σας.
Η έμπνευση για την εφεύρεση ήρθε αφού
το ζευγάρι συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχαν
προσιτά αυτοματοποιημένα μπαρ που να
δίνουν λύσεις στην αγορά.
Είπαν: «Με τους αυτοματοποιημένους
μπάρμεν να κοστίζουν περίπου $ 4.000, καταλάβαμε ότι κάτι έπρεπε να γίνει. Γι 'αυτό
και ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με την
ηλεκτρονική, τις αντλίες, και αμέτρητες ποσότητες φιαλών με ποτά. Μετά τη δοκιμή
πολλών πρωτότυπων δημιουργήσαμε τελικά
ένα προϊόν που οι φίλοι μας ήθελαν να
χρησιμοποιήσουν. "
Το έργο Somabar Kickstarter έχει ήδη
λάβει $ 25.000 της χρηματοδότησης, το
μισό προς το στόχο των 50 χιλιάδων δολαρίων, με 39 ημέρες να υπολοίποντα.
Μόλις τα κεφάλαια συγκεντρωθούν, τα
πρώτα Somabars θα κυκλοφορήσουν τον
Ιούλιο του 2015, με εκτιμώμενο κόστος 699
δολάρια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κρασί
λευκό, ροζέ, κόκκινο,
αρίστης ποιότητας
από τα Μεσόγεια.
6945724395
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Οι Έλληνες δεν εγκαταλείπουν τις... φίρμες

Μ

ία ακόμη έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει την
πίστη των Ελλήνων καταναλωτών στα επώνυμα
προϊόντα, κόντρα στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η κρίση.
Έτσι μετά την έρευνα της Nielsen, βάσει της οποίας
η Ελλάδα βρίσκεται στην 20ή θέση της παγκόσμιας
κατανάλωσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private
label), η τελευταία έρευνα της ΙRI επιβεβαιώνει τα δεδομένα. Αν και αυξημένο σε σχέση με λίγα χρόνια
πριν, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην
Ελλάδα στους ταχυκίνητους κωδικούς (FMCG) είναι
υποπολλαπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρώπης.
Συγκεκριμένα πέρυσι διαμορφώθηκε στο 15,4% σε αξία
και στο 20,8% σε όγκο, όταν στην Ευρώπη τα privatel
label προϊόντα απολαμβάνουν μερίδιο 38,7% σε αξία
και 48,9% σε όγκο.
Ως κύριο λόγο αδυναμίας των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας να διεισδύσουν περισσότερο στο καλάθι του
Έλληνα παρά την οικονομική ύφεση που μαστίζει τη
χώρα, η έρευνα δείχνει τον πόλεμο τιμών και προωθητικών ενεργειών στις οποίες έχει προχωρήσει η βιομηχανία, αλλά και το λιανεμπόριο. Αυτό οδήγησε σε
μείωση τιμών των επώνυμων brands, τα οποία κατάφεραν να κλείσουν την ψαλίδα με τις τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
Ένας ακόμη λόγος, σύμφωνα με την έρευνα της IRI,
είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην ποιότητα των private
label, ως εναλλακτικών λύσεων απέναντι στα επώνυμα
brands. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση της
Lidl η οποία σύμφωνα με την IRI εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στις προτιμήσεις τους, αν και ενίσχυσε
τη θέση της το 2014 όπως σημειώνεται.
Αυτοί όμως δεν είναι οι μοναδικοί λόγοι για τους
οποίους τα private label σε αρκετές κατηγορίες δεν
έχουν περπατήσει στην Ελλάδα. Σε ορισμένες κατηγορίες όπως τα αλκοολούχα ποτά, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και τα αναψυκτικά, η πίστη στη
μάρκα είναι τόσο ισχυρή όπου η τιμή μπαίνει σε
δεύτερη μοίρα και έχει πολύ λιγότερη βαρύτητα στην
απόφαση για την αγορά των συγκεκριμένων προϊόν-

των.
Για του λόγου το αληθές το μερίδιο των private
label προϊόντων στην κατηγορία των αλκοολούχων
ποτών είναι μόλις 4,1% μειωμένο μάλιστα κατά 0,3 μονάδα σε σχέση με το 2013 όταν στην Ευρώπη είναι
στο 11%. Στο 4% διαμορφώνεται το μερίδιο στα προϊόντα
προσωπικής φροντίδας με τάσεις υποχώρησης του μεριδίου (-0,3 μονάδα), ενώ στην Ευρώπη είναι στο
11,3% και στο 10,4% στα αναψυκτικά, όταν στην Ευρώπη
ξεπερνά το 17%.
Στον αντίποδα βρίσκονται, με βάση τα στοιχεία της
έρευνας της IRI, η κατηγορία των τροφών και ειδών
για κατοικίδια όπου το μερίδιο των private label διαμορφώθηκε πέρυσι στο 33,4%, αν και έχασε σε σχέση
με το 2013 3 μονάδες.
Η δεύτερη κατηγορία με ισχυρό μερίδιο των private

label είναι τα είδη νοικοκυριού, φτάνοντας στο 31,1%,
ποσοστό αυξημένο κατά 2,3 μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Με 29,2% ακολουθεί η κατηγορία των κατεψυγμένων τροφίμων (αυξήθηκε το μερίδιο των PL κατά
1,5 μονάδα), ενώ στα κονσερβοποιημένα τρόφιμα το
μερίδιο των private label προϊόντων ανήλθε πέρυσι
στο 18,9% αυξημένο κατά 1,2 μονάδα σε σχέση με το
2013.
Αύξηση 0,5 μονάδα καταγράφηκε και στα τρόφιμα
ψυγείου και νωπά τρόφιμα όπου το μερίδιό τους είναι
13,5% (0,5 μονάδα), ενώ στο 7,9% υποχώρησε το
μερίδιο των private label στην κατηγορία είδη ζαχαροπλαστικής, αφού απώλεσε 0,6 μονάδα σε σχέση με το
2013.

www.euro2day.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ» ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΑΚΡΙΒΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Στη φθηνή μπίρα στρέφονται οι Ελληνες καταναλωτές
Α

νάκαμψη, ύστερα από πέντε συνεχή χρόνια
κάμψης, παρουσίασε η εγχώρια αγορά μπίρας
το 2013. Σύμφωνα με έρευνα της Infobank Hellastat (IBHS), η κατανάλωση μπίρας σημείωσε άνοδο
2,8% και ανήλθε σε 3,96 εκατομμύρια εκατόλιτρα
κυρίως λόγω της αύξησης της εντός οικίας κατανάλωσης. Όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της
έρευνας, η υποχώρηση που εμφάνισε η αγορά
μπίρας τα προηγούμενα χρόνια ήταν αρκετά μικρότερη έναντι των ανταγωνιστικών βαριών αλκοολούχων ποτών, καθώς οι Έλληνες καταναλωτές είτε μειώνουν την κατανάλωσή τους, είτε
τα αντικαθιστούν με πιο φθηνά ποτά, όπως η
μπίρα και το κρασί, αφού οι τιμές τους έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω της υψηλής φορολόγησης.
Η άνοδος του 2013 τροφοδοτήθηκε και από την
ανάπτυξη αρκετών κωδικών με εκτεταμένο εύρος
τιμών, ιδίως στον τομέα των «value for money»
προϊόντων (σχέση αξίας με τιμή) αλλά και από την
τουριστική κίνηση. Υπολογίζεται ότι οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκαν κατά 15,5%, ενώ ο συνολικός αριθμός των ξένων επισκεπτών διαμορφώθηκε
σε 17,9 εκατομμύρια, δίνοντας ώθηση στις πωλήσεις
του κλάδου.
Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2014 η κατανάλωση μπίρας σημείωσε νέα υποχώρησε 3% σε όγκο
παρά τη σημαντική άνοδο της εισερχόμενης τουριστικής

κίνησης. Και αυτό γιατί η πλειονότητα των τουριστών
επιλέγει πλέον all inclusive υπηρεσίες, ενώ οι καιρικές
συνθήκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν ευνόησαν την κατανάλωση.
Προοπτικές
Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, διευθύνοντα σύμβουλο της Infobank Hellastat, «η χαμη-

INNOVATHENS
Ξεκινά ο «επιχειρηματικός επιταχυντής»
του Δήμου Αθηναίων

Τη λειτουργία του ετοιμάζεται να ξεκινήσει ο «επιχειρηματικός επιταχυντής»
(business accelerator) του Δήμου Αθηναίων, στόχος του οποίου είναι να βοηθήσει νέες επιχειρηματικές ομάδες και θα χρησιμοποιήσει τις εγκατάστάσεις του
Innovathens στην Τεχνόπολη. Χθες, ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα για την
κατάθεση των αιτήσεων στους τρεις κύκλους που θα πραγματοποιηθούν φέτος.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον πρώτο κύκλο
λήγει στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 20 Φεβρουαρίου. Για τον δεύτερο κύκλο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις
15 Μαρτίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 21 Μαρτίου. Τέλος,
για τον τρίτο κύκλο οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν έως στις 10 Μαΐου και
τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 20 Μαΐου.
Σε κάθε κύκλο θα συμμετέχουν 18 σχήματα 1-4 ατόμων το καθένα. Ο πρώτος
κύκλος θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα Φεβρουαρίου - Μαΐου, ο δεύτερος σε
εκείνο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου και ο τρίτος από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο.

Το 2016 το 1% του πληθυσμού της Γης θα κατέχει
περισσότερο πλούτο από το υπόλοιπο 99%!
Σύμφωνα με μελέτη της βρετανικής
οργάνωσης, το μερίδιο της περιουσίας
που κατέχει το 1% παγκοσμίως διαμορφώθηκε στο 44% το 2009, στο 48% το
2014 και θα ξεπεράσει το 50% το 2016
Η περιουσία που βρίσκεται στα χέρια
του 1% των πλουσιοτέρων στον κόσμο
θα ξεπεράσει το 2016 εκείνη που κατέχει
το υπόλοιπο 99%, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam ενόψει της
έναρξης των εργασιών του οικονομικού
φόρουμ του Νταβός (21-14 Ιανουαρίου),
απευθύνοντας έκκληση για την "επα-

ναδιατύπωση των κανόνων" ώστε να
διορθωθούν οι "κολοσσιαίες" ανισότητες.
"Το 2014, τα μέλη αυτής της παγκόσμιας ελίτ κατείχαν κατά μέσο όρο 2,7
εκατομμύρια δολάρια ανά ενήλικα. Το
υπόλοιπο του ενός πέμπτου (20%) των
πλουσιοτέρων κατέχει το 46% της παγκόσμιας περιουσίας, τη στιγμή που το
80% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν
μοιράζεται παρά το 5,5% που απομένει",
σύμφωνα με την Oxfam.
www.protothema.gr

λή κατά κεφαλήν κατανάλωση αποδεικνύει ότι η αγορά ενέχει προοπτικές
ανάπτυξης, όχι όμως σε σημαντικό βαθμό, καθώς πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι
τα καταναλωτικά πρότυπα μεταξύ Ελλήνων και άλλων Ευρωπαίων πολιτών
διαφέρουν σημαντικά», ενώ προσθέτει
πως «πιο ευοίωνες προοπτικές ενέχουν
τα προϊόντα εγχώριας παραγωγής, τα
οποία έχουν ήδη αρχίσει να υποκαθιστούν σταδιακά τα εισαγόμενα εμπορικά
σήματα».
Περαιτέρω σημαντικές ανακατατάξεις
στα δεδομένα του κλάδου εκτιμάται ότι
θα προκαλέσει η εξαγορά της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας (Fix hellas) από τη «Μύθος
Ζυθοποιία» του ομίλου Carlberg, καθώς
το νέο σχήμα, συγκεντρώνοντας μερίδιο
που αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 30%, θα
αποτελέσει έναν ισχυρότερο ανταγωνιστή για την επικεφαλής «Αθηναϊκή Ζυθοποιία».
www.imerisia.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πώς θα γλιτώσουν φόρους
όσοι εργάζονται με «μπλοκάκι»
Παρατείνεται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015, χωρίς κυρώσεις, η δυνατότητα των φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής
υπηρεσιών και φορολογούνται υπό
προϋποθέσεις ως μισθωτοί, να προβούν
σε τακτοποίηση της μεταβολής της
επαγγελματικής τους εγκατάστασης.
Δηλαδή να δηλώσουν, αν δεν το
έχουν πράξει, την κατοικία τους ως
επαγγελματική εγκατάσταση προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να φορολογούνται ως μισθωτοί. Αλλιώς θα
φορολογηθούν με την κλίμακα των
ελεύθερων επαγγελματιών.
Τη διευκόλυνση αυτή προς τους φορολογουμένους προβλέπει απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Δημοσιών
Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου.
Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος ορίζουν ότι τα φυσικά
πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες
με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε μέχρι
τρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75%
του ακαθάριστου εισοδήματος από
επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες που

λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες,
φορολογούνται με την κλίμακα των
μισθωτών υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν την εμπορική
ιδιότητα και δεν διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από
την κατοικία τους.
Όσοι δεν έχουν δηλώσει το σπίτι
τους ως επαγγελματική έδρα, φορολογούνται αναγκαστικά με την κλίμακα
των ελευθέρων επαγγελματιών, χωρίς
αφορολόγητο και με συντελεστές 26%
για τα πρώτα 50.000 ευρώ εισοδήματος
και 33% για το υπερβάλλον.
Φορολογούμενος με μπλοκάκι, ο
οποίος καλύπτει τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και δεν έχει δηλώσει ως
επαγγελματική έδρα το σπίτι του, για
εισόδημα 10.000 ευρώ πέρυσι, θα κληθεί να πληρώσει φόρο 2.600 ευρώ.
Αν ο ίδιος φορολογούμενος δηλώσει
το σπίτι του ως επαγγελματική εγκατάσταση, καλύπτεται σχεδόν πλήρως
από το αφορολόγητο των 9.550 ευρώ(
εξαιτίας του tax credit των 2.100 ευρώ
για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ) και
η φορολογική επιβάρυνση περιορίζεται
σε μόλις 100 ευρώ.
www.imerisia.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΙΩΘΗΚΕ Η
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ
Στο «χύμα» κρασί στρέφονται
οι Ελληνες καταναλωτές

Π

αρότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παράδοση
και την κουλτούρα των Ελλήνων και παράλληλα
αποτελεί μια φθηνή λύση σε σχέση με τα υπόλοιπα
αλκοολούχα ποτά, το κρασί δεν κατάφερε να αποφύγει
τις συνέπειες της παρατεταμένης κρίσης που βίωσε η
χώρα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με έρευνα της
ICAP, η κατανάλωση κρασίου την τελευταία πενταετία
(2009-2014) υποχώρησε με μέσο ετήσιο ρυθμό της
τάξης του 9% σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία (2004-2009) και διαμορφώθηκε σε επίπεδα της
τάξης των 3.000 χιλ. εκατόλιτρων. Μοναδική εξαίρεση
αποτέλεσε η περίοδος 2012-2013, οπότε παρατηρήθηκε
αύξηση της κατανάλωσης κατά 4% σε σχέση με την
αμέσως προηγούμενη οινική περίοδο. Από το συνολικό
μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης οίνου, τα εμφιαλωμένα κρασιά εκτιμάται ότι καλύπτουν ένα ποσοστό
κοντά στο επίπεδο του 40% στην παρούσα φάση, ενώ
το μεγαλύτερο μερίδιο αντιστοιχεί σε χύμα κρασί (περιλαμβανομένων και των συσκευασιών σε ασκούς).
Πτωτική πορεία κατά την τελευταία πενταετία ακολούθησε και η εγχώρια παραγωγή κρασιού. Σύμφωνα
πάντα με την ICAP, η παραγωγή κινήθηκε πτωτικά τις
τρεις πρώτες περιόδους ενώ στη συνέχεια ανέκαμψε,
διαμορφώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής οριακά
αρνητικό για την πενταετία. Αξίζει να σημειωθεί πως η
εγχώρια παραγωγή είναι κατακερματισμένη σε μεγάλο
πλήθος οινοποιητικών μονάδων. Στην πλειονότητα

πρόκειται για μικρομεσαίες παραγωγικές μονάδες που
ασχολούνται αποκλειστικά με την οινοποίηση. Οι μεγάλες οινοβιομηχανίες, αν και ολιγάριθμες, καλύπτουν
σημαντικό μέρος της παραγωγής, διαθέτοντας στην
πλειονότητά τους σύγχρονες εγκαταστάσεις και ποικιλία
προϊόντων, ωστόσο σημαντική είναι η παρουσία στον

κλάδο των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η πλειονότητα της παραγωγής είναι προσανατολισμένη κυρίως
στο λευκό κρασί, κατηγορία που συνήθως καλύπτει
μερίδιο μεταξύ του 65%-70% του συνόλου, ενώ τα
κρασιά με ένδειξη ΠΟΠ και ΠΓΕ καλύπτουν ποσοστό
27%-29% της παραγωγής.
Μείωση εισαγωγών
Την ίδια ώρα, κάμψη παρατηρείται στις εξαγωγές

οίνου μετά το 2010, με τον βαθμό εξαγωγικής επίδοσης
να διαμορφώνεται σε περίπου 11% την περίοδο 20112012 και σε 9,6% την περίοδο 2012-2013. Ταυτόχρονα,
όμως, πτώση παρατηρείται και στις εισαγωγές, καθώς
τα ελληνικά κρασιά καλύπτουν τη ζήτηση σε μεγάλο
βαθμό, γεγονός που διαμορφώνει σε χαμηλά επίπεδα
τον βαθμό εισαγωγικής διείσδυσης και συγκεκριμένα
μεταξύ 5% και 8%. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις πολλών επιχειρήσεων τα
προηγούμενα έτη, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη
βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, είχαν σαν αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό
της εγχώριας παραγωγής και την προσφορά μεγάλης
ποικιλίας προϊόντων κρασιού, που έχουν αποσπάσει
διεθνείς διακρίσεις.
Τέλος, στο πλαίσιο της μελέτης της ICAP συνετάχθη
ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού
δείγματος 44 παραγωγικών επιχειρήσεων, για τις οποίες
υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων
2012 και 2013. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα
αυτά, οι συνολικές πωλήσεις των 44 επιχειρήσεων
του δείγματος αυξήθηκαν κατά 6,2% το 2013 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ παράλληλα σημαντική αύξηση παρουσίασε και το μεικτό κέρδος
(κατά 9,3%). Παρά τη βελτίωση στα παραπάνω μεγέθη,
τόσο το λειτουργικό όσο και το τελικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα την εξεταζόμενη διετία,
ωστόσο οι ζημίες περιορίστηκαν κατά περίπου 35% το
2013. Θετικό στοιχείο ήταν η αξιόλογη βελτίωση σε
επίπεδο κερδών EBITDA.
www.imerisia.gr

ΜΕΙΩΣΗ 3,1% ΣΤΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ

Νέα πτώση 0,7% στη βιομηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο

Ν

έα πτώση 0,7%, αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό και τον χαμηλότερο
από τον Φεβρουάριο του 2014, σημείωσε
ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο, εξαιτίας της σημαντικής μείωσης στην παραγωγή ηλεκτρισμού, ορυχείων και λατομείων, αφού
η παραγωγή στη μεταποίηση παρουσίασε
ενθαρρυντική αύξηση 3,5% σε σύγκριση
με τον περσινό Οκτώβριο. Στο δεκάμηνο
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου ο γενικός δείκτης
βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε 3,1%,
ενώ ειδικά η παραγωγή στη μεταποίηση
παρουσίασε μηδενική μεταβολή.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Οκτώβριο:
[1] Η μείωση του γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής κατά 0,7%, έναντι
πτώσης 4,9% και 5,9% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο,
αντιστοίχως, προήλθε από την πτώση
13,1% στην παραγωγή ηλεκτρισμού, τη
μείωση 5,6% στην παραγωγή ορυχείων
- λατομείων.
[2] Η παραγωγή στη μεταποίηση αυ-

ξήθηκε κατά 3,5% εξαιτίας της αύξησης
της παραγωγής στους κλάδους παραγώγων πετρελαίου - άνθρακα (22,6%),
χημικών προϊόντων (6,3%), ηλεκτρονικών
υπολογιστών (18,7%), μηχανημάτων και
ειδών εξοπλισμού (19,7%). Ανοδο 1,4%
παρουσίασε και ο δείκτης παροχής νερού.
Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου
2014 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013:
[1] Η μείωση του γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής κατά 3,1% προήλθε
από την πτώση 13,4% στην παραγωγή
ηλεκτρισμού και τη μείωση στην παραγωγή ορυχείων - λατομείων κατά 0,6%.
Η παραγωγή μεταποιητικών βιομηχανιών
δεν παρουσίασε καμία μεταβολή, ενώ ο
δείκτης παροχής νερού μειώθηκε κατά
0,9%.
[2] Στο δεκάμηνο στη μεταποίηση οι
μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν
στους κλάδους κλωστοϋφαντουργικών
υλών (15%), ειδών ένδυσης (7,4%), δέρματος (15,4%), ξύλου (10%) και εξοπλισμού μεταφορών (36,9%).
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Εφιαλτικά σενάρια για τον τουρισμό Χάνονται τουρίστες από Βρετανία, Ρωσία και Γερμανία
Μ

ία χρονιά που έχει ξεκινήσει με ανησυχητικές ενδείξεις όσον αφορά τις κρατήσεις από Γερμανία,
Βρετανία και Ρωσία λόγω κυρίως των ανησυχιών για τις
μετεκλογικές πολιτικές εξελίξεις αλλά παρ' όλα αυτά
υπάρχουν και θετικά σημάδια, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν μικρό «εφιάλτη» για τον τουριστικό κλάδο
σε περίπτωση που η επόμενη κυβέρνηση αποφασίσει
να υλοποιήσει την πρόταση για διπλασιασμό του ΦΠΑ
στη διαμονή από 6,5% σε 13%.
Επιπλέον, όμως, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα ανεξάρτητης έρευνας της Ernst & Young, οι αρνητικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο εγχώριο ΑΕΠ
είναι πολλαπλάσιες της αύξησης των δημοσίων εσόδων.
Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της χθεσινής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας της Ernst &
Young ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας Ανδρεάδης, η εικόνα που υπάρχει στις κρατήσεις μέχρι στιγμής δείχνει
ότι επηρεάζονται από την ανησυχία που υπάρχει για τις
μετεκλογικές πολιτικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, οι
κρατήσεις από τη Βρετανία, οι οποίες ξεκίνησαν πρώτες, παρουσίαζαν σημαντική αύξηση τον Νοέμβριο,
όμως, από τον περασμένο μήνα άρχισε να υπάρχει μία
σημαντική επιβράδυνση με το πρόσημο, προς το
παρόν, να παραμένει θετικό σε σχέση με πέρσι.
Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις από τη Γερμανία,
σύμφωνα με τον κ. Ανδρεάδη, παρουσιάζουν πτώση
σε σχέση με το 2014. Οι κρατήσεις από τη Ρωσία δεν
έχουν ακόμη ξεκινήσει, αλλά η υποτίμηση στο ρούβλι
αναμένεται ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ εκτιμά πτώση της τάξεως 10%-20% στις
κρατήσεις από Ρώσους τουρίστες.
Έρευνα
Η μεγαλύτερη ανησυχία που υπάρχει στον τουριστικό κλάδο σχετίζεται με το ενδεχόμενο αύξησης του

ΦΠΑ στη διαμονή. Βέβαια, η διενέργεια των
εκλογών έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει
υλοποιηθεί μέχρι τώρα
αυτή η πρόταση, ενώ
ακόμη και αν η επόμενη κυβέρνηση αποφασίσει να προχωρήσει
σε μία τέτοια κίνηση,
αυτό θα γίνει το νωρίτερο στο τέλος Φεβρουαρίου.
Με
δεδομένο ότι το α' τρίμηνο γίνεται το 50%
των κρατήσεων, οι άμεσες επιπτώσεις για το
2015 θα είναι μικρότερες, αλλά μακροπρόθεσμα οι απώλειες τόσο
για τον τουρισμό όσο
και για την ελληνική οικονομία συνολικά αναμένεται να είναι πολύ
μεγάλες.
Η μελέτη εκτιμά ότι η
συνολική αύξηση εσόδων ΦΠΑ θα ανέλθει έως τα 200
εκατ. ευρώ το 2015, σε περίπτωση που το μέτρο εφαρμαζόταν για το σύνολο της χρονιάς, και σε βάθος πενταετίας έως κατά μέγιστο τα 100 εκατ. ευρώ. Όμως, μία
τέτοια κίνηση, όπως τόνισε ο κ. Ανδρεάδης, θα ήταν
καταστροφική.
Συγκεκριμένα, οι απώλειες του τουριστικού τομέα για
τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου υπολογίζεται
από 415 εκατ. ευρώ έως 680 εκατ. ευρώ, ενώ μακροπρόθεσμα, η απώλεια θα έφθανε το 2020 από 1 έως

1,7 δισ. ευρώ ετησίως, επιφέροντας συνολική επίπτωση έως -1,4% του ΑΕΠ ή έως -3 δισ. ευρώ.
Η συνολική απώλεια στο ΑΕΠ από το 2015 έως το
2020 εκτιμάται ότι θα κινείτο, σε αυτό το υποθετικό σενάριο, μεταξύ 8,7 και 14 δισ. ευρώ.Όσον αφορά στις
θέσεις απασχόλησης (μετρημένες σε ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης), οι απώλειες που θα προκύψουν υπολογίζονται από 18.500 έως 30.000 για το
πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου, ενώ σε βάθος
πενταετίας, από 44.000 έως 73.000 θέσεις.
www.imerisia.gr

ΔΕΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Με αβεβαιότητα ξεκίνησε το 2015 για τον ελληνικό τουρισμό

Θ

ολό μοιάζει το τοπίο για τον ελληνικό τουρισμό
για το 2015, καθώς μετά τη περσινή χρονιάρεκόρ, η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό σε συνδυασμό με την αρνητική δημοσιογραφία και τις ανησυχίες για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ έχουν
ήδη αρχίσει να επηρεάζουν αρνητικά τον κλάδο.
Σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της χθεσινής
παρουσίασης του επιχειρησιακού σχεδίου του υπουργείου Τουρισμού για την αναβάθμιση της Αθήνας, ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Ανδρέας Ανδρεάδης, επισήμανε
ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά στην
τουριστική σεζόν του 2015. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρεάδη, το ενδεχόμενο του Grexit και τα αρνητικά
δημοσιεύματα που υπάρχουν αποθαρρύνουν αρκετούς
τουρίστες και ήδη τα πρώτα σημάδια έχουν αρχίσει
να κάνουν την εμφάνισή τους, όπως, για παράδειγμα,
η επιβάρυνση που παρατηρείται στις κρατήσεις από
τη Γερμανία, η οποία σημειωτέον αποτελεί και μία
από τις βασικές χώρες προέλευσης τουριστών για
την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, υπάρχει πτώση, η οποία
ήταν, βέβαια, αναμενόμενη, στις κρατήσεις από Ρωσία,
όπου συνεχίζονται οι πτωχεύσεις tour operators, ενώ
η άνοδος της Αιγύπτου, που επανακάμπτει, αποτελεί
επιπλέον ένα πρόβλημα.
Υπάρχουν, όμως, και θετικοί παράγοντες, όπως
είναι η πτώση του ευρώ που βοηθά στις κρατήσεις
από χώρες εκτός Ευρωζώνης, αλλά και οι χαμηλές
τιμές του πετρελαίου, οι οποίες μπορεί, επίσης, να
συνεισφέρουν θετικά στο τουριστικό ρεύμα της
φετινής χρονιάς.

παρεμπόριο.

Ανδρέας Ανδρεάδης, πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
Αναβάθμιση της Αθήνας
Η εκδήλωση που μίλησε ο κ. Ανδρεάδης διοργανώθηκε από το υπουργείο Τουρισμού και είχε ως τίτλο
«Η Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού τουρισμού».
Κατά τη διάρκειά της, η υπουργός Τουρισμού Όλγα
Κεφαλογιάννη παρουσίασε το επιχειρησιακό σχέδιο
για την αναβάθμιση της Αθήνας ως τουριστικός προορισμός. Το σχέδιο αναβάθμισης της Αθήνας, όπως
το παρουσίασε η κυρία Κεφαλογιάννη, συμπεριλαμβάνει σειρά μέτρων που αφορούν την ασφάλεια, την
αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου, τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από στοχευμένες
πολεοδομικές παρεμβάσεις, την τουριστική ανάπτυξη,
την προστασία των εμπόρων από το ανεξέλεγκτο

Συγκεκριμένα, οι δέκα προτάσεις, αφορούν:
1. Ένταξη δράσεων στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό.
2. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού εντοπισμού συγκεκριμένων προβλημάτων και διοχέτευσης της πληροφορίας προς τους φορείς παρέμβασης.
3. Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος συστηματικής αστυνόμευσης περιοχών προτεραιότητας από
την άποψη του αθηναϊκού τουρισμού για έλεγχο
κάθε παραβατικής συμπεριφοράς.
4. Εντατικοποίηση του έργου των υφιστάμενων
αλλά και η συγκρότηση νέων συνεργείων στον Δήμο
Αθηναίων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.
5. Συγκεκριμένες αλλαγές στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που είτε δεν είναι σαφές είτε μη επιχειρησιακά επαρκές.
6. Αλλαγές πολιτικής, σχεδιασμού και πρακτικών
που επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα της πόλης αλλά δεν αφορούν στο υπουργείο
Τουρισμού.
7. Ενίσχυση της εικόνας και της λειτουργίας της
πόλης με παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας.
8. Εμφαση στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του
κέντρου της Αθήνας.
9. Ενίσχυση υποδομών και διευκόλυνση της προσβασιμότητας στους τουριστικούς πόρους.
10. Παρατηρητήριο Τουρισμού Αθήνας - Αττικής.
www.imerisia.gr
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ΑΚΙΝΗΤΑ
Η μεσαία τάξη ρίχνει στα
τάρταρα την αγορά κατοικίας

Η

αγορά ακινήτων θα
αργήσει πολύ να πάρει μπρός καθώς οι μεσαία
τάξη δεν έχει λεφτά και
υποχρεώνεται να πουλήσει ακίνητα για να τα βγάλει πέρα. Πάνω από το
1/3 των νοικοκυριών και
συγκεκριμένα το 34,4%
είχε εισόδημα το 2014
κάτω από 10.000 ευρώ,
από 28,1% το 2013, ενώ
εισόδημα πάνω από
10.000 ευρώ και κάτω από
18.000 ευρώ δήλωσε ότι
είχε το 2014 το 34,3%,
έναντι 36,3% το 2013. Μάλιστα, για το 52% των νοικοκυριών το βασικό εισόδημα προέρχεται
από συντάξεις, έναντι 42,3% το 2012
και 48,6% το 2013. Ο μισθός αποτελεί
βασική πηγή εισοδήματος μόλις για το
32,1% των νοικοκυριών. Το στοιχείο είναι
αποθαρρυντικό, καθώς δείχνει δύο πράγματα: πρώτον, ότι αρκετοί εργαζόμενοι
κυρίως στον δημόσιο τομέα προτίμησαν
να αξιοποιήσουν διάφορες αποφάσεις
των τελευταίων ετών έτσι ώστε να αποχωρήσουν πρόωρα από την εργασία
τους προκειμένου να μην κινδυνεύσουν
από μείωση μισθού, απώλεια εφάπαξ, ή
ακόμη και απόλυση. Δεύτερον, σε πολλά
νοικοκυριά είναι και οι δύο ενήλικες
άνεργοι και ζουν από τη σύνταξη του
παππού ή της γιαγιάς.
Σύμφωνα με την έρευνα στο 26,9%
των νοικοκυριών υπάρχει ένα άνεργο
μέλος (το αντίστοιχο ποσοστό στην
έρευνα του 2013 ήταν 25,4%), ενώ υπάρχει κι ένα 6,8% όπου είναι άνεργα δύο
μέλη του (έναντι 11% το 2013). Μάλιστα,
στο 74,7% των νοικοκυριών που έχουν
ένα τουλάχιστον άνεργο μέλος, αυτό
είναι χωρίς εργασία για πάνω από ένα
έτος και ποσοστό μόλις 8,9% λαμβάνει
επίδομα ανεργίας. Η συσσώρευση των

οικονομικών υποχρεώσεων των νοικοκυριών μέσα στο 2014 συνεχίστηκε. Το
35,8% των νοικοκυριών βρίσκεται στο
όριο καθυστέρησης πληρωμών προς το
Δημόσιο και τις τράπεζες. Το 38,4% του
πληθυσμού έχει οικονομικές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες. Η μεγαλύτερη
έκθεση στον τραπεζικό δανεισμό παρουσιάζεται στον νομό Αττικής (43,7%).
Το 38,3% όσων χρωστούν έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών. Το ανησυχητικό για τη ρευστότητα συνολικά
της οικονομίας είναι ότι οι καθυστερήσεις
στην πληρωμή υποχρεώσεων αναμένεται
να συνεχισθεί και το 2015, καθώς το
42,5% εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να
καλύψει τις βασικές του υποχρεώσεις
κατά το τρέχον έτος. Οι αυξημένες, φορολογικές κυρίως, υποχρεώσεις μέσα
στο 2014 είχαν ως συνέπεια να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των αποταμιεύσεων για την πληρωμή τους (το 70,1%
των νοικοκυριών κατέφυγε σε αυτές).
Το 33,1% των νοικοκυριών δανείστηκε
από συγγενείς ή φίλους, ενώ το 13,3%
ρευστοποίησε περιουσιακά του στοιχεία.
www.realestatenews.gr

Το στοίχημα των γραφείων

Ο

ι γραφειακοί χώροι ήταν
ανέκαθεν το αγαπημένο
προιόν των επενδυτών (περίπου 50% των συνολικών επενδύσεων διεθνώς γίνονται σε
γραφειακούς χώρους) και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση,
καθώς σημαντικές συναλλαγές, για πρώτη φορά μετά την
κρίση, πραγματοποιήθηκαν και
στην αγορά της Αθήνας με τις
αποδόσεις να κινούνται στα
ελκυστικά επίπεδα του 8,25%8,75%. Εάν στο γενικότερο περιβάλλον
δεν υπάρξουν σημαντικές μεταβολές,
το 2015 θα συνεχιστεί η θετική πορεία
της ζήτησης και η σταθεροποίηση των
τιμών και ίσως δούμε ξανά ζήτηση και
από πρωτοεμφανιζόμενες εταιρείες
στην αγορά. Η συγκεκριμένη αγορά
είναι πάντα αυτή, που είναι πιο ευαίσθητη στις αλλαγές της οικονομικής και
δημοσιονομικής πολιτικής. Το 2014
έδειξε σημάδια σταθεροποίησης, ανακόπτοντας την πτώση των μισθωτικών
αξιών, ιδιαίτερα στις κύριες αγορές της
Αθήνας. Η ζήτηση παρέμεινε σταθερή,

κυρίως λόγω μετεγκαταστάσεων εταιρειών, ενώ η μηδενική ανάπτυξη νέων
ακινήτων, οδήγησε στην βελτίωση της
απορρόφησης ποιοτικά καλύτερων
χώρων σε σταθερές τιμές. Στην Θεσσαλονίκη η κατάσταση χαρακτηρίζεται δυσμενέστερη, καθώς η πτώση της
οικονομικής δραστηριότητας, απόλυτα
συνυφασμένη με την ζήτηση νέων γραφειακών χώρων, έχει οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και
αντίστοιχα και των τιμών, οι οποίες προσεγγίζουν την χαμηλότερη στάθμη από
το 2000.
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Το μικρό..

Κ

αθώς η ύφεση, συνεχίζει να «τρώει» τα
εισοδήματα ίσως είναι
η ώρα να αναθεωρήσουμε μερικές βασικές
παραδοχές για τον τρόπο ζωής. Παλιά λέγαμε
ότι το «μεγάλο σπίτι είναι όμορφο» . Σήμερα
όμως η άποψη ότι : «το
μικρό είναι έξυπνο», επικρατεί. Σας παρουσιάζουμε τα επτά πλεονεκτήματα των μικρών
σπιτιών.
1.Εξοπλισμός -έπιπλα:Έχετε σκεφτεί
πόσα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν
για να γεμίσει ένα μεγάλο σπίτι; Αντίθετα
, τα μικρότερα σπίτια «γεμίζουν» με πολύ
λιγότερα χρήματα.
2. Οικονομία: Μην με παρεξηγείτε,
αλλά τα μεγάλα δωμάτια μπορεί να είναι
όμορφα, αλλά με πιάνει δέος, αν σκεφτώ
πόσα χρήματα απαιτούνται για λογαριασμούς θέρμανσης και ψύξης . Ένα μικρό
σπίτι σημαίνει μικρότερους λογαριασμούς.
3. Φόροι: Οι φόροι λόγω ιδιοκτησίας
απορροφούν πλέον ένα σημαντικό ποσό
εισοδήματος. Μεγάλο σπίτι σημαίνει τις
περισσότερες φορές περισσότερους φόρους
4. Τα καλά της οικογενειακής εστίας:
Όταν ήμουν παιδί, ο αδελφός μου και

εγώ και μοιραστήκαμε ένα υπνοδωμάτιο
. Τα χρόνια της «συγκατοίκησης» μας
έδεσε και σήμερα στα 40 ακόμα θυμόμαστε τις βραδινές εξομολογήσεις μας.
5. Design: Τα μικρά σπίτια, ενθαρρύνουν την διακόσμηση με γνώμονα τον
έξυπνο σχεδιασμό.
6. Κόστος συντήρησης :Τα μεγαλύτερα
σπίτια έχουν μεγαλύτερο κόστος συντήρησης σε σύγκριση με ένα μικρότερο.
Απλώς σκεφτείτε πόσα χρήματα θα ζητήσουν για ένα βάψιμο σπιτιού 150 τμ
και πόσα για 100 τμ. .
7 Μικρότερο κόστος: Τα μικρότερα
σπίτια για να τα αποκτήσει ή να τα νοικιάσει κάποιος, πρέπει να πληρώσει λιγότερα.
www.realestatenews.gr

Η ζητηση για εμπορικούς χώρους

Η

ζήτηση νέων σημείων από τις
εταιρείες είναι στενά συνδεδεμένη και με το διαθέσιμο εισόδημα
των καταναλωτών, για αυτό και η
αγορά εμπορικών χώρων ήταν αυτή,
που χτυπήθηκε ιδιαίτερα από την
κρίση. Στην συγκεκριμένη κατηγορία
υπάρχει για το 2014 μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των κύριων
αγορών (high streets) και των υπολοίπων σημείων (secondary areas).
Για τις κύριες αγορές υπήρχαν σημάδια
ανάκαμψης, καθώς η πτώση των μισθωτικών αξιών σε αρκετά χαμηλά επίπεδα
επέτρεψε την επαναμίσθωση κενών χώρων, από εταιρείες, που εξακολούθησαν
να καταγράφουν άνοδο του τζίρου τους
(σε επίπεδο year to year), με αποτέλεσμα
να έχει μειωθεί σημαντικά η διαθεσιμότητα κενών χώρων, σε δρόμους όπως η
Ερμού στην Αθήνα ή η Τσιμισκή στην
Θεσσαλονίκη.
Οι δευτερεύουσες αγορές δεν έχουν
την ίδια αντιμετώπιση και δεν φαίνεται
να βγαίνουν εύκολα από τη κρίση, αν
δεν υπάρξει μια σημαντική βελτίωση
της οικονομίας της χώρας, ενώ σε κάποιες
από αυτές θα χρειαστεί να επανεξεταστεί
η χρήση τους ως καταστήματα και θα
πρέπει να αναζητηθούν τρόποι αλλαγής
χρήσεων. Οι συγκεκριμένες αγορές θα
δουν μια αύξηση της ζήτησης το 2015,
λόγω της ανάπτυξης του νέου σήματος
του ΟΠΑΠ, για την οποία θα ζητηθούν
περί τα 700 σημεία πανελλαδικά (σε
χαμηλά, βέβαια, μισθώματα), γεγονός,
που θα βοηθήσει στην απορρόφηση αρκετών σημείων και σε δευτερεύουσες
αγορές. Εμπορικά κέντρα, όπως το THE
MALL, το GOLDEN HALL και το ATHENS
METRO MALL έδειξαν και μέσω της κρίσης

την
αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες
των Ελλήνων, κρατώντας τις πληρότητες
τους και την επισκεψιμότητά τους σε
υψηλά επίπεδα, ενώ και μικρότερα, όπως
το RIVER WEST, έχουν μια σταθερά ανοδική πορεία. Δεν είναι τυχαίο, πως μεγάλη
επένδυση, που προγραμματίζεται στον
χώρο (το ACADEMY GARDENS), έχει ως
μόνο εμπόδιο την ελληνική γραφειοκρατία, ενώ είναι δηλωμένη η επιθυμία των
ξένων επενδυτών να προχωρήσουν. Τα
εμπορικά ακίνητα, ως επενδυτικό προιόν,
παραμένουν δημοφιλή, με τις αποδόσεις
για τα καταστήματα στις κύριες αγορές
να είναι μεταξύ 7.5% και 8% και για τα
υπόλοιπα σημεία να κυμαίνονται περί
το 9%.
Για το 2015 υπάρχει ήδη η θετική εξέλιξη της ζήτησης, σε συγκεκριμένες κατηγορίες, από εταιρείες, που δεν έχουν
ακόμη δραστηριότητα στην Ελλάδα,
αλλά βλέπουν την ευκαιρία εισόδου
τους, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τους,
πως οι μεταρρυθμίσεις στον συγκεκριμένο χώρο, όπως πχ το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, η ευελιξία
στην αγορά εργασίας κλπ, θα ολοκληρωθούν.
www.realestatenews.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Πόσο αντέχετε το ποτό;
Π

όσες φορές έχετε δηλώσει με άκρατη αυταρέσκεια
ότι «εμένα δεν με πιάνει το αλκοόλ»; Πιθανώς πολλές, δεδομένου ότι όσοι πίνουν, θέλουν να πιστεύουν
ότι είναι και ανθεκτικοί στις επιδράσεις του αλκοόλ.
Το αν, όμως, ένας άνθρωπος είναι ανθεκτικός σε
αυτό ή όχι, δεν εξαρτάται από τις πεποιθήσεις του,
αλλά από συγκεκριμένους βιολογικούς παράγοντες,
σύμφωνα με ειδικούς από το Γραφείο Αγωγής για το
Αλκοόλ & τις Ουσίες (OADE) του Πανεπιστημίου Notre
Dame, στην Ιντιάνα.
Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες; Οι εξής:
* Γεμάτο ή άδειο στομάχι. Η συμβουλή των ειδικών
είναι να πίνουμε πάντοτε «φαγωμένοι», επιλέγοντας
κυρίως τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες (όπως τα γαλακτοκομικά και τα κρεατικά), διότι η τροφή στο στομάχι
επιβραδύνει σημαντικά την απορρόφηση του αλκοόλ.
Στην πραγματικότητα, αν ένας άνθρωπος πίνει αλκοόλ με άδειο στομάχι, θα έχει τη μέγιστη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του μέσα σε μισή έως δύο
ώρες, ενώ αν έχει φάει πρώτα, θα την αποκτήσει μέσα
σε μία έως έξι ώρες, αναλόγως με τις ποσότητες που
θα καταναλώσει.
* Ρυθμός κατανάλωσης. Ο γενικός κανόνας είναι
απλός: όσο πιο γρήγορα πίνει κανείς, τόσο πιο γρήγορα
τον επηρεάζει το αλκοόλ, διότι τόσο πιο γρήγορα αυξάνεται η συγκέντρωση του αλκοόλ στο αίμα του.
Σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το σωματικό βάρος τους, το ήπαρ μπορεί να μεταβολίζει
μόνο ένα στάνταρτ ποτό την ώρα. Αυτός είναι και ο
λόγος που συνιστάται να πίνουμε το ποτό μας αργάαργά, ούτως ώστε να περιοριζόμαστε σε ένα ανά ώρα.
Ο ρυθμός αυτός δεν προστατεύει μόνο το ήπαρ,
αλλά «επιτρέπει τη διατήρηση της συγκέντρωσης του
αλκοόλ στο αίμα σε επίπεδα που δεν απειλούν την
υγεία, ούτε χαλάνε το κλίμα της παρέας», τονίζουν οι
ειδικοί του Notre Dame.
* Περιεκτικότητα ποτού σε αλκοόλ. Παρουσιάζει τεράστιες διακυμάνσεις από ποτό σε ποτό - από 4,27%
σε ορισμένες «ελαφριές» μπύρες και 7,4% σε μερικά
ελαφρά κρασιά έως πάνω από 35% σε «δυνατά» ποτά
όπως η τεκίλα, το τζιν, η βότκα κ.τ.λ.
Όσο πιο «δυνατό» είναι ένα ποτό, τόσο υψηλότερη
θα είναι η συγκέντρωση του αλκοόλ στο αίμα. Επιπλέον, τόσο περισσότερο ερεθίζεται ο βλεννογόνος
που επιστρώνει το στομάχι, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται ο ρυθμός απορρόφησης του αλκοόλ - και
αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές οι επιδράσεις
του αργούν να γίνουν εμφανείς σε όποιον πίνει (είναι
αυτό που λέμε «πρόσεξε γιατί αυτό “χτυπάει” απότομα»).
* Βάρος και φύλο. Η απορρόφηση του αλκοόλ επηρεάζεται από το σωματικό βάρος, τη σύσταση του σώματος και το φύλο. Όσο λιγότερα κιλά ζυγίζει κάποιος
αλλά και όσο περισσότερο σωματικός λίπος διαθέτει
(υπάρχουν αγύμναστοι άνθρωποι που ναι μεν είναι
αδύνατοι αλλά διαθέτουν πολύ σωματικό λίπος), τόσο
πιο γρήγορα αυξάνεται η συγκέντρωση του αλκοόλ
στο αίμα του, ενώ οι γυναίκες επηρεάζονται από το αλκοόλ πιο γρήγορα απ’ ό,τι οι άντρες.
Η αλήθεια είναι ότι το γυναικείο σώμα απορροφά και
μεταβολίζει το αλκοόλ με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι
το ανδρικό, διότι αφ’ ενός διαθέτει μικρότερες ποσότητες από το ένζυμο διυδρογενάση που διασπά το αλκοόλ στο στομάχι, αφ’ ετέρου διαθέτει λιγότερο νερό
και περισσότερο λίπος. Ρόλο παίζουν επίσης τα ορμονικά επίπεδα, που επηρεάζουν την ικανότητα επεξεργασίας του αλκοόλ από τον οργανισμό.
Αποτέλεσμα: αν μία γυναίκα και ένας άντρας ίδιου
σωματικού βάρους πιουν την ίδια ποσότητα αλκοόλ, η
συγκέντρωσή του στο αίμα της γυναίκας θα είναι υψηλότερη. Για παράδειγμα, αν ένας άντρας βάρους 75
κιλών πιει δύο ποτά μέσα σε μία ώρα, τα επίπεδα του
αλκοόλ στο αίμα του θα φτάσουν το 0,38. Σε μία γυναίκα 75 κιλών, όμως, που θα πιει τα ίδια ποτά στην
ίδια ώρα, θα φτάσουν στο 0,48.

* Ψυχική διάθεση. Η ψυχική διάθεση επηρεάζει την αντίδραση του
οργανισμού στο αλκοόλ.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η
διάθεση βελτιώνεται λίγο με τις ποσότητες αλκοόλ που δεν υπερβαίνουν τα δύο-τρία ποτά (και έτσι οι
συγκεντρώσεις αλκοόλ στο αίμα μένουν κάτω από 0,5), αλλά από κει
και πέρα αρχίζει ο... κατήφορος. Αν
όμως κάποιος είναι στεναχωρημένος ή έχει άγχος πριν αρχίσει να
πίνει, τα συναισθήματα αυτά εντείνονται.
Τα αρνητικά συναισθήματα, όπως
η κατάθλιψη, το άγχος και ο θυμός, μπορεί επίσης να
προκαλέσουν αλλαγές στα ένζυμα του στομάχου και
στην επεξεργασία του αλκοόλ από τον οργανισμό.
* Φάρμακα. Όποιος παίρνει φάρμακα για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να βεβαιώνεται ότι αυτά δεν αλληλεπιδρούν με το αλκοόλ, διότι μερικοί συνδυασμοί
μπορεί να απειλήσουν την υγεία.
Το ιδανικό είναι να μην πίνετε εάν υποβάλλεστε σε
φαρμακευτική αγωγή, ιδίως όταν παίρνετε φάρμακα
που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα (όπως τα αντικαταθλιπτικά και τα αγχολυτικά), αντισταμινικά (χορηγούνται για τις αλλεργίες) και αντιβιοτικά. Πρόβλημα
μπορεί να υπάρξει και με αγγειοδιασταλτικά, με φάρμακα για τη στηθάγχη, ακόμα και με παυσίπονα.
Για να είστε σίγουροι, ρωτήστε τον γιατρό σας εάν
επιτρέπεται το αλκοόλ, ζητώντας του να σας πει και
την επιτρεπόμενη ποσότητα (συνήθως όταν οι γιατροί
λένε «κάνει να πιεις» εννοούν ένα ή δύο ποτά, ενώ
πολλοί ασθενείς δεν θέτουν κανένα όριο στο «ναι» που
ακούνε).
Μην ξεχάσετε επίσης να τον ρωτήσετε και αν παίρνετε τυχόν βότανα ή διατροφικά συμπληρώματα (π.χ.
βιταμίνες), διότι και αυτά μπορεί να αλληλεπιδράσουν
με το αλκοόλ.
* Κούραση. Η κατανάλωση αλκοόλ όταν κάποιος
είναι κουρασμένος είναι δίκοπο μαχαίρι, διότι αφ’ ενός
το αλκοόλ θα εντείνει τα συμπτώματα της κούρασης,
αφ’ ετέρου η κούραση θα εντείνει τις επιδράσεις του
αλκοόλ.
Η αλληλεπίδραση αυτή εξηγείται ως εξής: όταν είμαστε κουρασμένοι, το ήπαρ είναι λιγότερο αποτελεσματικό στον μεταβολισμό και την αποβολή του

αλκοόλ, με συνέπεια η συγκέντρωσή του στο αίμα να
φτάνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα αναμενόμενα και
φυσιολογικά.
* Νοσήματα. Όταν κάποιος αναρρώνει από κάποια
ασθένεια (λ.χ. ίωση, γαστρεντερίτιδα) που του έχει
προκαλέσει συμπτώματα όπως ο πυρετός, η διάρροια
και ο έμετος, είναι πιθανό να είναι αφυδατωμένος.
Έτσι, εάν στο στάδιο της ανάρρωσης καταναλώσει αλκοόλ, θα αυξηθούν πιο γρήγορα τα επίπεδα του αλκοόλ του αίμα του.
Επιπλέον, η αφυδάτωση μπορεί να καταστήσει λιγότερο αποτελεσματικό το ήπαρ στην αποβολή του αλκοόλ - χώρια τα φάρμακα που τυχόν παίρνει ακόμα ο
ασθενής και τα οποία μπορεί να αλληλεπιδράσουν με
το αλκοόλ.
* Λειτουργική αντοχή. Είναι η μείωση της ευαισθησίας του οργανισμού στις επιδράσεις του αλκοόλ, που
παρατηρείται σε όσους πίνουν συστηματικά. Είναι μία
προσαρμοστική ικανότητα του οργανισμού, η οποία
δεν δημιουργεί πρόβλημα εάν δεν υπάρχει υπερκατανάλωση και δεν υπερβαίνεται το όριο του ενός ποτού
ανά ώρα.
Οι ειδικοί θεωρούν ως λογική κατανάλωση αλκοόλ
τα ένα-δύο ποτά την ημέρα για τις γυναίκες και τα δύοτρία για τους άντρες, με τα ποτά να υπολογίζονται σε
μερίδες εστιατορίων και μπαρ και όχι τις υπερμεγέθεις
σπιτικές.
Όταν, όμως, πίνει κάποιος ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες αλκοόλ για να αποκομίσει τις ίδιες επιδράσεις
με αυτές που είχε πριν αναπτύξει αντοχή, τότε ανοίγει
ο δρόμος για την εξάρτηση από το αλκοόλ.
Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ Weekend

Βρήκαν πως ακριβώς προστατεύει
το κόκκινο κρασί την υγεία
Τον μηχανισμό με τον οποίο ασκεί το κόκκινο κρασί
την αντικαρκινική, αντιδιαβητική και καρδιοπροστατευτική δράση του ανακάλυψαν επιστήμονες από
τις ΗΠΑ.
Όπως γράφουν στην επιθεώρηση «Nature», το
κλειδί είναι ο τρόπος με τον οποίο το κύριο αντιοξειδωτικό συστατικό του, η ρεσβερατρόλη, αλληλεπιδρά
με ορισμένες πρωτεΐνες και μόρια των σωματικών
κυττάρων.
Τα κύτταρα λειτουργούν ομαλά όταν οι πρωτεΐνες
που διαθέτουν στο εσωτερικό τους επιτελούν μία
σειρά από συγκεκριμένες εργασίες.
Οι πρωτεΐνες δεν δρουν μεμονωμένα, αλλά αλληλεπιδρούν ή ενώνονταιμε άλλες, αναλόγως με την
δομή τους. Στην πραγματικότητα, όσες έχουν παρόμοια
δομή συχνά ενώνονται μεταξύ τους και επιτελούν
παρόμοιες εργασίες.
Στη νέα μελέτη, λοιπόν, οι δρες Σατζίς Μάθιους
και Πωλ Σίμερ, από το φημισμένο Ερευνητικό Ινστιτούτο Scripps, στην Καλιφόρνια, παρατήρησαν ότι
ένα ένζυμο που παράγεται σε αντίδραση στο στρες
και ονομάζεται τυροσυλ-tRNA συνθετάση έχει πα-

ρόμοια τρισδιάστατη δομή με την ρεσβερατρόλη.
Όταν εξέτασαν το μόριο αυτό καλύτερα, διαπίστωσαν ότι αφ’ ενός αλληλεπιδρά με την ρεσβερατρόλη, αφ’ ετέρου αυτή η αλληλεπίδραση κατέχει
καθοριστικό ρόλο στην άσκηση της ωφέλιμης δράσης
της ρεσβερατρόλης, διότι δίχως αυτήν η ρεσβερατρόλη
δεν παρέχει κανένα όφελος.
Στη συνέχεια, οι δύο επιστήμονες εξέτασαν σε
ποντίκια την αλληλεπίδρασησυνθετάσης-ρεσβερατρόλης, παρατηρώντας ότι επηρέαζε ορισμένα μόρια,
που με τη σειρά τους καθορίζουν τις αντοχές των
κυττάρων στο στρες.
Τρία από αυτά τα μόρια είναι τα p53, AMPKκαι
SIRT6 τα οποία παίζουν ρόλο στην προστασία από
τον καρκίνο, την αντοχή στο στρες και την ελάττωση
των επιπέδων γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα, αντιστοίχως.
Με άλλα λόγια, η αλληλεπίδραση της τυροσυλtRNA συνθετάσης με τη ρεσβερατρόλη ως φαίνεται
είναι ο λόγος που λίγο κόκκινο κρασί την ημέρα δρα
προστατευτικά εναντίον του καρκίνου, της καρδιοπάθειας και του διαβήτη.
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Έρευνα:
η Σαμπάνια ενισχύει το
πνευματικό δυναμικό

Ε

ρευνητές σερβίρισαν αφρώδη σε
πειραματόζωα και είδανε βελτίωση της
μνήμης.
Oι φούσκες της Champagne μπορεί να
προσφέρουν κάτι περισσότερα από ευχαρίστηση. Σύμφωνα με
την έρευνα από μια
ομάδα στο Τμήμα Χημείας, Φαρμακευτικής
και Τροφίμων του Πανεπιστημίου του Reading στο
Ηνωμένο Βασίλειο, οργανικά οξέα στο γαλλικό
αφρώδη οίνο πράγματι δείχνουν να αυξάνουν
το πνευματικό δυναμικό.
Στην έκθεσή τους, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Antioxidants & Redox Signaling, οι συγγραφείς
εξηγούν ότι η έρευνα που δείχνει ότι ορισμένες
χημικές ουσίες στα τρόφιμα μπορεί να βελτιώσουν
τη μνήμη είναι εκτεταμένη, αλλά υπάρχει μια έλλειψη στοιχείων σχετικά με τα φαινολικά οξέα. Η
ομάδα σέρβιρε Champagne (ισοδύναμο με ένα ποτήρι ανά ημέρα για ανθρώπους), σε αρουραίους
στο εργαστήριο για έξι εβδομάδες και βρήκε ότι τα
τρωκτικά έδειξαν μία βελτίωση στη χωρική μνήμη
εργασίας, χάρη στην βελτιωμένη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου στο φλοιό και τον ιππόκαμπο, το
τμήμα του εγκεφάλου που ελέγχει τη μάθηση και
τη μνήμη.
Η επικεφαλής της έρευνας Δρ Τζούλια Corona
είπε ότι οι δοκιμές δείχνουν ενθαρρυντικές και για
τον άνθρωπο. «Η καθημερινή πρόσληψη με χαμηλή
έως μέτρια δόσεις σαμπάνια για έξι εβδομάδες
οδήγησε σε βελτίωση στη μνήμη,» Corona είπε το
Wine Spectator , «υποδεικνύοντας φαινολικές ενώσεις σε Champagne μπορεί να αλληλεπιδρούν
άμεσα με τα κύτταρα του νευρικού συστήματος,
τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των κυττάρων
και να ενθαρρύνει τα νεύρα που μεταφέρουν ηλεκτρικά σήματα στον εγκέφαλο να αναγεννηθούν.»
krasiagr

Ηνωμένο Βασίλειο:
οι PET φιάλες οίνου
όλο και πιο δημοφιλής
Οι φιάλες PET προβλέπεται να γίνουν η πιο δημοφιλής εναλλακτική λύση του γυαλιού μεταξύ
των καταναλωτών κρασιού του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το Wine Intelligence. Σε μια
έρευνα μηνιαίων καταναλωτών κρασιού, το 40%
των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι μια φιάλη ΡΕΤ θα
είναι η επιλογή τους ως εναλλακτική λύση του γυαλιού, σε σύγκριση με 37% για ένα in-box και 21% για
ένα κουτί Tetra Pak.
Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι οι καταναλωτές
«συντριπτικά» προτιμούν τις γυάλινες φιάλες για
όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν
με κρασί.
Ο Richard Halstead, ο γενικός διευθυντής της
Wine Intelligence,, δήλωσε: «Οι καταναλωτές παραμένουν προσηλωμένοι στην γυάλινη φιάλη, επειδή
πληρεί όλες τις συναισθηματικές αντιλήψεις τους
για το τι το κρασί εκπροσωπεί, το οποίο ξεπερνάει
εύκολα τυχόν λειτουργικά μειονεκτήματα, όπως το
βάρος του ή η ευκολία του να σπάσει.
«Ένας παράγοντας που μέχρι στιγμής φαίνεται να
λείπει παντελώς από τη σκέψη των καταναλωτών
είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του γυαλιού σε
σχέση με εναλλακτικές λύσεις. Το γυαλί ακόμα θεωρείται ότι είναι πολύ πράσινο, διότι είναι κάτι που
έχουν συνηθίσει στην ανακύκλωση, καθώς και οι
περιβαλλοντικές εναλλακτικές λύσεις που προτάθηκαν φαίνεται να έπεσαν στο κενό. »
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Κινέζοι δισεκατομμυριούχοι
κάνουν στροφή στο κρασί

Ε

κτός από την επένδυση σε αποθέματα, ακίνητη
περιουσία και αντίκες, οι Κινέζοι δισεκατομμυριούχοι ανακαλύπτουν μία νέα πηγή μεγάλης απόδοσης
– την αμπελοοινική αγορά. Η απόδοση από κάποιους
διάσημους Γαλλικούς τρύγους κατά το πρώτο εξάμηνο
του τρέχοντος έτους έχει ξεπεράσει το 30 τοις εκατό,
πολύ πάνω από οποιαδήποτε εναλλακτική λύση. Η
τιμή των ιστορικών και αποκλειστικών Chateau Lafite
Rothschild, από το Μπορντό στη Γαλλία και την πιο
δημοφιλή μάρκα κρασιού στην Κίνα, αυξάνεται κάθε
μήνα. Τον Ιούλιο ένα μπουκάλι εσοδείας 2007,
κόστιζε 4.500 γιουάν (US670).
Αναρριχήθηκε στα 5.000 γιουάν, τον Αύγουστο και αναμένεται να υπερβεί τα 6000
γουάν με το Mid-Autumn Φεστιβάλ και την Εθνική Ημέρα
διακοπών.
«Η αγορά οίνου είναι νέα
στην Κίνα και έχει το πιο μεγάλο δυναμικό «δήλωσε ο
Jiang Yu, ένας ιδιώτης, ιδιοκτήτης αμπελώνα ο οποίος
ήταν επαγγελματίας επενδυτής ακίνητων περιουσιών. Ακολούθησε τη μύτη του
και τα χρήματα στην πιο κερδοφόρα βιομηχανία
οίνου , μετά τις αυστηρότερες πολιτικές της κινεζικής
κυβέρνησης για την περιουσία το τρέχον έτος.
Ο Jin Cunxing από το Γουενζού, στην επαρχία Zhejiang της Ανατολικής Κίνας, ο οποίος είναι επίσης
πρώην επενδυτής ακινήτων, ταξίδεψε στο Μπορντό
πριν από έξι μήνες για να αγοράσει εκατοντάδες
μπουκάλια Chateau Lafite Rothschild .
Είπε : « Δεν ξέρω από που προέρχονται όλοι αυτοί
οι Κινέζοι αγοραστές. Η περίοδος αιχμής δεν έφτασε
ακόμα , αλλά η τιμή των παλαιών κρασιών έχει
αυξηθεί 30 τοις εκατό αυτό το έτος.»
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει γενικός αντιπρόσωπος
για την εισαγωγή ξένων κρασιών στην Κίνα, ο αριθμός
των αντιπροσώπων κρασιού έχει απογειωθεί πολύ
γρήγορα.
Σύμφωνα με την Guangzhou Boboqiu Wine Co Ltd,
έναν από τους μεγαλύτερους vintage εισαγωγείς
κρασιού στην Κίνα, πάνω από 20 αντιπρόσωποι
μπήκαν στην επιχείρηση μόνο μεταξύ Ιουνίου και
Αυγούστου του τρέχοντος έτους .
Ο Xu Weibo, γενικός διευθυντής της Hong Kong
Fine Wine Auction Limited, είπε στην China Daily ότι

η εταιρεία, ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2009, με
στόχο την παροχή μιας αγοράς για τους λάτρεις του
κρασιού, τους συλλέκτες και τους πωλητές, για να
αποκτήσουν ή να πωλήσουν ωραία και σπάνια κρασιά
στο Διαδίκτυο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έως και 60
τοις εκατό των κρασιών που διαπραγματεύονται στο
δικτυακό της τόπο καταλήγουν στην κινεζική ενδοχώρα.
Ο Xu είναι ένας συλλέκτης κρασιού για επενδύσεις
καθώς και ευχαρίστηση. Όταν στροβιλίζει το κρασί
σε ένα ποτήρι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι
στην πραγματικότητα η διαχείριση της περιουσίας του.
«Έχουμε επενδύσει σε περίπου 60 διαφορετικά fine
wine brands σε όλο τον κόσμο,
συνολικού
ύψους
HK
$100000000 (US $ 13 εκατομμύρια), » δήλωσε ο Xu.
«Πιστεύω ότι το μέσο ετήσιο
ποσοστό απόδοσης θα κυμανθεί από 20 έως 30 τοις εκατό.»
Με περισσότερα από τέσσερα χρόνια εμπειρίας στις επενδύσεις κρασιού , ο
Xu ανέφερε ότι οι επενδυτές πρέπει να έχουν καλή
γνώση του πολιτισμού του κρασιού, καθώς και τις
δεξιότητες στις επενδύσεις κρασιού, και στη συνέχεια
να εισέλθουν στον κλάδο με προσοχή.
«Στο χώρο του κρασιού, αυτά που αξίζουν τη συλλογή και την επένδυση, αντιστοιχούν μόνο στο 0,1
τοις εκατό του συνόλου», είπε .
Υπάρχουν δύο κυρίως τρόποι για να πραγματοποιήσεις επενδύσεις κρασιού: να αγοράσεις το συγκεκριμένο προϊόν ή να αγοράσεις συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης (επίσης γνωστά ως «en primeur») .
Και τα δύο τείνουν να είναι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον δυτικό κόσμο αλλά και η τρέχουσα
τακτική στην Κίνα είναι περισσότερο σαν ζεστή κερδοσκοπία χρημάτων.
Το En primeur είναι μια μέθοδος αγοράς κρασιών
από νωρίς, ενώ ένα vintage είναι ακόμα μέσα σε ένα
βαρέλι, προσφέροντας στον πελάτη τη δυνατότητα
να επενδύσει σε ένα συγκεκριμένο κρασί πριν εμφιαλωθεί. Η πληρωμή γίνεται σε πρώιμο στάδιο, ένα
έτος ή 18 μήνες πριν από την επίσημη κυκλοφορία
του τρύγου.
krasia.gr

Οι άνθρωποι των μεσαίων τάξεων πίνουν
για να καταπολεμήσουν το άγχος

Σ

ύμφωνα με μελέτη του πανεπιστημίου του Sunderland βρέθηκε ότι η μεσαία τάξη εργαζομένων
και γονέων καταναλώνουν αλκοόλ ως μέσο για την
ανακούφιση από το άγχος.
Η μελέτη ανέλυσε τις συνήθειες στην κατανάλωση
αλκοόλ -αλλά και τους λόγους που το καταναλώνουν- 5 ομάδων εργαζομένων του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα, ηλικίας μεταξύ 21 και 55 ετών. Οι
ομάδες συζήτησαν τις συνήθειες κατανάλωσής τους,
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων στο σπίτι και
τις επαγγελματικές περιστάσεις.
Σύμφωνα με την έρευνα η μεσαία τάξη εργαζομένων βλέπουν το αλκοόλ σαν ανταμοιβή για πράγματα όπως η φροντίδα των παιδιών ή το μαγείρεμα
του δείπνου.
Οι ερευνητές αναφέρουν πως ένας από τους συμμετέχοντες δήλωσε: «Πίνω ένα επειδή είχα μια αγχωτική μέρα στη δουλειά, δύο επειδή είχα μια αγχωτική
μέρα στο σπίτι. Έχω τέσσερα παιδιά, οπότε αυτό που
κάνω είναι πράγματα που αφορούν σε αυτά και έτσι
όταν αυτά πηγαίνουν για ύπνο, είναι ωραίο μερικές
φορές να απολαμβάνεις ένα ποτό επειδή στην πραγματικότητα σε κάνει να νιώθεις ενήλικος ξανά.»
Ένας άλλος εθελοντής πρόσθεσε: «Είμαι πλήρως
ενημερωμένος με όλες τις πληροφορίες και έχω

πλήρη επίγνωσή του τι πρέπει να κάνω και τι όχι,
πότε και πόσο πρέπει να πίνω, αλλά κάνω την επιλογή μου. Έχω παρακολουθήσει όλη την εκπαίδευση
και δε νομίζω ότι πίνω υπερβολικά, αλλά αν με τοποθετήσετε σε κλίμακα σύμφωνα με την Κυβέρνηση,
βρίσκομαι έξω από αυτή».
Ο επιστημονικός συνεργάτης Dr Lyn Brierley-Jones,
δήλωσε: «Η έρευνά μας ανέδειξε μια κοινή αντίληψη
μεταξύ μερικών ομάδων της μεσαίας τάξης, που
θέλει την τακτική κατανάλωση αλκοόλ στο σπίτι, ιδιαίτερα κρασιού, να είναι ασφαλής και λογική, ακόμη
κι αν αυτή ξεπερνά τακτικά τις συνιστώμενες ημερήσιες κατευθυντήριες γραμμές.»
«Όσοι πίνουν στο σπίτι δεν βλέπουν τη συνήθειά
τους ως προβληματική, παρόλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι τέτοια τακτική κατανάλωση θα οδηγήσει
αργότερα στη ζωή σε σημαντικά προβλήματα υγείας
και σε μια σημαντική επιβάρυνση της υγείας του
NHS.»
Η έκθεση έρχεται με την πρώην συντηρητική βουλευτή Louise Mensch να δηλώνει σε συνέντευξή
στην Daily Telegraph ότι έκανε τακτικά την «αυτοθεραπεία» της από το στρες με ποτήρι κρασί μετά τη
δουλειά.
krasiagr

Μπύρα από …κοπριά ελέφαντα
ξεπούλησε μέσα σε λίγα λεπτά

Μ

ια ιαπωνική ζυθοποιία δημιούργησε μια
μπύρα με υλικά από κοπριά ελεφάντων
και ξεπούλησε μέσα σε λίγα λεπτά βγαίνοντας για πώληση στη χώρα.
Η μπύρα, η οποία ονομάζεται Un, Κοηο
Kuro, γίνεται χρησιμοποιώντας κόκκους
καφέ που έχουν περάσει από έναν ελέφαντα.
Η ζυθοποιία Sankt Gallen ονομάζει την
μπύρα «chocolate stout», παρά το γεγονός
ότι δεν περιέχει σοκολάτα. Οι κόκκοι του
καφέ που χρησιμοποιούνται στην μπύρα
προέρχονται από ελέφαντες στο Golden Triangle Elephant Foundation της Ταϊλάνδης,
και κοστίζουν πάνω από US $ 100 ανά 35
γραμμάρια.
Τα φασόλια είναι σίγουρα υποψήφια για
ένα από τα κορυφαία 10 πιο παράξενα υλικά
μπύρας.
Ο κ. Sato, από την ιαπωνική ιστοσελίδα
RocketNews24.com, δοκίμασε την μπύρα
και είπε: «Μετά τη λήψη της πρώτης γουλιάς
υπήρξε μια αρχική πικρίλα που ξεπλύθηκε
από ένα κύμα γλυκύτητας. Μετά από αυτό,
ένα ώριμο σώμα απλώνεται μέσα στο στόμα
μου.
«Συνήθως οι άνθρωποι μιλούν για την επί-

γευση, όταν πίνουν μπύρα, αλλά με την Un,
Kono Kuro η λέξη υστερόλαμπη είναι πολύ
πιο κατάλληλη.
Αν και οι φιάλες της stout ξεπουλήθηκαν,
αφού βγήκαν για πώληση στην ιστοσελίδα
Sankt Gallen, η ζυθοποιία έχει πει ότι σχεδιάζει να τοποθετήσει την μπύρα της στο νέο
κατάστημα, το οποίο άνοιξε στο Τόκιο νωρίτερα αυτό το μήνα.
krasiagr

Μύθοι για το αλκοόλ
Η μπυροκοιλιά
Ο πρώτος και πιο δημοφιλής μύθος
αφορά στην γνωστή σε όλους μας… μπυροκοιλιά!
Λένε πως αν πίνουμε πάρα πολύ –μπύρα
ή ό,τιδήποτε άλλο σε αλκοόλ- η κοιλιά
μας θα φουσκώσει τόσο που το πιθανότερο
είναι να μοιάζουμε με τον… Οβελίξ! Στην
πραγματικότητα όμως η μπυροκοιλιά είναι
πολύ πιθανότερο να προκληθεί από όλα
αυτά που τσιμπολογάμε μαζί με την μπύρα
παρά από το ίδιο το ποτό. Ναι, η μπύρα
περιέχει έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό
θερμίδων αλλά θα έπρεπε να πιεί πάρα
πολύ μπύρα κάποιος, για να φτάσει να
πάρει όσες θερμίδες έχει ένα κανονικό
γεύμα, ακόμα κι αν είναι ανθυγιεινό.

Αν πίνετε αλκοόλ χωρίς να τσιμπολογάτε,
υπάρχει και άλλη εξήγηση. Η μπυροκοιλιά
οφείλεται στα γονίδιά σας! Καλά διαβάσατε!
Ερευνητές στη Τσεχία, την χώρα με την
μεγαλύτερη κατανάλωση μπύρας στο κόσμο, έκαναν μια έρευνα σε 2.000 συμμετέχοντες και έφτασαν στο συμπέρασμα
ότι οι Τσέχοι έβαζαν κιλά λόγω των θερμίδων που κατανάλωναν είτε προέρχονταν
από φαγητό ή όχι.
Το Αψέντι είναι πααραισθησιογόνο
Μετά την μπυροκοιλιά, ο δεύτερος πιο
διαδεδομένος μύθος είναι ότι το αψέντι
είναι παραισθησιογόνο. Στην πραγματικότητα, οι τοξικές/παραισθησιογόνες ουσίες
που δήθεν προκαλούν τις ψυχοδραστικες
συνέπειες του αψεντίου εμφανίζονται σε
ελάχιστες ποσότητες. Ολόκληρη η φήμη
που σχετίζεται με το αψέντι βασίζεται σε
ένα πολύ απλό γεγονός: Ήταν ένα πολύ
φτηνό, δυνατό ποτό, που προτιμούσαν οι
δυνατοί πότες, όσοι δεν είχαν να αγοράσουν
μεγάλες ποσότητές από ακριβά κρασιά και
μπύρες. Όσοι λοιπόν έπιναν αψέντι, έπιναν
γενικότερα μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και
γι΄ αυτό είχαν παραισθήσεις. Το αψέντι
είναι επίσης αγαπημένο ποτό διάφορων
διάσημων ασταθών τύπων, όπως ο Vincent
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Van Gogh και ο Charles Baudelaire. Αυτή
είναι ακόμα μια αιτία, για την οποία το
ποτό αυτό απέκτησε αυτήν την περίεργη
φήμη.
Υπάρχουν τρόποι να
ξεμεθύσεις γρήγορα
Κάποιοι λένε ότι αν μουλιάσουμε, κάνοντας ένα κρύο ντους και πιούμε στη συνέχεια ένα φλιτζάνι σκέτο πικρό καφέ μπορούμε να γίνουμε νηφάλιοι γρηγορότερα.
Η αλήθεια όμως είναι λιγότερο συναρπαστική… Ο μόνος τρόπος για να ξεμεθύσουμε
είναι να αφήσουμε το σώμα μας να μεταβολίσει το αλκοόλ όπως χρειάζεται. Προφανώς, αυτό χρειάζεται χρόνο, γι΄ αυτό
όλοι προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τρόπους να ξεμεθύσουμε γρηγορότερα. Η εξίσωση καφές (διεγερτικό) + αλκοόλ (κατευναστικό) = νηφαλιότητα (ουδέτερο)…
δυστυχώς δεν λειτουργεί!

To παλαιότερο αμπέλι του κόσμου

Μ

πορεί να μετρά τέσσερις αιώνες ζωής κι
από τα «σπλάχνα» του να
έχουν βγει εκατομμύρια
μπουκάλια κρασί, το Παλιό
Αμπέλι (Old Vine), όμως,
στο Μάριμπορ της Σλοβενίας δεν κατέχει απλά μια
θέση στο βιβλίο των ρεκόρ
Γκίνες ως το παλαιότερο
αμπέλι στον κόσμο, αλλά
εξακολουθεί να προσφέρει
τους καρπούς του μέχρι και
τις μέρες μας, προς τέρψιν των οινόφιλων.
Σύμβολο… της πλούσιας οινικής κληρονομιάς του Μάριμπορ, το Παλιό Αμπέλι παράγει πλέον μόλις 35-55 κιλά
σοδειά το χρόνο, το απόσταγμα της
οποίας εμφιαλώνεται σε μπουκάλιαμινιατούρες των 2,5 dcl, σχεδιασμένα
από τον φημισμένο Σλοβένο καλλιτέχνη Όσκαρ Κόγκοι και είθισται να προσφέρεται ως δώρο, από το πρωτόκολλο, σε επίσημες συναντήσεις.Τα σταφύλια του προέρχονται από την ποικιλία Zametovka, την παλαιότερη ποικιλία σταφυλιού στη Σλοβενία, ενώ
το κρασί από τους καρπούς του ωριμάζει στις υπόγειες στοές του οινοποιείου «Vinag» στο Μάριμπορ, που
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και
συνάμα παλαιότερα οινοποιεία στην
Ευρώπη.Το Παλιό Αμπέλι στο Μάριμπορ
είναι το σημείο αφετηρίας τριών δρόμων του κρασιού, που ακολουθούν
τα οινικά βήματα του Αρχιδούκα Ιωάννη
της Αυστρίας σε μια διαδρομή με εξαιρετικούς αμπελώνες, τουριστικά αγροκτήματα και πλήθος καταστημάτων,
όπου πωλούνται διάφοροι τύποι κρασιού της περιοχής.
Καθ” όλη τη διάρκεια του έτους
πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις, με κύριο άξονα το Παλιό Αμπέλι, με αποκορύφωμα το ομώνυμο

Κρασί και Πάπια

Άν ανακατέψεις τα ποτά, μεθάς…
Ο τέταρτος πιο διαδεδομένος μύθος είναι
ότι αν πιούμε διαφορετικά ποτά σε ένα
βράδυ (κοινώς αν τα ανακατέψουμε) θα
μεθύσουμε. Θα σας απογοητεύσουμε αλλά
δεν είναι αυτός ο λόγος που νιώθουμε
χάλια από το ποτό, είτε το βράδυ ή το
πρωί. Το αν μεθύσουμε ή όχι, οφείλεται
στη ποσότητα του αλκοόλ που καταναλώνουμε και όχι στην μορφή με την οποία το
αλκοόλ φτάνει στο στομάχι μας!
Άν φάμε μετά το ποτό
δεν θα μας πειράξει
Μια από τις πιο αγαπημένες μας δικαιολογίες για να φάμε μετά την κατανάλωση
αλκοόλ είναι ότι αν έχουμε γεμάτο στομάχι,
το ποτό δεν θα μας πειράξει και την επόμενη μέρα δεν θα έχουμε hangover. Μπορεί
μια πίτσα ή τα κρύα αποφάγια που έχουν
μείνει στο ψυγείο να είναι το ιδανικό comfortfood, μετά την βραδινή έξοδο αλλά
σας έχουμε κακά νέα. Όσο και να φάμε
δεν θα καταφέρουμε να μειώσουμε το
hangover. Μέχρι τη στιγμή που η πίτσα
φτάνει στο στομάχι , η συντριπτική πλειοψηφία του αλκοόλ που έχουμε καταναλώσει έχει απορροφηθεί από το σώμα.
Επίσης, τα λιπαρά τρόφιμα που συνηθίζουμε
να καταναλώνουμε δεν βοηθούν το συκώτι
να μεταβολίσει γρήγορα το αλκοόλ.
Στην πραγματικότητα, ο συνδυασμός αλκοόλ και λιπαρών φαγητών μπορεί να δημιουργήσει τάση για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, δηλαδή να κάνει τον οργανισμό ακόμα χειρότερα!

φεστιβάλ, στο οποίο ξεχωρίζει η τελετουργική συλλογή των καρπών
του.Το Παλιό Αμπέλι βρίσκεται στην
περιοχή Λεντ του Μάριμπορ, το παλαιότερο «κομμάτι» της πόλης, αντίκρυ
από τον ποταμό Ντράβα, στις οχθές
του οποίου βρίσκεται και το Σπίτι του
Παλιού Αμπελιού, ένα ιδιότυπο μουσείο
κρασιού, που, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά οι υπεύθυνοι αυτού, αποτελεί «ναό της οινικής παράδοσης και
κουλτούρας» και- μεταξύ άλλων- περιλαμβάνει εκθεσιακό χώρο και γραφείο
πληροφόρησης τουριστών.Είναι, όμως,
το Παλιό Αμπέλι του Μάριμπορ πραγματικά το παλαιότερο στον κόσμο;
Την απάντηση έδωσαν ειδικοί οινολόγοι
από το Παρίσι, οι οποίοι επιβεβαίωσαν
την ηλικία του Παλιού Αμπελιού, την
οποία είχαν νωρίτερα υπολογίσει, μετρώντας διάφορες παραμέτρους, Σλοβένοι συνάδελφοί τους.
Το αμπέλι απεικονίζεται και σε ορισμένους πίνακες της περιοχής που
χρονολογούνται μεταξύ του 1657 και
του 1681 και φιλοξενούνται έως τις
μέρες μας σε μουσείο στο Γκρατς.Η
οινική παράδοση της περιοχής έχει τις
ρίζες της στην αρχαιότητα, αφού τα
πρώτα γραπτά στα οποία έχουμε αναφορές σ” αυτήν χρονολογούνται στο
400 π.Χ., την εποχή των Κελτών.
Απο το troktiko.blogspot.gr

Η

πάπια μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικά κρασιά, στην πλειοψηφία
τους ερυθρά, ανάλογα με τον τρόπο
μαγειρέματος.
Ο κοινός παράγοντας είναι ότι η πάπια
είναι ένα λιπαρό κρέας που τείνει να
χρειάζεται ένα κρασί με κάποια ένταση
και ψηλή οξύτητα, όπως επίσης και κάποια ώριμα φρούτα, για να έρθουν σε
αντίθεση με την πλούσια σάρκα της (η
πάπια συχνά μαγειρεύεται με φρούτα).
Είτε πρόκειται για μια ωραία παλιά
Βουργουνδία ή ένα πληθωρικό με γεμάτο
σώμα pinot από την Καλιφόρνια, Χιλή,
Όρεγκον ή Central Otago της Νέας Ζηλανδίας το pinot σχεδόν πάντα πρόκειται
να κάνει έναν υπέροχο συνδυασμό.
Εντός συνόρων ένας πολύ καλός συνδυασμός θα ήταν μια Νεμέα reserve,
μια Ραψάνη reserve, μια σύνθετη ξηρή
Μαυροδάφνη η ακόμα μια παλαιωμένη
Grande Reserve Νάουσα θα ταίριαζε ιδι-

αίτερα καλά, ειδικά αν η
σάλτσα περιέχει ντομάτα
και ελιές. Αν απλά ψήσετε
μια άγρια πάπια ή την μαγειρέψετε χωρίς την προσθήκη σάλτσας, φρούτων
κλπ. μπορείτε να να πάτε
σε μια πιο ντελικάτη Βουργουνδία.
Bandol και άλλα Mourvèdre με σκούρο φρούτο και νότες καπνού
είναι επίσης καταπληκτικά με πάπια, ειδικά αν είναι μαγειρεμένη με σάλτσα
κόκκινου κρασιού.
Τανικά Madiran που προέρχονται από
την ίδια περιοχή της Νοτιοδυτικής Γαλλίας
που παράγεται το φουά γκρα, είναι
επίσης ένας πολύ καλός συνδυασμός.
Cru Beaujolais όπως το MMIX του Marcel Lapierre μπορεί να είναι ένας τέλειος
συνδυασμός με πάπια, αν ψάχνετε για
φρουτώδη γεύση. Ιδιαίτερα καλός συνδυασμός με κρύα πάπια, πάπια rillettes,
πατέ ή terrines.
Άν προτιμάτε ένα λευκό κρασί για να
το συνδυάσετε με την πάπια, μια πολύ
καλή επιλογή θα ήταν ένα Late harvest
Riesling η ένα Gewürztraminer, ειδικά
αν η πάπια μαγειρευτεί με μήλα, βερίκοκα, κυδώνια η πάπια à l’orange.
krasiagr
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Αποκτούν το «σήμα» τους
τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά
Ξεκινούν οι διαδικασίες για την απονομή της πιστοποίησης στις επιχειρήσεις

Ε

πειτα από προσπάθειες 4,5 χρόνων εντός και εκτός
Ελλάδας οι ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις,
κυρίως καταναλωτικών προϊόντων και ιδιαίτερα τροφίμων, θα μπορούν - έπειτα από λίγους μήνες - να αναγράφουν στις ετικέτες των προϊόντων τους το «σήμα
ελληνικού προϊόντος».
Την περασμένη Πέμπτη ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ.
Γεράσιμος Γιακουμάτος υπέγραψε τη σχετική υπουργική
απόφαση: άναψε ουσιαστικά το πράσινο φως τόσο
στο ΕΛΓΟ Δήμητρα του υπουργείου Ανάπτυξης, που
είναι ο συντονιστής της παροχής του ελληνικού σήματος
στα γαλακτοκομικά προϊόντα, όσο και στο Γενικό Χημείο
του Κράτους, που είναι ο συντονιστής της απονομής
του σήματος στα αλκοολούχα ποτά, να ξεκινήσουν τις
διαδικασίες για την απονομή του στις επιχειρήσεις που
θα το ζητήσουν. Δεν είναι λίγες. Για να εκδοθεί η
υπουργική απόφαση έπρεπε να περάσουν 4,5 χρόνια,
τρεις κυβερνήσεις και έξι υπουργοί - οι πρώτες προσπάθειες άρχισαν να καταβάλλονται από τον Μάιο του
2010, όταν υπουργός Ανάπτυξης ήταν η κυρία Λούκα
Κατσέλη.
Εν τω μεταξύ ένα σημαντικό τμήμα των καταναλωτών
έχει ισχυρό προσανατολισμό στην αγορά των ελληνικών
προϊόντων, γεγονός που έχουν εκμεταλλευθεί εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις ενώ οι πολυεθνικοί
όμιλοι, είτε έχουν είτε δεν έχουν εγχώρια παραγωγική
δραστηριότητα, απάντησαν με το «όπλο» των τιμών.
Αυτός ο ιδιότυπος ανταγωνισμός διαφορετικής κλίμακας
παρατηρείται σε αρκετούς κλάδους καταναλωτικών
προϊόντων της ελληνικής αγοράς.

Βέβαια τα κριτήρια απόδοσης του σήματος θα ποικίλλουν από κλάδο σε κλάδο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας. Και φυσικά η πιστοποίηση της ελληνικότητας δεν γίνεται στην επιχείρηση
αλλά σε κάθε προϊόν ξεχωριστά. Ετσι όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα (και τα τυροκομικά φυσικά) που Καθώς ένα σημαντικό τμήμα των καταναλωτών έχει
παράγονται στην ελληνική αγορά θα αναγράφουν ισχυρό προσανατολισμό στην αγορά των ελληνικών
το σήμα στις συσκευασίες εφόσον οι επιχειρήσεις προιόντων πολλές επιχειρήσεις επιθυμούν να χρησιτου κλάδου χρησιμοποιούν 100% εγχώρια πρώτη
μοποιήσουν το «σήμα ελληνικού προιόντος» (ενύλη. Αν μία επιχείρηση για την παραγωγή π.χ. γιθετη
φωτογραφία) ως συγκριτικό πλεονέκτημα στον
αούρτης χρησιμοποιεί 80% εγχώρια πρώτη ύλη και
ανταγωνισμό έναντι εισαγομένων προιόντων.
20% εισαγόμενη, δεν επιτρέπεται το συγκεκριμένο
προϊόν να έχει το«σήμα ελληνικού προϊόντος». Οπως
έλεγαν προς «Το Βήμα» πηγές του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ο
χρησιμοποιήσουν κυρίως στην εξαγωγική τους δραοργανισμός, είναι σε θέση να ελέγξει τις επιχειρήσεις
στηριότητα, δεδομένου ότι το ούζο είναι μοναδικό ελπου θα ζητήσουν την πιστοποίηση, δεδομένου ότι
ληνικό προϊόν. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το τσίήδη πραγματοποιεί ελέγχους για τα προϊόντα ΠΟΠ.
πουρο. Αντιθέτως, τα γαλακτοκομικά, με εξαίρεση το
γιαούρτι, απευθύνονται κυρίως στην εσωτερική αγορά
Εντοπιότητα
και οι επιχειρήσεις επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το
Από την άλλη πλευρά, η περίπτωση των αλκοολούχων
σήμα ως συγκριτικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό
ποτών (ούζου, τσίπουρου, διάφορων λικέρ κ.τ.λ.) είναι
έναντι εισαγομένων προϊόντων.
διαφορετική. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι κριτήριο
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των ελαιοκοη «εθνικότητα» της πρώτης ύλης, δεδομένου ότι στις
μικών προϊόντων (ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς).
περισσότερες περιπτώσεις η «εθνικότητά» της δεν είναι
Αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κανονισμός που
ελληνική. Σε αυτή την περίπτωση κριτήριο είναι η ενσυγκροτείται θα αφορά όλα τα ελαιοκομικά προϊόντα,
τοπιότητα της παραγωγής διαδικασίας.
ακόμη και το πυρηνέλαιο, ωστόσο, σύμφωνα με πηγές
Στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις - για τις
του υπουργείου Ανάπτυξης, η απόδοση του σήματος
μόνες που ως τώρα έχουν εκδοθεί κανονισμοί - το
θα γίνει μόνο στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και στο
σήμα έχει διαφορετική χρησιμότητα. Οι επιχειρήσεις
παρθένο ελαιόλαδο.
των αλκοολούχων, όπως π.χ. το ούζο, θέλουν να το
www.tovima.gr

Σε πτωτική τροχιά η εγχώρια αγορά κρασιού
Την τελευταία πενταετία τόσο η παραγωγή, όσο και εγχώρια κατανάλωση οίνου κατέγραψαν πτώση,
συγκριτικά με την προηγούμενη πενταετία. Οι εξαγωγές ελληνικών κρασιών υποχώρησαν μετά το 2010.

Η

παρατεταμένη οικονομική κρίση που έπληξε την ελληνική οικονομία, δημιούργησε σοβαρά εμπόδια στην
αναπτυξιακή πορεία του κλάδου διαπιστώνει η Icap σε
ανάλυσή της. Όπως σημειώνει, η οινοποιία αποτελεί
έναν από τους πλέον παραδοσιακούς τομείς της εγχώριας
παραγωγής, με σημαντική συμμετοχή στον πρωτογενή
τομέα, κατέχει δε εξέχουσα θέση στην εγχώρια αγορά
ποτών γενικά. Οι επενδύσεις πολλών επιχειρήσεων με
στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της παραγωγικής
διαδικασίας, είχαν σαν αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της εγχώριας παραγωγής
και την προσφορά μεγάλης ποικιλίας προϊόντων κρασιού,
που έχουν αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις. Ωστόσο, η παρατεταμένη οικονομική κρίση που έπληξε την ελληνική
οικονομία, δημιούργησε σοβαρά εμπόδια στην αναπτυξιακή
πορεία του κλάδου.
Η οινοποιία αποτελείται κατά κύριο λόγο από παραγωγικές επιχειρήσεις. Η εγχώρια παραγωγή είναι κατακερματισμένη σε μεγάλο πλήθος οινοποιητικών μονάδων.
Στην πλειοψηφία πρόκειται για μικρομεσαίες παραγωγικές
μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την οινοποίηση.
Οι μεγάλες οινοβιομηχανίες αν και ολιγάριθμες, καλύπτουν
σημαντικό μέρος της παραγωγής, διαθέτοντας στην πλειοψηφία τους σύγχρονες εγκαταστάσεις και ποικιλία προϊόντων. Επιπλέον, σημαντική είναι η παρουσία στον κλάδο
των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. Οι εισαγωγές
οίνου καλύπτουν πολύ μικρό μέρος της εγχώριας αγοράς,
ως εκ τούτου είναι περιορισμένος ο αριθμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων.
Το κρασί είναι παραδοσιακά συνδεδεμένο με την παράδοση και την κουλτούρα των Ελλήνων, γεγονός που
συμβάλλει ώστε να παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις
των καταναλωτών. Εν τούτοις, οι συνέπειες της κρίσης
που πλήττει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών
επηρέασαν αρνητικά του κλάδο. Η αρνητική οικονομική
συγκυρία, πέραν της υποχώρησης της ζήτησης που αναπόφευκτα προκαλεί, παράλληλα ευνοεί την υποκατάσταση

των εμφιαλωμένων κρασιών από
το χύμα κρασί, η ζήτηση του
οποίου έχει αυξηθεί σημαντικά
τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της κλαδικής μελέτης, η εξέλιξη
της παραγωγής οίνου διαχρονικά
δεν ακολουθεί σταθερή πορεία.
Την προηγούμενη πενταετία (περίοδοι 2004/05 έως 2008/09),
η εγχώρια παραγωγή υποχώρησε, με μέσο ετήσιο ρυθμό -2,6%.
Την τελευταία πενταετία (περίοδοι 2009/10 έως 2013-2014)
η παραγωγή κινήθηκε πτωτικά τις τρεις πρώτες περιόδους
ενώ στη συνέχεια ανέκαμψε, διαμορφώνοντας μέσο
ετήσιο ρυθμό μεταβολής οριακά αρνητικό για την πενταετία
συνολικά. Η εγχώρια οινοπαραγωγή είναι προσανατολισμένη κυρίως στο λευκό κρασί, κατηγορία που συνήθως
καλύπτει μερίδιο μεταξύ του 65%-70% του συνόλου. Τα
κρασιά με ένδειξη ΠΟΠ και ΠΓΕ καλύπτουν ποσοστό 27%29% της παραγωγής.
Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών και Κλαδικών
Μελετών της ICAP Group, Σταματίνα Παντελαίου σημειώνει
σχετικά με τις εξελίξεις της συγκεκριμένης αγοράς: «Η
εγχώρια κατανάλωση οίνου (όπως ακριβώς και η παραγωγή)
παρουσιάζει σημαντικές ετήσιες διακυμάνσεις και εναλλαγές. Επομένως θεωρείται πιο αντικειμενική η σύγκριση
με βάση το μέσο όρο ανά πενταετία. Την τελευταία πενταετία η μέση ετήσια κατανάλωση οίνου διαμορφώθηκε
σε επίπεδα της τάξης των 3.000 χιλ. εκατόλιτρων,
μειωμένη κατά 9% περίπου συγκριτικά με το μέσο όρο
της προηγούμενης πενταετίας. Σε ετήσια βάση, η εγχώρια
κατανάλωση οίνου την περίοδο 2012/13 σημείωσε μικρή
αύξηση (4%) σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη
οινική περίοδο».
Από το συνολικό μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης

οίνου, τα εμφιαλωμένα κρασιά
εκτιμάται ότι καλύπτουν ποσοστό
κοντά στο επίπεδο του 40% στην
παρούσα φάση, ενώ το μεγαλύτερο
μερίδιο αντιστοιχεί σε χύμα κρασί
(περιλαμβανομένων και των συσκευασιών σε ασκούς).
Αναφορικά με τις εισαγωγές, τα
κρασιά εγχώριας παραγωγής καλύπτουν τη ζήτηση σε μεγάλο
βαθμό, γεγονός που διαμορφώνει
σε χαμηλά επίπεδα το βαθμό εισαγωγικής διείσδυσης και συγκεκριμένα μεταξύ 5%-8%. Από την
άλλη πλευρά, παρατηρείται υποχώρηση των εξαγωγών
οίνου μετά το 2010, με το βαθμό εξαγωγικής επίδοσης
να διαμορφώνεται σε περίπου 11% την περίοδο 2011/12
και σε 9,6% την περίοδο 2012/13.
Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε και χρηματοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών επιχειρήσεων
οινοποιίας βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επιπλέον,
συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 44 παραγωγικών επιχειρήσεων,
για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών
των χρήσεων 2012 και 2013. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, οι συνολικές πωλήσεις των 44 επιχειρήσεων
του δείγματος αυξήθηκαν κατά 6,2% το 2013 σε σύγκριση
με το προηγούμενο έτος, ενώ παράλληλα σημαντική
αύξηση παρουσίασε και το μικτό κέρδος (κατά 9,3%).
Παρά τη βελτίωση στα παραπάνω μεγέθη, τόσο το λειτουργικό, όσο και το τελικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα την εξεταζόμενη διετία, ωστόσο οι
ζημίες περιορίστηκαν κατά 35% περίπου το 2013. Θετικό
στοιχείο ήταν η αξιόλογη βελτίωση σε επίπεδο κερδών
EBITDA.
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