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Γ Ρ Α Μ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο Ν  Ε Κ Δ Ο Τ Η

Α ε ν  ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αλλά οι τέσσερις προεκλογικές εβδομάδες, που ζήσαμε όλοι μας τον 
περασμένο μήνα, μου φάνηκαν πολύ περίεργες και με άφ ψ αν με ένα αίσθημα ανησυχίας για το μέλλον. Η  
πιο σύντομη προεκλογική περίοδος που γνώρισε ποτέ η χωρά μας υπήρξε γεμάτη αλλόκοτα γεγονότα.

Ν α ι ,  δεν είχαμε ευρύτατη αφισοκόλληση, μεγάλη ηχορύπανση και άλλες ενοχλητικές γραφικότητες. Αεν 
μαζεύτηκαν “λαοθάλασσες”  ν ’ ακούσουν τους αρχηγούς των κομμάτων, αλλά έγιναν κάποιες λίγες, σχετικά 
πολιτισμένες συγκεντρώσεις.

Ασφαλώ ς τεράστια απόσταση έχουμε διανύσει από την εποχή εκείνη που τόσο ζωντανά περιγράφει ο Νίκος 
Παπανδρέον στο πρόσφατο βιβλίο του: “Πριν από κάθε ομιλία, το πλήθος μοιάζει με φυλακισμένο θηρίο... 
Οταν ο παππούς ανέβαινε στο βήμα ξεδιπλώνοντας το γυρτό κορμί του κι έσκυβε στο μικρόφωνο να πει τις 
πρώτες λέξεις, το θηρίο απελευθερωνόταν κα ι διατράνωνε βρνχώμενο την ελευθερία του. Τα  κτίρια  
τραντάζονταν, τα μπαλκόνια έτρεμαν και τα πανάρχαια βουνά έμοιαζαν να υποκλίνονται σε μ ιά παρουσία 
επιβλητικότερη από τη δική τους...” ...

Π ο ια  ήταν όμως τα στοιχεία που νποκατέστησαν τον παλιό τρόπο του προεκλογικού αγώνα;

Πρωταγωνιστής υπήρξε αναμφισβήτητα η τηλεόραση, η παρουσία της οποίας εκμηδένισε σχεδόν τη σημασία των 
άλλων μέσων. Τα τηλεοπτικά “στιοτ”  των 2  μεγάλων κομμάτων μονομάχησαν στις οθόνες μας, όσο και οι 
ατέρμονες τηλεοπτικές συζητήσεις των στελεχών τους. Η  εμφάνιση των μικρών κομμάτων ήταν σαφέστατα 
περιορισμένη. Κ α ι η αναμενόμενη με τόσες υψηλές προσδοκίες τηλεοπτική αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε, 
αφήνοντας μια μεγάλη απογοήτευση στους θεατές της: Οχι μόνο δεν ήταν μια ζωντανή, ουσιαστική συζήτηση 
θέσεων, ένας διάλογος επιχειρημάτων και προτάσεων, αλλά κατάντησε παράθεση δύο ανούσιων, αυτάρεσκων 
μονολόγων. Απογοητευτικοί ήταν -φοβούμαι- και οι δημοσιογράφοι, που αποδέχθηκαν και επωμίστηκαν τον άχαρο 
ρόλο να διεκπεραιώσουν, με αυτόν τον μετωπικό για το λειτούργημά τους τρόπο, τη διαδικασία τον μη διαλόγου...

Π ο ύ  αλλού στον κόσμο, εκτός από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, βρίσκονται υποχρεωμένοι οι τηλεθεατές να 
παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση των αρχηγών, η οποία μεταδίδεται σε πανεθνικό δίκτυο; Κ α ι πού αλλού 
στον ελεύθερο, προηγμένο κόσμο το δημοσιογραφικό λειτούργημα περιορίζεται και καθοδηγείται περίπου από 
...διακομματικούς κανόνες, αντί οι δημοσιογράφοι να θέτουν τους κανόνες που υπαγορεύει η ελεύθερη 
άσκηση τον επαγγέλματος τους; Α λλη  μια ελληνική πρωτοτυπία!

Κ α ι  κάτι ακόμη: Α ν  και οι αρχηγοί των δύο πρώτων κομμάτων είχαν νποσχεθεί ήπιους τόνους, οι τόνοι 
ανέβηκαν επικίνδυνα μόλις φάνηκε ότι το εκλογικό  σώμα δείχνει αδιαφορία. Π αλιές  μέθοδοι όπως ο 
υπερπατριωτισμός, η παροχολογία και ένα ξεπερασμένο λεξιλόγιο, βγήκαν επειγόντως από την εφεδρεία, 
επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την οικουμενική και διαχρονική ισχύ του “ο σκοπός αγιάζει τα μέσα” .

Η τ α ν  λοιπόν “ πρόοδος”  ή -αναμφισβήτητη- αλλαγή προς ένα νέο τρόπο επικοινωνίας; Ενα είναι βέβαιο, ότι 
την εποχή των “γιγάντων”  της πολιτικής διαδέχτηκε η εποχή των αρχηγών με αδύνατη εικόνα. Τις θορυβώδεις 
εικόνες τον παρελθόντος ακολούθησε ένα θολό τοπίο, ένα κράμα αδιευκρίνιστο ακόμη.

Ε ίνα ι φανερή, λοιπόν, η ανωριμότητα σε λαό και ηγεσία. Σ τη  θέση τον φανατισμού και της αποφασιστικότητας 
τον παρελθόντος υπάρχουν προς το παρόν μόνο καλές προθέσεις, αλλά και αρκετή αδιαφορία.

Βρισκόμαστε σίγουρα μπροστά σε μία νέα περίοδο, περίοδο ανιχνεύσεων, αναζητήσεων. Η  ανάγκη να 
αναδνθεί μ ία νέα, καθαρή εικόνα, με ένα σαφές μήνυμα, ένα νέο όραμα, είνα ι πάντα μ εγάλη. Οι 
σημαντικότεροι προβληματισμοί για το μέλλον της χώρας έχουν μείνει μετέωροι.

Γ ια τ ί  το ερώτημα, ακόμη και σήμερα, μετά τις εκλογές, παραμένει πιεστικό, αναπάντητο: Κ α ι τώρα, τί;
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Καλή επιτυχία!

Οικονομικές
προτεραιότητες

Τα “συν” 
της κυβέρνησης

ΒΔ εν  είναι δυνατόν να προβλεφθεί, φυσικά, αν η υπό τον κ. Κ. Σημίτη κυβέρνηση, που 
ανέδειξαν οι εκλογές της  22ας Σεπτεμβρίου, θα οδηγήσει με επιτυχία την Ελλάδα - 
όπως έχει διακηρυχθεί- στον 21 ο αιώνα, σε μια “νέα εποχή” σταθερότητας, αναπτύξε- 
ως και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Εκείνο, που μπορεί και πρέπει νατονισθεί είναι ότι η χώρα μας -στο κρίσιμο σταυροδρόμι 
όπου βρισκόμαστε- έχει απόλυτη ανάγκη της επιτυχίας αυτής. Τραχύς και ανηφορικός 
θα είναι ο δρόμος για την κυβέρνηση, η οποία είναι υποχρεωμένη να δώσει σκληρούς 

αγώνες σε πολλά μέτωπα: στο μέτωπο των εθνικών μας θεμάτων, στο μέτωπο της οικονομίας, στο μέ
τωπο της κοινωνικής πρόνοιας, στο μέτωπο του εκσυγχρονισμού του κράτους, στο μέτωπο (το τόσο 
απαράδεκτα υποτιμημένο...) της παιδείας και του πολιτισμού.

Για να δικαιωθούντα οράματα και οι επιδιώξεις του πρωθυπουργού κ. Σημίτη (ο οποίος εκκινεί με πο
λύ καλούς οιωνούς, αλλά χωρίς, πλέον, “άλλοθι” ή “ελαφρυντικά”), θα απαιτηθούν γενναίες αποφάσεις, 
τολμηρές, βαθειές τομές, μεταρρυθμιστικά άλματα -τα βήματα δεν αρκούν... Πάνω απ' όλα, θα χρεια- 
σθεί αλλαγή νοοτροπίας, συνέπεια, υπευθυνότητα, μακρόπνοη στρατηγική και υπέρβαση, των περιορι
σμών, των αναστολών μιας “πεπατημένηςήπου δεν οδηγεί πουθενά... Καλή επιτυχία, κύριε Σημίτη! ■

Εντοπίζοντας τα δέοντα γενέσθαι στον χώρο της οικονομίας, ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέ
ρουμε ορισμένες αναμφισβήτητες προτεραιότητες, όπως είναι: Η ταχεία λήψη (και αποτελεσματική 
εφαρμογή) συντονισμένων, γενναίων αποφάσεων, που θα δώσουν ώθηση στη χωλαίνουσα προσπά
θεια πραγματικής, αλλά και ονομαστικής συγκλίσεως της  ελληνικής οικονομίας προς την ευρωπαϊκή , και (όσο και αν τη στιγμή αυτή μοιάζει περίπου ακατόρθωτο) εντάξεω ς της  Ελλάδας στον αρχικό πυ
ρήνα των χωρών της Νομισματικής Ενώσεως. Η δραστική μείωση του σπάταλου, αναπαραγωγικού, 
κακομαθημένου κράτους. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, των επιχειρήσε
ων, των προϊόντων και υπηρεσιών μας ή, έστω, η μη αποδυνάμωση και υπονόμευσή της. Ενας σωστό
τερ ος  συνδυασμός σταθεροποιητικής και (έργω όχι λόγοις) αναπτυξιακής πολιτικής σε όλα τα  επίπε
δα -δημοσιονομικό, νομισματικό, συναλλαγματικό, εισοδηματικό. Η απελευθέρωση της αγοράς από 
τις  διατηρούμενες δυσκαψίες και στρεβλώσεις. Η βελτίωση της υποδομής με αξιοποίηση (και) των 
Κοινοτικών πόρων, που παραμένουν “στα αζήτητα” . Η αντιμετώπιση της γάγγραινας της  ανεργίας όχι 
με ευχολόγια ή πρόχειρα γιατροσόφια, αλλά με ουσιαστικά, -σε μεγάλο βαθμό διαρθρωτικά- μέτρα, 
σταπλαίσιατου αδιαίρετου τρίπτυχου “ανάπτυξη-ανταγωνιστικότητα-απασχόληση” .

Στην πολυσχιδή αυτή προσπάθεια η βιομηχανία πρέπει και μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, 
όπως προκύπτει και από το  ειδικό Αφιέρωμα που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος της “Β. Ε.” . Ας προ
σέξουν οι αρμόδιοι της νέας κυβερνήσεως τις  διαπιστώσεις και τα  συμπεράσματα του Αφιερώματος. 
Και ας προσέξουν, επίσης, μια πρόσφατη επισήμανση του ΣΕΒ: “Η ενδυνάμωση και διεύρυνση της βιο
μηχανίας θα δημουργήσει καλύτερες ευκαιρίες για ανάπτυξη σε όλους του τομείς, με πολλαπλσιαστι- 
κές επιπτώσεις για την απασχόληση... Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα που θα διευκολύνουν 
την αναπτυξιακή δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων, αίροντας τα προσκόμματα που υπάρχουν". ■

Στο  δυσχερέστατο έργο που έχει να επιτελέσει, η κυβέρνηση Κ. Σημίτη ξεκινά με σημαντικά “συν”, όπως, 
επίσης, και με αρκετά υπαρκτά ή δυνητικά “πλην”. Μεταξύ των πρώτων θα πρέπει να υπογραμμισθούν ιδιαί
τερα: α) Η άνετη (έστω και κάπως μικρότερη απ’ ό,τι κατά την παρελθούσα τριετία) κοινοβουλευτική πλειο- 
ψηφία (και η μεγαλύτερη ομοιογένειά της), καθώς επίσης και η μεγαλύτερη συνοχή της κυβερνήσεως, η 
οποία παρέχει τη δυνατότητα σταθερής και αποφασιστικής εφαρμογής της σε γενικές γραμμές ορθώς 
προσανατολισμένης οικονομικής πολιτικής της. β) Η εκτεινόμενη σε ευρύτατο χώρο ολόκληρου του πολιτι
κού φάσματος αποδοχή του πρωθυπουργού κ. Σημίτη, αλλά και το κύρος του οποίου χαίρει διεθνώς, γ) Η 
“κοινωνική" στήριξη και ανοχή (για ένα διάστημα τουλάχιστον), την οποία εγγυάται, μέχρις ενός βαθμού, ο 
έλεγχος συνδικαλιστικών οργανώσεων από το ΠΑΣΟΚ. δ) Η ύπαρξη στο οικονομικό, κυρίως, επιτελείο της 
κυβερνήσεως ικανών ανθρώπων, που μπορούν να επωμισθούν και να υλοποιήσουν μέτρα δύσκολα, αλλά 
αναγκαία και να αντισταθούν στους πειρασμούς του λαϊκισμού και στις πιέσεις του πολιτικού κόστους, ε) Η 
κτηθείσα πείρα από λάθη, παραλείψεις (αλλά και επιτυχείς κινήσεις) του εγγύς και απώτερου παρελθόντος, 
η οποία, αν σωστά χρησιμοποιηθεί, μπορεί να αποβεί πολύτιμη, στ) Ο “πακτωλός” Β' Κοινοτικού Πλαισίου 
Στηρίξεως (Πακέτου Ντελόρ) και άλλων Κοινοτικών πόρων, τον οποίο θα πρέπει -επί τέλους- να εκμεταλ- 
λευθούμε παραγωγικά, αντί να τον αφήνουμε (λόγω ανικανότητας, αμέλειας, ανοργανωσιάς) οδυνηρά 
αναξιοποίητο, ζ) Το καλό κλίμα, η σαφώς θετική διάθεση του επιχειρηματικού κόσμου απέναντι στη νέα κυ
βέρνηση, (κλίμα, βέβαια, το οποίο εύκολα μπορεί να ανατραπεί από τυχόν σοβαρά κυβερνητικά σφάλμα
τα...). η) Το γεγονός ότι σε θεμελιώδεις επιλογές “εθνικής στρατηγικής” (στην οικονομία και στα εξωτερικά 
θέματα) υπάρχει -εκ των πραγμάτων- αν όχι απόλιπη σύμπτωση, πάντως ουσιαστική σύγκλιση θέσεων και 
συναίνεση της μεγίστης πλειοψηφίας του πολιτικού κόσμου, έστω και αν κάποιες ακρότητες και ανοησίες 
του εκλογικού αγώνατηντραυμάτισαν -ελπίζουμε όχι σοβαρά... ■Η γργ, , ,  Β ΙΟ Μ ΗΧΑΝΙΚΗ___

· ! · [8 υ 8 1 --------ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

Ευκταίες
παρεκκλίσεις!

Ενώπιον των 
ευθυνών τους!

“Απιαστο
όνειρο”

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996

Υπάρχουν, όμως, και αρκετά “πλην” για τη νέα κυβέρνηση, τα  περισσότερα των οποίων 
συνδέονται με συμπεριφορές, πρακτικές, αδυναμίες του πρόσφατου παρελθόντος, 
τη ς  προηγούμενης θητείας του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία μέχρι προ τίνος. Κατά τούτο, λοι
πόν, θέλουμε να ελπίζουμε ότι στην υπεσχημένη από τον κ. Σημίτη και τον κ. Γιάννο Πα- ί 
παντωνίου (ήδη υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) συνέχιση τη ς  πολιτικής 
της κυβερνήσεως “χωρίς παρεκκλίσεις” θα υπάρξουν κάποιες ουσιώδεις εξαιρέσεις - 
παρεκκλίσεις από στοιχεία της οικονομικής πολιτικής, που εδώ και τρία χρόνια εφαρμό

ζεται, παρεκκλίσεις, που θα ήταν απαραίτητες και επιδοκιμαστέες, όπως, μεταξύ άλλων:
- Παρέκκλιση από μια πολιτική που ρέπει προς αιφνιδιασμούς, προχειρότητα, παλινωδίες και οξύ

μωρα (τα παραδείγματα, δυστυχώς, αφθονούν...).
- Παρέκκλιση από μια πολιτική συχνά αυτοαναιρούμενη σε βασικές θέσεις και επιδιώξεις της με διατή

ρηση του κρατικού γιγαντισμού, με, συνέχιση μαζικών προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, με καταστρατη
γήσεις της (για μερικούς μόνο) “σφιχτής εισοδηματικής πολιτικής” , με χαριστικές “ρυθμίσεις” χρεών κ. ά.

- Παρέκκλιση από μια πολιτική αμηχανίας ενώπιον των απαιτουμένων δραστικών ενεργειών και 
διαρθρωτικών αλλαγών (π.χ. στον χώρο των ιδιωτικοποιήσεων - αποκρατικοποιήσεων).

- Παρέκκλιση από μια πολιτική (προσφιλή σε υπουργούς της  προηγούμενης κυβερνήσεως) υπο
χωρήσεων σε συντεχνιακές απαιτήσεις, μειωμένης αντιστάσεως στους πειρασμούς του λαϊκισμού 
και του κρατικού παρεμβατισμού.

- Παρέκκλιση από μια πολιτική αδράνειας ή ανοχής μπροστά σε κρούσματα αυθαιρεσίας, ασυδο
σίας και καταλύσεως του κράτους από επαγγελματικές, τοπικές ή κοινωνικές ομάδες.

- Παρέκκλιση από μια δημοσιονομική πολιτική, που ρίχνει το  βάρος της  στη μέσω φορολογίας αύ
ξηση των εσόδων, αντιμετωπίζοντας το  κύριο πρόβλημα, τις  αλόγιστες (δήθεν ανελαστικές) δαπάνες 
του κράτους-Γαργαντούα, με εξορκισμούς, ευχολόγια και ημίμετρα, κατά το  πλείστον.

- Παρέκκλιση από μια πολιτική που δίνει (μονόπλευρα σχεδόν) υπέρμετρη έμφαση στη σταθερο
ποίηση σε σχέση με την ανάπτυξη.

- Παρέκκλιση, τέλος, από μια πολιτική, που μοιάζει να αντανακλάτην ύπαρξη εντόςτων κυβερνητικών κόλ
πων κάποιας ιδεολογικής εμμονής στη θεώρηση των επιχειρήσεων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ως ανα
γκαίου (ενίοτε δε ούτε καν αναγκαίου) κακού, όχι ως δυνάμεως δημιουργίας, ως παράγοντος προόδου. ■

Η έκβαση των εκλογών ήταν για τη Νέα Δημοκρατία και, γενικότερα, για τη φιλελεύθερη παράταξη πλήγ
μα οδυνηρό -όχι, όμως, αδόκητο... Ηδη δε οι μετασεισμικές δονήσεις έχουν αρχίσει να γίνονται ανησυχη
τικά αισθητές -και απειλητικές. Τις κρίσιμες αυτές ώρες για το  μέλλον της Νέας Δημοκρατίας -και, το κυ- 
ριότερο, για τον χώρο της κεντροδεξιάς- εκείνο που επιβάλλεται άμεσα είναι να επικρατήσει νηφαλιότητα 
και σοβαρότητα στους κόλπους της, να τιθασευθούν προσωπικά ή ομαδικά “γινάτια” , ναπαραμερισθούν 
τυχόν άφρονες φιλοδοξίες, αμβλυφαείς βλέψεις ή ιδιοτελείς σκοπιμότητες ή παλαιοκομματικού τύπου 
“ημετερισμοί” , και να ρυθμισθεί γρήγορα καισωστάτο θέματης ηγεσίαςτου κόμματος.

Εν συνεχεία, όταν (σύντομα, ευχόμεθα) θα έχει αποκατασταθεί η ηρεμία, η ομοφροσύνη και ένα 
κλίμα ενότητας μεταξύ των βουλευτών και των στελεχών της Ν . Δ., θα πρέπει να γίνει μια αυστηρή, ευ 
ρύτατη, γόνιμη, αυτογνωστική ενδοσκόπηση και αυτοκριτική -όχι εν είδει “μνημοσύνου” , όχι για να 
καταλογισθούν ευθύνες (που και αυτό δεν θα έβλαπτε, επίσης...), αλλά για να εντοπισθούν τα αίτια - 
τωρινά καιπαλαιότερα-της αποτυχίας (μιας ακόμη...), τα  λάθη, οι αδυναμίες, οι παραλείψεις κ. λ. και 
να αξιοποιηθούν τα  διδάγματά τους. Και, πιο μακροπρόθεσμα, χωρίς όμως καθυστερήσεις, να ανα- 
ληφθεί συστηματικά, μεθοδικά, υπεύθυνα, με τόλμη και σύνεση και προοπτική, ο αγώνας για την 
πραγματική αναμόρφωση - αναγέννηση του κόμματος της  μεγάλης φιλελεύθερης παρατάξεως, για 
την αναβάπτισή του στις ίδιες, στις δικές του αρχές και αξίες, τις  οποίες -δυστυχώς-η Ν. Δ. είτεεγκα- 
τέλειψε, είτε ενόθευσε, είτε παραγκώνισε, είτε έδωσε σε άλλους την άνεση να τις  “σφετερισθούν” ή 
να τις  κακοποιήσουν ή να τις υπονομεύσουν. Αγώνας αποφασιστικός, πολύπλευρος για ανοικοδόμη
ση, για αναδιοργάνωση, για γνήσιο εκσυγχρονισμό σε επίπεδο ιδεών, σε επίπεδο δράσεως.

Η ηγεσία και τα  στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ας αναλογισθούν τις ευθύνες 
τους απέναντι στην παράδοση, της οποίας είναι συνεχιστές, απέναντι στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, 
απέναντι στην εθνική αποστολή που πρέπει (και μπορούν) να εκτελέσουν -και να πολιτευθούν αναλόγως. ■

Τ ο  ζήτημα των περιβόητων “αντικειμενικών κριτηρίων" φορολογήσεως επιχειρήσεων, επαγγελμα- 
τιών κ. λ. ήταν από τους “πρωταγωνιστές” στο “πάλκο” των προεκλογικών αντεγκλήσεων μεταξύ του 
ΠΑΣΟΚ (που υποσχέθηκε κατάργησή τους εντός της προσεχούς τετραετίας) και της Νέας Δημοκρα
τίας (η οποία ήταν υπέρ της άμεσης αντικαταστάσεώς το υ ς).

Δεδομένου ότι στην κυβέρνηση βρίσκεται (πάλι) το  ΠΑΣΟΚ, αυτό που θα πρέπει να δεχθούμε ως 
“προγραμματική δέσμευση” (...) είναι η επαγγελία του κ. Κ. Σημίτη και των οικονομικών επιτελών του. 
(Η οποία, ας μη μας διαφεύγει, ενέχει και μια ομολογία ότι, πράγματι, το  σύστημα των “αντικειμενικών
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κριτηρίων” έχειπλείστες όσες αδυναμίες και συνεπάγεται σοβαρότατες αδικίες).
Εστω, όμως, και με κάποια καθυστέρηση, η κατάργηση του συστήματος και η υποκατάστασή του με 

φορολογικές διαδικασίες-μεθόδους πιο ορθολογικές και πιο δίκαιες, θα είναι ευπρόσδεκτες. Αλλά και 
ήκιστα πιθανές για το  ορατό μέλλον, φοβούμεθα! Η απαισιοδοξία μας απορρέει από το  γεγονός ότι η 
κυβέρνηση συνδέει την εφαρμογή “νέων συγχρόνων μεθόδων προσδιορισμού του φορολογητέου ει
σοδήματος” με την ολοκλήρωση όλωντων φάσεων μηχανογραφικού - ελεγκτικού εκσυγχρονισμού του 
υπουργείου Οικονομικών. Καιεξηγούμεθα:

Χρόνια τώρα ακούμε και διαβάζουμε ότι προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς η μηχανοργάνωση των 
υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, η οποία “συντόμως ολοκληρώνεται". Και χρόνια τώρα, η 
“ολοκλήρωση” αυτή αναβάλλεται, μετατιθέμενη για το... επόμενο έτος. Χρόνος πολύς, κόπος και χρήμα 
έχουν δαπανηθεί - αλλά το  μέχρι τώρα αντίκρυσμα σε έργο ασφαλώς δεν μπορεί να κριθεί ικανοποιητι
κό. Και ας μη σπεύσουν κάποιοι “αρμόδιοι" να διαφωνήσουν. Πριν από λίγο καιρό ο τό τε  υπουργός Οι
κονομικών (ήδη δε υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοικήσεως και Αποκεντρώσεως) κ. Αλεξ. Παπα- 
δόπουλος είπε μερικές πικρές αλήθειες επί του προκειμένου:

“Αν συγκριθεί η αστρονομική εξέλιξη (στον χώρο της πληροφορικής) με τη  βραδύτητα που χαρακτη
ρίζει το  δημόσιο στον εκσυγχρονισμό και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών” , τόνισε ο κ. Παπαδόπου- 
λος, “καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η πλήρης εκμετάλλευση της πληροφορικής από κρατικούς φο
ρείς εξακολουθεί να αποτελεί ένα άπιαστο όνειρο...” . Και ως βασική αιτία για την “αδιέξοδη και αναπο
τελεσματική πραγματικότητα” ανέφερε την “έλλειψη μιας συγκροτημένης και μακροπρόθεσμης στρα
τηγικής για την πληροφορική, που θα συνοδευόταν από έναν προγραμματισμό όλων των απαιτούμενων 
διαχειριστικών, οργανωτικών και λειτουργικών ρυθμίσεων μέσα στο υπουργείο Οικονομικών...” .

■'* Ιδιαίτερο, όμως, ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποιες πιο “εξειδικευμένες” επισημάνσεις του κ. Παπα-
δόπουλου σε σχέση με το  πρόβλημα και τα  αίτιά του:

- “Πρώτο και βασικό θέμα είναι η έλλειψη συντονισμού και συνεννόησης μεταξύ των φορέων του δη
μοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα”.

- “Δεύτερο και σημαντικό θέμα είναι η έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού” και η ανε
πάρκεια μηχανισμών επιμόρφωσης αυτών που χρησιμοποιούν τα  παράγωγα της εφαρμογής της πλη
ροφορικής στον δημόσιο τομέα” .

“Ενα ακόμη ζήτημα, σε σχέση με τις αδυναμίες μας, είναι η έλλειψη δομών για τη διαχείριση των έρ 
γων μηχανοργάνωσης - πληροφορικής” .

Οι διαπιστώσεις αυτές αιτιολογούν μεν την καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό (και) του φορολογι
κού μας μηχανισμού, δεν διασφαλίζουν, όμως, και την επιβαλλόμενη δραστική αντιμετώπιση του προ
βλήματος. Ας ελπίσουμε ότι η ομολογημένη τώρα πλήρης γνώση των παραγόντων, στους οποίους 
οφείλονται τα  λάθη, οι καθυστερήσεις, οι παραλείψεις, θα επιτρέψειτην επίτευξη του στόχου - προϋπό
θεση για τη  σωστή, αποδοτική λειτουργία οιουδήποτε φορολογικού συστήματος. ■

810] Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Η .
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• Το αποτέλεσμα των 
εκλογών της 22ας 
Σεπτεμβρίου μπορεί να 
έχει καταλυτικές επιπτώσεις 
σε ολόκληρο το πολιτικό 
σκηνικό. Το 41,49 % του 
ΠΑΣΟΚ μπορεί να 
εξασφαλίζει ισχυρή 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
αλλά είναι το μικρότερο 
μεταπολιτευτικό ποσοστό

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ 1996
Ποσοστά, ψήφοι και έδρες που συγκέντρωσαν 
όλα τα κάρματα που συμμετείχαν στις εκλογές

χώρο της Ν.Δ. Πάντως, για 
πρώτη φορά στα 
μεταπολιτευτικά χρόνια 
ιστορικές φυσιογνωμίες του 
δεξιού χώρου, όπως ο 
πρώην πρωθυπουργός κ. Γ. 
Ράλλης, μιλούν ανοικτά για 
τα ευεργετικά αποτελέσματα 
που μπορεί να έχει μια 
διάσπαση στη Ν.Δ.

αποκάλυψε ότι στην 
περίπτωση επανεκλογής του 
ο κ. Κλίντον ετοιμάζεται να 
πάρει πρωτοβουλίες. Ας 
ελπίσουμε, όπως θα έλεγε 
και η Λωξάντρα, ότι θα είναι 
‘‘για το καλό μας".

* Η δολοφονία των δύο 
Κυπρίων τον Αύγουστο
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ΠΑΣΟΚ Ν Δ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚί

εμπιστοσύνης στην 
κυβέρνηση. Το 38,12 % της 
ΝΔ έχει ήδη προκαλέσει 
τριγμούς στο κόμμα, ενώ το 
άθροισμα των ποσοστών 
των ΚΚΕ, ΣΥΝ και ΔΗΚΚΙ - 
που φτάνει στο 15,16 % 
δημιουργεί όχι μόνο ένα 
ισχυρό αριστερό 
αντιπολιτευτικό μέτωπο 
αλλά και μία διέξοδο για 
αρκετούς ψηφοφόρους του 
ΠΑΣΟΚ. Τέλος η απουσία 
της ΠΟΛΑΝ από τη νέα 
Βουλή μόνο ως πλήγμα στον 
πλουραλισμό μπορεί να 
θεωρηθεί. *

* Το εκλογικό 
αποτέλεσμα “άνοιξε 
τους ασκούς του 
Αιόλου” στο κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
όπου, αμέσως μετά την 
ανακοίνωσή του, η 
παραίτηση του κ. Μ. Εβερτ 
πυροδότησε τη διαδικασία 
εκλογής νέου αρχηγού. 
Πολιτικοί αναλυτές, όμως, 
επεσήμαιναν ότι το κυρίαρχο 
πρόβλημα που θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει ο νέος 
αρχηγός είναι η μετατόπιση 
του ΠΑΣΟΚ προς τα δεξιά, η 
οποία περιορίζει τον ζωτικό

* Το θέμα της Ιμιας και 
των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων γενικότερα 
βρέθηκε στο επίκεντρο της 
προεκλογικής διαμάχης. 
Αυτά όμως που ακούσθηκαν 
(από απόρρητα στρατιωτικά 
μυστικά μέχρι καταγγελίες 
της αντιπολίτευσης για 
δεσμεύσεις του 
πρωθυπουργού έναντι των 
ΗΠΑ για διευθέτηση των

ελληνοτουρκικών διαφορών) 
έχουν δημιουργήσει πολλά 
ερωτηματικά για το τι 
πρόκειται να συμβεί στους 
αμέσως προσεχείς μήνες. 
Δεν πρέπει άλλωστε να 
υποεκτιμηθεί το μεγάλο 
ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τις 
ελληνικές βουλευτικές 
εκλογές και η ικανοποίησή 
τους με το εκλογικό 
αποτέλεσμα. Πάντως, ο 
κ. Μ. Δουκάκης -στη 
συνέντευξη που 
παραχώρησε στη Έ. Ε.”-

επιταχύνει τις εξελίξεις και 
στο Κυπριακό, όπου 
αναμένονται πρωτοβουλίες 
αμέσως μετά τις 
αμερικανικές προεδρικές 
εκλογές του Νοεμβρίου. 
Ηδη, από τις δηλώσεις 
Αμερικανών αξιωματούχων 
προκύπτει ότι το θέμα της 
Κύπρου θα περιληφθεί στις 
άμεσες προτεραιότητες του 
κ. Μπιλ Κλίντον όταν θα 
επανεκλεγεί (κάτι που 
φαίνεται πιθανότατο).

* Η προσμονή των 
εκλογών επηρέασε και
τους φορολογικούς ελέγ-

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΥΠΕΔΑ!
Σεπτέμβριος 1996

33.611 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
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χους. Ετσι, τον Αύγουστο οι 
φορολογικές παραβάσεις 
που εντόπισε η ΥΠΕΔΑ ήταν 
μειωμένες κατά 21 % σε σύ
γκριση με τον αντίστοιχο πε- 
ρυσινό μήνα. Συγκεκριμένα, 
ελέγχθηκαν 5.342 επιχειρή
σεις και βρέθηκαν 33.611 
φορολογικές παραβάσεις. 
Δυστυχώς, τα στοιχεία αυτά 
φανερώνουν ότι οι προεκλο
γικές “συνήθειες" που έχουν 
τα κόμματα όταν βρίσκονται 
στο τιμόνι της εξουσίας δεν 
αλλάζουν με τίποτα.

• Αυξήθηκε κατά 1,15 
τρισεκ. δρχ. ο 
εξωτερικός δανεισμός,
ενώ από τον Αύγουστο 
σημειώνεται υπέρβαση του 
στόχου για το 1996 κατά 158

ΝΕΟ ΦΕΣΙ ΜΕ ΓΙΕΝ ΚΑΙ ΔΟΛΛΑΡΙΑ

158 δισεκ. δρχ.

δισεκ. δρχ. Από τα επίσημα 
στοιχεία του υπουργείου 
Οικονομικών προκύπτει ότι ο 
εξωτερικός δανεισμός στο 
οκτάμηνο Ιανουάριου - 
Αυγούστου έφθασε σε 1,158 
τρισεκ. δρχ. έναντι στόχου 1 
τρισεκ. δρχ. για ολόκληρο το 
1996. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των νέων δανείων 
ήταν σε γιέν Ιαπωνίας (46,5%) 
και σε δολλάρια ΗΠΑ 36,7%.

* Οριακή μείωση σημεί
ωσε ο πληθωρισμός τον 
Αύγουστο, που “τρέχει” με 
8,5% έναντι 8,6% τον Ιούλιο. 
Παρ’ όλα αυτά όμως, τα “μη-

ΔΙΑΣΠΔΣΤΕ ΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΠΥΡΗΝΑ
Εξέλιξη του πληθωρισμού

1 0 ,5 -

Ιούλιος '96 Αύγουστος 96
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νύματα” από το μέτωπο των 
τιμών δεν μπορούν να θεω
ρηθούν ενθαρρυντικά. Η άνο
δος των τιμών στα υγρά καύ
σιμα, αλλά και η προεκλογική 
χαλάρωση του Σεπτεμβρίου 
καθιστούν πολύ δύσκολη την 
επίτευξη του στόχου για πλη
θωρισμό κάτω από 8% μέχρι 
το τέλος του χρόνου. Η προε
κλογική υπεραισιοδοξίατου 
υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας έχει αντικατασταθεί με 
σκεπτικισμό, καθώς διαπι
στώνεται ότι η περαιτέρω συ
γκράτηση του πληθωρισμού 
απαιτεί επώδυνες θεσμικές 
παρεμβάσεις.

* Θετικό θεωρούν ότι εί
ναι το κλίμα για επενδύ
σεις οι βιομήχανοι, οι οποίοι

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Προβλεπόμενη αύξηση

βιομηχανικών επενδύσεων

i r a i  n n

μάλιστα προβλέπουν αύξηση 
των βιομηχανικών επενδύσε
ων στη διάρκεια του 1996 κα
τά 34%. Αυτό προκύπτει από 
σχετική έρευνα των υπηρε
σιών της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής που έγινε τον Μάρτιο 
και τον Απρίλιο του 1996.

* Τα προβλήματα στον 
ρυθμό είσπραξης των 
φορολογικών εσόδων
φαίνεται ότι ήδη έχουν αρχί-

σει να εκδηλώνονται. Σύμφω
να με προσωρινά στοιχεία 
του υπουργείου Οικονομικών 
ο ρυθμός είσπραξης των φο
ρολογικών εσόδων υπολεί
πεται του προϋπολο- 
γισθέντος, ενώ ανησυχίες 
παρατηρούνται και για την 
εξέλιξη των δαπανών, αφού, 
ως γνωστόν, ο κύριος όγκος 
τους πραγματοποιείται το τε 
λευταίο τρίμηνο του χρόνου. 
Ηδη διατυπώνονται εκτιμή
σεις ότι οι υπερβάσεις στον 
προϋπολογισμό θα ξεπερά- 
σουντα 350 δισεκ. δρχ.

• Στην αρχή της 
προεκλογικής περιόδου 
ιδιωτικές και κρατικές 
Τράπεζες ανακοίνωσαν 
μείωση των επιτοκίων 
καταθέσεων και χορηγήσεων 
μέχρι και κατά 1,5 
ποσοστιαία μονάδα. Η 
μείωση συνδέθηκε με την 
οριακή μείωση του 
πληθωρισμού και την πτώση 
των επιτοκίων με τα οποία 
δανείζεται το δημόσιο. Το 
σίγουρο όμως είναι ότι η 
απόφαση αυτή θα πρέπει να 
συνεκτιμηθεί με την 
προσπάθεια των Τραπεζών 
να περιορίσουν το κόστος 
χρήματος που έχουν, καθώς 
οι περισσότερες από αυτές 
αντιμετωπίζουν το 
ενδεχόμενο μείωσης των 
κερδών τους για το 1996.

* Σημαντική αύξηση 
της οικοδομικής 
δραστηριότητας 
σημειώθηκε στο α
εξάμηνο του 1996 (+20,1% 
σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 
1995). Ειδικότερα οι νέες 
άδειες οικοδομής που 
εκδόθηκαν στο διάστημα 
Ιανουάριου - Ιουνίου 1996

ΑΚΙΝΗΤΑ: ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ
Νέες άδειες οικοδομής (Ιαν.-Ιούν.)

αντιπροσώπευαν 26.095 
κυβ. μέτρα έναντι 21.631 
κυβ. μέτρων στην αντίστοιχη 
περίοδο του 1995. Πολλοί 
οικονομικοί αναλυτές 
θεωρούν ότι η εξέλιξη αυτή 
αποτελεί μία σαφή ένδειξη 
για την επερχόμενη 
ανάκαμψη της αγοράς 
ακινήτων.

* Στα 2,97 τρισεκ. δρχ. 
διαμορφώθηκε το
ενεργητικό των ελληνικών

Α/Κ: ΠΑΧΙΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ

Αύξηση ενεργητικού:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 
τη διάρκεια του α εξαμήνου 
1996. Από στοιχεία της 
Ενωσης Θεσμικών 
Επενδυτών προκύπτει ότι 
στη διάρκεια του α εξαμήνου 
το ενεργητικό τους 
αυξήθηκε κατά 539 δισεκ. 
δρχ. Ως προς τις 
τοποθετήσεις του 
ενεργητικού, 59% θα 
αφορούν σε ομόλογα του 
ελληνικού δημοσίου, 25% σε 
synthetic swaps, 4% σε 
μετοχές του εσωτερικού, 4% 
σε προθεσμιακές 
καταθέσεις και το υπόλοιπο

Μ Η · · · · · · · · · · · · · · · ·
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σε ελληνικά και διεθνή όψιμα 
και καταθέσεις.

• Στα 10 δισεκ. δρχ. 
αναμένεται ότι θα 
διαμορφωθούν τα κέρδη

προ φόρων που θα έχει η 
Εθνική Τράπεζα από τις 
μονάδες της στο εξωτερικό 
κατά τη διάρκεια του 1996. 
Αυτό τονίσθηκε κατά την 
πρώτη σύνοδο του 
Συμβουλίου Συντονισμού 
Δραστηριοτήτων Μονάδων 
Εξωτερικού, που έγινε υπό 
την προεδρία του διοικητή 
της Τράπεζας, 
κ. Θ. Καρατζά.

• Η ελληνική 
Ντίσνεϋλαντ θα έχει 
θέμα την ελληνική 
μυθολογία και έδρα το Κτήμα 
Καμπά στα Σπάτα. Το σχέδιο 
αυτό παρουσιάσθηκε από τον 
κ. Κ. Μπουτάρη, πρόεδρο 
της “Α. Καμπάς” Α/Ε, ενώ για 
την πραγματοποίησή του 
έχει ήδη εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον από επενδυτές 
του εξωτερικού.

Αρχισε να λειτουργεί 
από τις 12
Σεπτεμβρίου στα Τίρανα 
η Τράπεζα Tirana Bank, που 
είναι θυγατρική της 
Τράπεζας Πειραιώς. 
Πρόεδρος της νέας 
Τράπεζας είναι 
ο κ. Μ. Σάλλας και γενικός 
διευθυντής
ο κ. Β. Πιτσιλίδης. □
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• Σύμφωνα με επίσημη 
ανακοίνωση, η Ρωσία 
προτίθεται να εκδώσει 
ευρωομόλογα αξίας $ 300- 
500 εκατ. πριν από το τέλος 
του χρόνου. Η ρωσική 
κυβέρνηση ανακοίνωσε 
επίσης σχέδια για την 
ιδιωτικοποίηση 200 
ξενοδοχείων στη Μόσχα.

• Το κορεατικό LG 
Group ανακοίνωσε ότι
θα επενδύσει $ 2,6 δισεκ. σε 
δύο νέα εργοστάσια 
κατασκευής μικροτσίπ και 
οθονών TV στη Βρεταννία. 
Μέχρι τον Απρίλιο, είχαν 
ανακοινωθεί 477 νέα 
προγράμματα επενδύσεων 
στη χώρα αυτή - 
παρουσιάζοντας αύξηση 50%/· 
συγκριτικά με τα τρία 
προηγούμενα χρόνια.
ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ: ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΑΥΖΕΙΙ
Εισροές, 1995, $ εκατ.
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Πηγή: The Economist

• Το Χονγκ Κονγκ 
χρειάζεται απαραι- 
τήτως βελτίωση του
επιχειρηματικού του image 
προτού περιέλθει στον 
έλεγχο της Κίνας το 1997, 
σύμφωνα με μια μελέτη του 
Harvard Business School. Αν 
και αποτελεί το 
δημοφιλέστερο 
επιχειρηματικό κέντρο της 
Ασίας, απειλείται από το 
υψηλό κόστος στον τομέα των 
υπηρεσιών.

• Η πρώτη αναφορά 
του ΟΟΣΑ για την 
Τσεχία -η πρώτη από τότε 
που η χώρα έγινε το 26ο 
μέλος του Οργανισμού- είναι 
αρκετά αισιόδοξη. Η 
οικονομία της χώρας θα

© The Economist Newspaper

συνεχίσει να αυξάνεται με 
ρυθμό 5-6% τα επόμενα δύο 
χρόνια. Οι υψηλές επενδύσεις 
θα οδηγήσουν σε υγιή αύξηση 
της παραγωγικότητας και η 
ανεργία έχει παραμείνει σε 
αξιοσημείωτα χαμηλό 
επίπεδο -γύρω στο 3%.
Ομως, ο ΟΟΣΑ ανησυχεί για 
την πορεία του πληθωρισμού.

Τσεχία:
Η «Βελούδινη» επανάσταση

Α ΕΠ  (% )

1993 94 95 96* 97*
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• Η General Electric 
Capital, ο χρηματοπι
στωτικός κλάδος της GE,

πλήρωσε $ 1,8 δισεκ. για την 
εξαγορά της First Colony, 
μιας ασφαλιστικής εταιρίας 
με ενεργητικό $ 11 δισεκ. 
Παράλληλα, πάλι στην 
Αμερική, η PacifiCare Health 
Systems εξαγοράστηκε από 
την FHP International.

• Μετά την 
κατάρρευση των ανα- 
τολικοευρωπαϊκών 
καθεστώτων και της
Κομεκόν, οι οικονομίες της 
περιοχής αντιμετώπισαν την 
κρίση με ποικίλους βαθμούς 
επιτυχίας. Αλλες κατάφεραν 
να στρέψουν το εμπόριό τους 
προς την κατεύθυνση της ΕΕ, 
ενώ άλλες πασχίζουν να 
σπρώξουν τον όγκο των 
εξαγωγών τους προς τα 
προηγούμενα επίπεδα. Η 
Ουγγαρία είχε το δεύτερο σε 
μέγεθος εμπορικό έλλειμμα 
μετά την Εσθονία, ενώ η 
Σλοβακία ήταν πρώτη σε 
πλεόνασμα.

«Α Ν Α ΤΟ ΛΙΚ Α » ΙΣΟΖΥΓΙΑ
% T O U  ΑΕΠ, 1995
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• Ομως, εκτός από 
έλλειμμα, η Ουγγαρία έχει 
και την υψηλότερη αναλογία 
χρέους-εξαγωγών στην 
περιοχή. Αλλες, βαριά 
χρεωμένες χώρες, είναι η 
Πολωνία, η Ρωσία και η Βουλ
γαρία, οι οποίες επανα
προσδιόρισαν το χρέος τους.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΡΕΟΥΣ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Χρέος %  των εξαγωγών, 1995
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• Η Europe Online, 
που προσπάθησε να 
εγκαθιδρύσει μία
πολύγλωσση υπηρεσία στο 
Internet, κήρυξε πτώχευση 
όταν οι συνομιλίες για 
εξαγορά της από πιθανούς 
αγοραστές απέτυχαν. Στο 
μεταξύ, η μεγαλύτερη 
παγκόσμια εταιρία on-line 
υπηρεσιών, η America Online, 
έπαθε ένα εννεάωρο 
“μπλάκαουτ”, ενώ “φόρτωνε” 
καινούργιο λογισμικό.

• Η επιχειρηματική 
εμπιστοσύνη στην 
Ιαπωνία έκανε “βουτιά” το 
τελευταίο τέταρτο του χρόνου, 
τη στιγμή που οι αναλυτές 
πίστευαν πως οι αισιόδοξοι 
ξεπερνούν τους 
απαισιόδοξους. Οι αποδόσεις 
των ομολόγων και ο δείκτης 
Nikkei σημείωσαν πτώση. 
Παράλληλα, η επιχειρηματική 
εμπιστοσύνη στην Αμερική 
έφτασε στο υψηλότερο σημείο 
των έξι τελευταίων χρόνων.

ΙΑΠ Ω Ν ΙΑ: ΕΠ ΙΧ ΕΙΡ Η Μ Α ΤΙΚ Η  
ΕΜ Π ΙΣΤΟ ΣΥΝ Η '* '

’’ % των βιομηχανιών που περιμένουν πως το  
επιχειρηματικό περιβάλλον θα βελτιωθεί, μείοντο 
ποσοστό εκείνων που περιμένουν ότι θα επιδεινωθεί 
Πηγή: The Economist
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• Η ιαπωνική Sony και 
η ολλανδική Philips
άρχισαν τη διαδικασία 
έκδοσης πατέντας για την 
επόμενη γενιά των ψηφιακών 
οπτικών δίσκων, λέγοντας ότι 
βαρέθηκαν τις ατέλειωτες 
σχετικές συζητήσεις στη 
βιομηχανία καταναλωτικών 
ηλεκτρονικών, οι οποίες 
καθυστερούν την έκδοση 
νέων DVD.

• Δύο ταχύτατα 
αναπτυσσόμενες 
αμερικανικές εταιρίες
τηλεπικοινωνιών θα 
συγχωνευθούν, για να 
δημιουργήσουν ένα 
επιχειρηματικό γίγαντα ο 
οποίος θα μπορούσε να 
αποτελέσει απειλή σε Αμερική 
και Ευρώπη. Η WorldCom 
ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει 
την MFS αντί $ 14,4 δισεκ. με 
σκοπό τον σχηματισμό μιας 
εταιρίας, η οποία θα μπορεί 
να προσφέρει τοπική 
υπεραστική πρόσβαση, 
καθώς επίσης και αντίστοιχη 
στο Internet, σε ένα “πακέτο”.

• Μια νέα κολοσσιαία 
επένδυση στην 
Τουρκία: Η ολλανδική 
Royal Dutch/Shell, η ιαπωνική 
Mitsubishi και η αμερικανική 
MW Kellog ζητούν την άδεια 
της τουρκικής κυβέρνησης 
για την κατασκευή ενός 
terminal υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, αξίας $ 2,4 
δισεκ., και ενός 
συγκροτήματος παραγωγής 
ενέργειας.

• Η Daimler Benz 
αποκάλυψε τη 
θεαματική άνοδο των 
εσόδων του πρώτου μισού 
του 1995. Συγκεκριμένα, 
παρουσίασε λειτουργικά 
κέρδη 827 εκατ. μάρκων ($ 
553 εκατ.). Την ίδια χρονική 
περίοδο, οι μεγαλύτερες 
γερμανικές εταιρίες 
παρουσίασαν ζημίες 613 
εκατ. μάρκων.

Ν Κ Ο Σ Μ Ο
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• Τις επόμενες 
δεκαετίες, οι 
ηλικιωμένοι θα
αποτελέσουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό του 
πληθυσμού των 
αναπτυγμένων οικονομιών. 
Ομως, ελάχιστες χώρες 
έχουν αντιμετωπίσει 
σοβαρά το πρόβλημα του 
πώς θα χρηματοδοτηθούν 
οι συντάξεις χωρίς να 
αποταμιεύουν περισσότερο 
οι μελλοντικοί 
συνταξιούχοι. Το 
ενεργητικό των 
συνταξιοδοτικών ταμείων 
προβλέπεται για $ 6,4 
τρισεκ. στην Αμερική του 
2000, από $ 2,6 τρισεκ. το 
1990. Στην Ιαπωνία τα 
αντίστοιχα νούμερα είναι $ 
1,8 τρισεκ. και $ 600 δισεκ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩ Ν ΤΑΜ ΕΙΩΝ
$ τρισεκ.

Ιαπωνία

Βρεταννία 

Καναδάς 

Ολλανδία 

Ελβετία 

Γερμανία ^  

Αυστραλία

1990 
Κ 1 1995 
Κ 2000

στα $ 167. Η απορρύθμιση 
στην Ινδία έριξε την τιμή 
από τα $ 177. Στο Τόκυο, η 
αντίστοιχη τιμή είναι $ 123, 
ενώ στο Χονγκ Κονγκ $ 119. 
Στη Μόσχα ο ενοικιαστής 
πρέπει να πληρώσει $ 97, 
αλλά και η Κίνα ακριβαίνει: 
στο Πεκίνο η τιμή είναι $ 85 
και στη Σαγκάη $ 83. Ενώ 
στο Μανχάπαν η τιμή είναι $ 
60, στο Μπουένος Λίρες και 
το Μεξικό είναι μόνο $ 12.

ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
$ ανά τετρ. πόδι, Ιούνιος 1996
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Douglas συζητεί τη 
συγχώνευσή του ή κάποια 
άλλου είδους σχέση με τη 
Raytheon, η οποία 
εξειδικεύεται σε 
ηλεκτρονικά συστήματα και 
πυραύλους. Οι συνομιλίες 
McDonnel Douglas και 
Boeing είχαν αποτύχει.

Βομβάη 

Τόκυο 

Χονγκ Κονγκ 

Μόοχα 

Λονδίνο 

Δελχί 

Σινγκαπούρη | 

Πεκίνο \ 

Σαγγάη 

Παρίσι 

Ανόί 

Νέα Υόρκη 

Φρανκφούρτη 

Ταϊπέι 

Μπουένος Άιρες 

Σάο Πάολο 

Μεξικό 

Πράγα 

Σάίγκόν 

Μανίλα 

Βουδαπέστη

• Οι τρεις
μεγαλύτερες εταιρίες 
του 1995 ήταν ιαπωνικές, 
καθώς επίσης και οι δέκα 
από τις top 15. Με 
πωλήσεις $ 184 δισεκ., η 
Mitsubishi ήταν πρώτη στη 
λίστα. Τέταρτη ήταν η 
αμερικανική General 
Motors. Η μοναδική μη 
αμερικανική εταιρία στη 
λίστα ήταν η ευρωπαϊκή 
Royal Dutch/Shell.

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πωλήσεις, $ δισεκ. 1995

90 120 150 180

Mitsubishi 
(Ιαπωνία)

Mitsui 
(Ιαπωνία)

Itochu 
(Ιαπωνία)

General Motors 
(ΗΠΑ)

Sumitomo 
(Ιαπωνία)
Marubeni 
(Ιαπωνία)

Ford 
(ΗΠΑ)

Toyota m m m  
(Ιαπωνία) W ÊÊM  

Exxon î m m  
(ΗΠΑ) —  

Royal Dutch/Shell 
(Βρεταννία/Ολλανδία) H H  

Nissho Iwai s · ·  
(Ιαπωνία) æÊWÊm 

Wal-Mart Stores + V · ·  
(ΗΠΑ) W Ê M  

Hitachi
(Ιαπωνία) m m  

Nippon Life Insurance
(Ιαπωνία) m m  

Nippon Telegraph & m m  
Telephone (Ιαπωνία) H ·

Πηγή: The Economist

Πηγή: The Economist

• Η Βομβάη 
εξακολουθεί να 
παραμένει το ακριβότερο 
μέρος του κόσμου όσον 
αφορά στην τιμή ακινήτων. 
Συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και άλλων τελών, η 
τιμή ενός τετραγωνικού 
ποδιού ανά έτος ανέρχεται

Κουάλα I  
Λουμπουρ ■
Κων/πολη |

Μπανγκόκ I
Τζακάρτα |

Γιοχάνεσ-1 
μπου

Ενοίκιο ως % , 
του συνολικού

μπουργκ mm m M  

Πηγή: The Economist
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• Ο αμερικανικός 
αεροδιαστημικός 
κολοσσός McDonnel

• Η νοτιοκορεατική 
Kia Motors ανακοίνωσε 
τα σχέδιά της για την 
κατασκευή ενός 
εργοστασίου αυτοκινήτων 
αξίας $ 1 δισεκ. στο 
Καλίνινγκραντ της Ρωσίας, 
στις ακτές της Βαλτικής. Η 
επένδυση θα είναι η 
μεγαλύτερη που έχει γίνει 
στη χώρα αυτή. Q
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Τελικά, θα γίνουν οι δεσμεύσεις
πραγματικότητα;

Το οικονομικό επιτελείο της νέας κυβέρνησης βρίσκεται 
μπροστά σε δίλημμα: Να αθετήσει τις προεκλογικές 

υποσχέσεις, ή να μην καταφέρει να καταθέσει στη Βουλή 
έναν αξιόπιστο Προϋπολογισμό, δεδομένων 

των “υπαρκτών” οικονομικών δυσχερειών

Η επιβράδυνση 
του ρυθμού 
πτώσης του 
πληθωρισμού, 
καθιστά 
ουσιαστικά 
αδύνατη την 
επίτευξη των 
στόχων του 
Προγράμματος 
Σύγκλισης

Του Γιάννη Σιώτου * •

Τ ο μίγμα της  οικονομικής πολιτικής της 
νέας κυβέρνησης παραμένει αμετά
βλητο, καθώς η δημοσιονομική εξυ 

γίανση παραμένει κεντρικός στόχος. Η ανά
ληψη των δύο βασικών οικονομικών υπουρ
γείων από τον  κ. Γ. Παπαντωνίου, η προαγω
γή του κ. Α. Παπαδόπουλου στο υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο
κέντρωσης και η συνέχιση τη ς  θητείας του κ. 
Κ. Λαλιώτη στο ΥΠΕΧΩΔΕ μπορούν να θεω
ρηθούν σαφές δείγμα τη ς  πρόθεσης του 
πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη να προχωρήσει 
σε αλλαγές που θα στοχεύουν:

•  Στη μείωση των δημόσιων δαπανών και 
των προσλήψεων.

•  Στη μεταβολή του τρόπου λειτουργίας 
τη ς  δημόσιας διοίκησης.

•  Στην επιτάχυνση τη ς  διαδικασίας υλο
ποίησης των μεγάλων έργων.

Το ερώτημα όμως που ανακύπτει είναι 
πώς η νέα κυβέρνηση θα βρει τα  επί πλέον 
850 δισεκ. δρχ. που προβλέπονται στον 
Προϋπολογισμό του 1997, αλλά και τα  400 
δισεκ. δρχ. περίπου που υπολογίζεται ότι θα 
είναι τελικά η υπέρβαση του  Προϋπολογι
σμού του 1996, ώστε να επιτευχθούν οι στό
χοι του Προγράμματος Σύγκλισης (βλ. και 
στήλη Επικαιρότητα - Ανάλυση στις επόμε
νες σελίδες). Οι προεκλογικές δεσμεύσεις 
του ΠΑΣΟΚ “μιλούσαν” για επίτευξη των 
στόχων χωρίς νέες φορολογίες και μέσω 
τη ς  μείωσης των δαπανών και της  αύξησης 
τω ν φορολογικών εσόδων από την πάταξη 
τη ς  φοροδιαφυγής.

Ωστόσω ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών κ. Γ. Παπαντωνίου έχει ήδη 
υποσχεθεί ότι το  1997 οι αυξήσεις που θα 
δοθούν στους εργαζόμενους στον δημόσιο 
τομέα  θα είναι κατά 2 περίπου εκατοστιαίες 
μονάδες μικρότερες από τον  πληθωρισμό.

Η δέσμευση αυτή περιορίζει σημαντικά τα  
περιθώρια για πιο ευέλικτη πολιτική περι
στολής των δαπανών, αφού οι δαπάνες μι
σθοδοσίας αντιπροσωπεύει σημαντικό πο
σοστό της  δαπάνης στον τακτικό Προϋπο
λογισμό. Ετσι, οι δυνατότητες για ουσιαστι
κές οικονομίες μετατίθενται στο μέλλον με 
παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα. Από την 
άλλη πλευρά, η βραδεία πτώση του πληθω
ρισμού καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την 
επ ίτευξη των στόχων του Προγράμματος 
Σύγκλισης για μείωση τη ς  δαπάνης για τό 
κους. Η νέα κυβέρνηση καλείται να αντιμε
τωπίσει ένα σημαντικό πρόβλημα στο σκέ
λος των δαπανών, οι οποίες πολύ δύσκολα 
θα κινηθούν στους στόχους του προγράμ
ματος Σύγκλισης, καθώς ακόμη και η κατάρ
γηση δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών 
επιδρά μόνο μεσοπρόθεσμα στο ύψος των 
δαπανών (το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευθεί ότι δεν 
θα γίνουν απολύσεις).

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση τω ν φ ο
ρολογικών εσόδων χωρίς την  εποβολή νέ
ων φορολογιών ή αναπροσαρμογή τω ν ήδη 
υφισταμένων θεω ρείται ουσιαστικά αδύνα
τη . Συγκεκριμένα, οι οργανω τικές αλλαγές 
που έχουν πραγματοποιηθεί -ή που βρίσκο
νται σε στάδιο υλοποίησης- δεν αλλάζουν 
στην πραγματικότητα την  εμβέλεια  του  φο- 
ροεισπρακτικού μηχανισμού, αφού δεν 
έχει ολοκληρω θεί το  πρόγραμμα μηχανορ
γάνωσης. Στα πλαίσια αυτά, η αύξηση των 
εσόδων από τη  φοροδιαφυγή δεν μπορεί 
να αντιμετωπισθεί παρά ως ευχολόγιο χρη
σιμοποιημένο από όλες οι μεταπολιτευτι
κές  κυβερνήσεις που συνέτασσαν Προϋπο
λογισμούς.

Πάντως, οι διαπιστώσεις αυτές είχαν επι- 
σημανθεί στον πρωθυπουργό πριν από τις  
εκλογές από κορυφαίο οικονομικό παράγο
ντα, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε ως 
“θαύμα τη σύνταξη ενός αξιόπιστου Προϋ
πολογισμού, χωρίς την αύξηση ήδη υφιστά
μενων φορολογιών” .

Ετσι, μπροστά στο οικονομικό επιτελείο 
τη ς  νέας κυβέρνησης προβάλλει το  δίλημ
μα ε ίτε  να αθετήσει τ ις  προεκλογικές δ ε 
σμεύσεις της, ε ίτε  να βρεθεί σε πραγματική 
αδυναμία να καταθέσει στη Βουλή έναν
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Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
■  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Υπουργός: ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Υφυπουργός: ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 
Υφυπουργός: ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Υπουργός: ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Υφυπουργός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
Αναπληρωτής υπουργός: ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Υφυπουργός: ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπουργός: ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Υφυπουργός: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ 
Υφυπουργός: ΑΛΕΚΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπουργός: ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Υφυπουργός: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΥΣ 
Υφυπουργός: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υπουργός: ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Υφυπουργός: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ 
Υφυπουργός: ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υπουργός: ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 
Υφυπουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ 
Υφυπουργός: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Υπουργός: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 
Υφυπουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Υπουργός: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 
Υφυπουργός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ 
Υφυπουργός: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΑΝ ΙΔΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Υπουργός: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
Υφυπουργός: ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
Υφυπουργός: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Υπουργός: ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ 
Υφυπουργός: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ 
Υφυπουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Υπουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Υπουργός: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
Υφυπουργός: ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΡΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Υπουργός: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΜΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Υπουργός: ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Υπουργός: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υπουργός: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υπουργός: ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ 
Υφυπουργός: ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Υπουργός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

αξιόπιστο Προϋπολογισμό. Το ενδεχόμενο 
αδιέξοδο γίνετα ι πιο απειλητικό αν συνε- 
κτιμηθεί και το  νέο πολιτικό σκηνικό που 
προέκυψε από τ ις  εκλογές τη ς  22ας Σ ε
πτεμβρίου. Η ισχυρή αριστερή αντιπολί
τευση περιορίζει αισθητά τα  περιθώρια 
δραστικών αποφάσεων, ενώ το  κόμμα τη ς  
Ν. Δ. υπό τη  νέα ηγεσία του αναμένεται ότι 
θα ανεβάσει το υ ς  αντιπολιτευτικούς του 
τόνους.

Ταυτόχρονα, το  ανοιχτό “μέτωπο” με 
την Τουρκία και το  ενδεχόμενο αμερικανι
κών πιέσεων για το  κλείσιμο όσο το  δυνα
τόν  συντομότερα τη ς  εκκρεμότητας αυτής 
είναι στοιχεία που δεν θα πρέπει ούτε να 
αγνοηθούν αλλά ούτε και να υποτιμηθούν. 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε περίπτωση

επανεκλογής του προέδρου Μπιλ Κλίντον 
(βλ. και συνέντευξη με τον Μάικλ Δουκάκη 
στο ίδιο τεύχος) οι σχετικές πρωτοβουλίες 
φαίνεται ότι θα αρχίσουν να εκδηλώνονται 
στο τέλ ο ς  του  χρόνου, όταν δηλαδή θα ξ ε 
κινάει η διαδικασία συζήτησης του  Προϋ
πολογισμού. Αν αληθεύουν οι πληροφο
ρίες που προέρχονται τόσο από την  Ουάσι- 
γκτον όσο και από τ ις  Βρυξέλλες για  δ ε 
σμεύσεις του κ. Κ. Σημίτη ως προς την  επί
λυση τω ν ελληνοτουρκικών, τό τε  το  πολιτι
κό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα πρέπει 
να κινηθεί η κυβέρνηση θα είναι ασφυκτικό 
και το  ερώ τημα που ανακύπτει είναι κατά 
πόσον η κυβέρνηση θέλει να ανοίξει τα υ τό 
χρονα δύο τόσο μεγάλα οικονομικά, κοινω
νικά και εθνικά θέματα. ϋ

Η ισχυρή 
αριστερή 

αντιπολίτευση 
περιορίζει 

αισθητά 
τα περιθώρια 

δραστικών 
αποφάσεων
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Εξι παγίδες στην οικονομία 
για τη νέα κυβέρνηση

Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της 
κυβέρνησης. Οι νέες δυσκολίες προσθέτουν νέα εμπόδια στο ήδη 

δυσκολότατο έργο της δημοσιονομικής εξυγίανσης. 
Η εκτέλεση του φετινού Προϋπολογισμού, η πορεία του 

πληθωρισμού, το ισοζύγιο πληρωμών και φυσικά η εξέλιξη των 
μεγεθών της ανεργίας, αποτελούν μερικά μόνο από τα “βουνά” 

που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση. 
Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχουν πια περιθώρια για να 

εφαρμοστούν οι “εύκολες λύσεις” του παρελθόντος...

Ειδικού Συνεργάτη

Ο ι πρόωρες εκλογές εκπμάται τώρα από 
όλους ότι είχαν θετικές επιπτώσεις στην 
οικονομία, επειδή αφ’ ενός απεφεύχθη 

μια μακρά προεκλογική περίοδος και αφ’ ε τέ 
ρου η νέα κυβέρνηση, με ανανεωμένη τη λαϊκή 
εντολή και με προοπτική τετραετίας, βρίσκεται 
σε θέση να λάβει δύσκολες αποφάσεις.

Τα μεγάλα προ
βλήματα της δη
μοσιονομικής πο
λιτικής όχι μόνο 
εξακολουθούν να 
παραμένουν, χω
ρίς να είναι ορατές 
κάποιες λύσεις, 
αλλά το  τελευταίο 
διάστημα έχουν 
προστεθεί και νέα, 
καθιστώντας ου
σιαστικά αδύνατη 
τη μείωση των δη
μοσιονομικών ελ
λειμμάτων και την
άσκηση περιοριστικής δημοσιονομικής πολι
τικής για το  υπόλοιπο του έτους, αλλά και για 
το  1997.
Α) Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ  Τ Ο Υ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜ ΟΥ ΤΟ Υ  1996: Σύμφωνα με στοιχεία και 
προβλέψεις του ΥΠΕΘΟ, γίνεται δεκτή μια 
υπέρβαση του ελλείμματος του κρατικού Προ
ϋπολογισμού για το  1996 κατά 330 δισεκ.

δρχ.(βλέπε πίνακα). Η διεύρυνση αυτή του ελ
λείμματος οφείλεται τόσο σε υστέρηση των 
εσόδων κατά 170 δισεκ. δραχμές όσο και σε 
υπέρβαση των δαπανών κατά 160 δισεκ. δρχ

Οι προβλέψεις αυτές όμως είναι πολύ “αι
σ ιόδοξες” . Εκπμάται, π.χ., ότι η υπέρβαση 
των δαπανών για τόκους (100 δισεκ. δρχ.) 
που ανακοινώθηκε δεν είναι ρεαλιστική. Ο 
προβλεπόμενος στον Προϋπολογισμό του 
1996 ρυθμός αύξησης των δαπανών αυτών 
ήταν 1,7%, ενώ το  πρώτο εξάμηνο οι δαπάνες 
για τόκους αυξήθηκαν με ρυθμό 10% περί
που. Η εξέλιξη  αυτή υποδηλώνει μια υπέρβα
ση, σε ετήσια βάση, της  τά ξης των 280 δισεκ. 
δρχ., πέρα από την προγραμματισμένη “ρύθ
μιση” τόκων ύψους 200 δισεκ. δρχ., όπως έγι
νε και το  1995. Για τους λόγους αυτούς εκτι- 
μάται ότι η υπέρβαση των δαπανών για τό 
κους θα είναι τουλάχιστον 200 δισεκ. δρχ. 
(και όχι 100 δισεκ. δρχ.).

Επίσης, η προβλεπόμενη υστέρηση των 
εσόδων του Προϋπολογισμού δημοσίων 
επενδύσεων από την ΕΕ κατά 30 δισεκ. δρχ. 
μόνο είναι υπεραισιόδοξη. Από τα  έσοδα αυ
τά, ύψους 575 δισεκ. δρχ., το  πρώτο εξάμηνο 
του έτους είχαν εισπραχθεί μόνο 23 δισεκ.

δρχ.! Γι’ αυτό εκτι-

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1996 

(σε δισεκ. δρχ.)

Εκτιμήσεις Εκτιμήσεις 
ΥΠΕΘΟ “Β.Ε."

1. Υστέρηση εσόδων Τ.Π.

2. Υστέρηση εσόδων ΠΔΕ

3. Υπέρβαση πρωτογενών δαπανών Τ.Π.

4. Υπέρβαση δαπανών Τ.Π. για τόκους 

Συνολική υπέρβαση ελλείμματος 

Πηγή: ΥΠΕΘΟ

μαται οτι η υστέ
ρηση θα είναι 100 
δισεκ. δρχ. περί
που και όχι 30 δι- 
σεκ. δρχ. Ετσι, η 
υπέρβαση του ελ
λείμματος για το  
1996 θα είναι 500 
δισεκ. δρχ. και όχι 
330 δισεκ. δρχ. 
(βλέπε στήλη 2 
του πίνακα), με 
αποτέλεσμα το 
έλλειμμα του κρα
τικού προϋπολο

γισμού το  1996 να φθάσειτο 10,1% του ΑΕΠ, 
όσο περίπου και το  1995 (10,2%).
Β) ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΤΟΚΙΑ: Η πτώση 
του πληθωρισμού στο υπόλοιπο του τρέχοντος 
έτους δεν θα είναι ομαλή, ούτε θα πρέπει να θε
ωρείται ως δεδομένη. Είναι πολύ πιθανόν η τιμή 
του πετρελαίου να διατηρηθεί στα 24 δολλάρια 
το  βαρέλι ή και να αυξηθεί, περιορίζοντας ση-
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μαντικά τις δυνατότητες μείωσης του πληθωρι
σμού στη χώρα μας. Εξ άλλου, τον Οκτώβριο ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης υγρών καυσίμων 
θα επανέλθει στα προ του Απριλίου 1996 (περί- 
που 4 δρχ./λίτρο υψηλότερα), ενώ το  πετρέ
λαιο θέρμανσης θα είναι σημαντικά αυξημένο 
έναντι της τιμής που είχε τον Οκτώβριο του 
1995. Ολα αυτά, καθώς και η ασήμαντη υποχώ
ρηση του ΔΤΚ τον παρελθόντα Αύγουστο, δεί
χνουν ότι οι εξελίξεις στον πληθωρισμό τους 

I επόμενους μήνες δεν θα είναι ευχάριστες.
Ομως, η αδυναμία αποκλιμάκωσηςτου πλη

θωρισμού το  1996 είναι καθοριστικής σημασίας 
για τον προϋπολογισμό του 1997. Σύμφωνα με 

¡ το  Π ρόγραμμα Σύγκλισης, το  1997 αναμενόταν 
| μείωση των δαπανών για τόκους ύψους 564 δι- 

σεκ. δρχ. Με βάση τις  εξελίξεις των επιτοκίων 
το  1996, η μείωση αυτή δεν είναι πλέον εφικτή 
(βλ. τεύχος Σεπτεμβρίου της “Β.Ε.”).
Γ) ΟΙ ΔΑ Π Α Ν ΕΣ Τ Ο Υ  ΤΑ Κ Τ ΙΚ Ο Υ  ΠΡΟΫ
Π ΟΛΟ ΓΙΣΜ Ο Υ: Πέρα όμως από τις  δαπά
νες για τόκους και οι άλλες μεγάλες κατηγο
ρίες δαπανών θα παρουσιάσουν μεγάλες αυ
ξήσεις το  1997.

Κατ’ αρχήν οι δαπάνες προσωπικού για το 
1996 εκπμάται ότι θα σημειώσουν υπέρβαση 
της τάξης των 80 δισεκ. δρχ. Γιατο 1997 υπάρ
χουν ρητές διαβεβαιώσεις για εισαγωγή του 

¡ νέου (αυξημένου) μισθολογίου για τους δημο- 
| σίους υπαλλήλους, καθώς καιγιααυξήσειςτης 

τάξης του 15% για τους στρατιωτικούς και 
τους δικαστικούς, ενώ όσα επιδόματα δόθη
καν κατά τη διάρκεια του 1996 θα επιβαρύνουν 
για πρώτη φορά τον προϋπολογισμό σε 14μη- 
νη βάση το  1997. Ετσι, εκπμάται ότι οι δαπάνες 
αυτές θα είναι αδύνατον να συγκρατηθούν το 
1997, πολύ δε περισσότερο να μειωθούν.

Αυξημένες θα είναι επίσης και οι δαπάνες για 
' επιχορηγήσεις προς τους ασφαλιστικούς οργα

νισμούς και ιδιαίτερα προς το ΙΚΑ για να καλυ
φθεί το κόστος ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξι- 

| ούχων (52 δισεκ. δρχ. σε ετήσια βάση), προς 
τους συγκοινωνιακούς φορείς, τους OTA κ. λ.

Οι τρεις αυτές κατηγορίες δαπανών (τό- 
¡ κοι, δαπάνες προσωπικού και επιχορηγή

σεις), όμως, υπερβαίνουν το  80% του συνό
λου των δαπανών στον Προϋπολογισμό του 
1996 (και απολογιστικά λόγω των υπερβάσε
ων θα ξεπεράσουν το  85%) και εφόσον είναι 
ανέφικτο να συγκρατηθούν, και το  σύνολο 
των δαπανών για το  1997 θα ση μειώσει ση μα
ντική αύξηση. Και όλα αυτά βέβαια, χωρίς να 
ληφθούν υπόψη και τυχόν πρόσθετες δαπά
νες που θα προκόψουν από την εκπλήρωση 
προεκλογικών υποσχέσεων για παροχές.
Δ ) ΤΟ  Μ ΙΓΜ Α Ο ΙΚΟΝ Ο Μ ΙΚΗΣ Π Ο Λ ΙΤΙ
ΚΗΣ: Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το  ότι οι 
σημαντικές αυτές αυξήσεις στις διάφορες 
κατηγορίες δαπανών θα συμβούν σε ένα

έτος όπου απαιτείται δραστική μείωση των 
δαπανών, κάτι που ουσιαστικά δεν έχει ξανα- 
γίνει στην Ελλάδα.

Οπως είναι γνωστό, η μέχρι σήμερα επιτευ- 
χθείσα πρόοδος στην αποκλιμάκωση του πλη
θωρισμού οφείλεται κυρίως στην ασκούμενη 
νομισματική/συναλλαγματική πολιτική και έχει 
αποβεί σε βάρος των εξαγωγών και των επεν
δύσεων. Γ Γ αυτό όλοι οι διεθνείς οργανισμοί 
(ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, Ε.Ε.) πιέζουν για να μεταβληθεί 
το  ακολουθούμενο μίγμα οικονομικής πολιτι
κής προς την κατεύθυνση της αυστηρότερης 
δημοσιονομικής και της ελαστικότερης νομι- 
σματικής/συναλλαγματικής πολιτικής. Επί
σης, οι ίδιοι οργανισμοί (αλλά και το  ΙΟΒΕ και η 
Τράπεζα Ελλάδος) τονίζουν ότι η περιοριστική 
δημοσιονομική πολιτική πρέπει να προέλθει 
κυρίως από τη συγκράτηση των δαπανών και 
όχι από την επιβολή νέων φόρων κ. λ. Ετσι, το 
ερώτημα για τη νέα κυβέρνηση είναι το  εξής: 
Πώς θα επιτευχθεί ουσιαστική περικοπή των 
δημοσίων δαπανών το  1997, όταν όλες οι ε ξε 
λίξεις και όλα τα έως σήμερα διαθέσιμα στοι
χεία οιωνίζονται σημαντική αύξηση των δαπα- 
νώ νγιατο επόμενο έτος;
Ε) ΤΟ  ΙΣΟ ΖΥΓΙΟ  ΠΛΗΡΩΜ ΩΝ: Η ραγδαία 
επιδείνωση του ισοζυγίου πληρωμών (και ιδι
αίτερα του εμπορικού ισοζυγίου) κατά τη 
διάρκεια του 1996 καθιστά επίσης αναπό
φευκτη τη  μεταβολή του μίγματος οικονομι
κής πολιτικής και την άσκηση μιας ουσιαστι
κής περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτι
κής, ώστε η συναλλαγματική πολιτική να κα
ταστεί περισσότερο ευέλικτη.
Σ Τ ) ΑΝ ΕΡ ΓΙΑ : Τέλος, τα  πράγματα περι
πλέκονται ακόμη περισσότερο από την ύπαρ
ξη εκτεταμένης ανεργίας, της υψηλότερης 
από τα  τέλη  της δεκαετίας του ‘60. Οποιαδή
ποτε προσπάθεια αντιμετώπισης τη ς  ανερ
γίας (επιδόματα ανεργίας, επανεκπαίδευση 
ανέργων ή επεκτατική δημοσιονομική πολιτι
κή) απαιτεί κάποιες δαπάνες εκ μέρους του 
τακτικού προϋπολογισμού.

Από τα  ανωτέρω είναι φανερό ότι δεν 
υπάρχουν εύκολες λύσεις, ιδιαίτερα βραχυ
πρόθεσμα. Τα προβλήματα του ισοζυγίου 
πληρωμών και της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας μπορούν να λυθούν μό
νο με αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία 
είναι δυνατόν να προέλθει από αύξηση των 
ιδιωτικών κυρίως επενδύσεων και βελτίωση 
της  διοίκησης και οργάνωσης των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων (αλλά και του δημόσιου το 
μέα). Η επιτάχυνση τω ν αποκρατικοποιήσε
ων θα βοηθούσε επίσης σημαντικά και προς 
την κατεύθυνση του περιορισμού των δημο
σίων δαπανών, αλλά και τη ς  αύξησης των 
εσόδων και της  βελτίωσης της παραγωγικό
τητας. Αλλες επιλογές δεν υπάρχουν. □

Αύξηση 
επενδύσεων 

και επιτάχυνση 
αποκρατικο

ποιήσεων, είναι 
οι μόνες λύσεις 

στα
προβλήματα
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ΜΙΚΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ “TITAN”

Οι ανερχόμενες αγορές της Ανα
τολικής και Νότιας Ασίας και οι 
αγορές της Αμερικής εμφάνισαν 

σταθεροποιητικές τάσεις με μικρή αύξηση 
της κατανάλωσης τσιμέντου. Στην Ελλάδα 
η κατανάλωση τσιμέντου το 1995 παρου
σίασε σημεία ανάκαμψης, με άνοδο 2%, η 
οποία οφείλεται στην κινητικότητα που πα
ρατηρήθηκε στον τομέα των δημοσίων έρ
γων. Στα πλαίσια αυτά, βελτίωση εμφάνι
σαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εται
ρίας ‘Τιιτάν”, καθώς ο κύκλος εργασιώντης 
μητρικής εταιρίας αυξήθηκε κατά 9,5%, σε 
64 δισεκ. δρχ. Ο ενοποιημένος κύκλος ερ
γασιών αυξήθηκε κατά 7,8%, σε 98,2 δισεκ. 
δρχ., ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 
11,8 δισεκ. δρχ., αυξημένα κατά 26,9%.

Ο όγκος εξαγωγών της εταιρίας στις 
ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 4%, ενώ τα  επίπεδα

Εξέλιξη του ενοποιημένου κύκλου 
εργασιών του Ομίλου Τιτάν
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■  Διεθνείς Καθετοποιημένες ■  Τσιμέντο*
δραστηριότητες δρασ τηριότητες*

*  Ε σ ω τερική αγορά

πωλήσεων των προϊόντων στην Βρεταν- 
νία παρέμειναν σταθερά. Στην υπόλοιπη 
Ευρώπη παρουσίασαν μείωση.

Οι προοπτικές για το  μέλλον είναι ευ
οίωνες.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ “ΣΑΡΑΝΤΗΣ” 
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι 
διαπραγματεύσεις της εταιρίας 
“Σαράντης” με τον οίκο “Estee 

Lauder” για τη δημιουργία καταστημά
των αποκλειστικής πώλησης των προϊό
ντων “Estee Lauder”, “Clinique”, και 
“Aramis”. Παράλληλα, η εταιρία ετοιμά
ζει, για τον Δεκέμβριο 1996, κατάστημα 
στο Βουκουρέστι, ενώ στο πρώτο τρίμη
νο του 1997 θα λειτουργήσει κατάστημα 
στη Σόφια. Η Σερβία και η Ουκρανία απο
τελούν επόμενους οτόχουςτης εταιρίας.

Πρόσφατα εγαγοράστηκε απάτην εται
ρία το σήμα της Μεάίεεοη, δίνοντας τη δυ
νατότητα (πην εταιρία να επεκταθεί στον 
χώρο των γυναικείων καλσόν, ενώ στο μέλ
λον σχεδιάζεται η επέκταση και στον χώρο 
των γυναικείων μαγιώ και εσωρούχων.

Οπως δήλωσε ο κ. Νίκος Κεφαλάς, 
γενικός διευθυντής της “Σαράντης”, οι 
πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 
1996 ήταν 6,8 δισεκ. δρχ. (1995: 4,7 δι- 
σεκ. δρχ.). Τα καθαρά κέρδη προ φόρων, 
το  πρώτο εξάμηνο του 1996, ήταν 752 
εκατ. δρχ., ενώ το  αντίστοιχο περυσινό 
χρονικό διάστημα 455 εκατ. δρχ.

Στο τέλος του 1996 οι πωλήσεις θα 
φτάσουν τα 13 δισεκ. δρχ., προβλέπονται 
δε κέρδη 1,6 δισεκ. δρχ.

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΗΣ“ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ” 
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ο κ. Γ. Πετζετάκις, 
διενθ όνων 
σύμβουλος της 
“Α.Γ. Πετζετάκις”

I Η νέα παραγωγική μονάδα πα- 
Λ  ραγωγής σωλήνων της εταιρίας 
■  “Πετζετάκις” τέθηκε σε λειτουρ

γία, τον Ιούλιο, στην πόλη Linyi της επαρ
χίας Shandong της Κίνας.

Στην κοινοπρακπκή αυτή εταιρία, που 
έχει επωνυμία “Linyi A.G. Petzetakis Pla
stics Co”, συμμετέχει η ελληνική ετα ρ ά  
“Πετζετάκις” και σημαντικός κρατικός φορέ- 
αςτης Κίνας. Η νέα εταιρία θα παράγει και θα 
διαθέτει σκληρούς σωλήνες για την τροφο
δοσία νερού, σωλήνες αποχέτευσης, συ
μπεριλαμβανομένου του ηχομονωτικού σω
λήνα οικιακής αποχέτευσης, καθώς και εύ
καμπτους σωλήνες γιατη μεταφορά νερού.

Η παραγωγική ικανότητα της μονάδας 
αυτής ανέρχεται σε 4.000 τόννους σκλη
ρών σωλήνων ετησίως, σε 5 γραμμές πα
ραγωγής. Στο εργοστάσιο, επιφάνειας 
35.000τ.μ., απασχολούνται 100 άτομα.

Σύμφωνα με τον κ. Διαμάντη Κωνστα
ντίνο, οικονομικό αναλυτή του ομίλου, η 
εταιρία αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες 
της Κίνας στην υδροδότηση και στην οι
κιακή αποχέτευση. Η εταιρία “Πετζετάκις” 
ενδιαφέρεται γ ια τη  ραγδαία αναπτυσσό
μενη αγορά της Κίνας και η δημιουργία 
της νέας μονάδας θα αποτελέσει σημαντι
κή βάση για άλλες στρατηγικές συνεργα
σίες της στη χώρα αυτή.

Η “GOODY’S” ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

% .....1 Το πρώτο κατάστημα της αλυσί-
, I  δας “Goody’s” στο εξωτερικό 
^  θα λειτουργήσει στο τέλος του 

1996 στη Λεμεσό της Κύπρου. Οπως δη
λώνει ο κ. Στάθης Παναγιωτόπουλος, 
στέλεχος της εταιρίας, η επιλογή της Κύ
πρου έγινε επειδή είναι κοντινή αγορά 
και έχει κοινά στοιχεία με την ελληνική. 
Ηδη οι εργασίες στο κατάστημα έχουν 
ξεκινήσει και έχει προϋπολογιστεί δα
πάνη 400.000 - 500.000 κυπριακών λι
ρών. Το πρώτο εξάμηνο θα λειτουργή
σει ως “πιλότος” και, αν όλα πάνε καλά, 
η εταιρία θα προχωρήσει στη δημιουρ
γία δεύτερου καταστήματος.

Στους στόχους της ανήκει και η επέ
κταση στα Βαλκάνια. Πρώτος σταθμός θα 
είναι η Βουλγαρία, για την οποία γίνεται 
ήδη σχετική μελέτη. Κατά τον κ. Σ. Πανα- 
γιωτόπουλο, η Βουλγαρία είναι η καταλ-

Πωλήσεις & Αποτελέσματα της Goody's

■  Πωλήσεις 
Μικτά κέρδη 

B I Κέρδη προ φόρων

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
■  95 202 316 592 851 1240 1400 2375

83 181 282 531 759 1156 1300 1418
I I  24 106 141 438 580 499 1100 929

ληλότερη χώρα, επειδή παρουσιάζει ση
μαντική επιχειρηματική δραστηριότητα 
και είναι πολύ κοντά στα κεντρικά γρα
φεία της εταιρίας, στη Θεσσαλονίκη.

Βελτιωμένα ήταν τα οικονομικά μεγέ
θη της “Goody’s” το  1995, καθώς ο κύ
κλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 
17,8 δισεκ. δρχ. Τα κέρδη προ φόρων και 
μετά από δικαιώματα μειοψηφίας το 1995 
ανήλθαν στο ποσό των 2 δισεκ. δρχ., ενώ 
γιατο 1996 υπολογίζεται πως θαφτόσουν 
τα 2,6 δισεκ. δρχ.

Το 1995 ο όμιλος “Goody’s” διέθετε 
90 καταστήματα και το  1996 θα διαθέτει 
103. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται νέα 
καταστήματα σε Αθήνα, Κρήτη και Θεσ
σαλονίκη.
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ΜΙΚΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ο κ. Νικ. Καραμούζης, υποδι
οικητής της  Εθνικής Τράπεζας 
της  Ελλάδος, εξελέγη  και πρό

εδρος του δ.σ. της  “Διεθνικής” Α/Ε, 
που διαχειρίζεται τα  Αμοιβαία Κεφάλαια 
“Δήλος”.

Οπως αναφέρεται, η εκ μέρους του 
κ. Ν. Καραμούζη ανάληψη νέων καθη
κόντων υποδηλώνει την πολιτική της  
Εθνικής Τράπεζας για προώθηση και 
περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών, 
που αναφέρονται στον χώρο της  κεφα
λαιαγοράς και, επομένως, την περαι
τέρω  ανάπτυξη τω ν εργασιών τη ς  
“Διεθνικής”.

Επίσης στο δ.σ. της “Διεθνικής” εξε 
λέγη ως α’ αντιπρόεδρος ο κ. Δημ. Παυλά- 
κης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕΒΑ.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΤΗΣ “CHIPITA” 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ο κ. Σπόρος
Θεοδωρόπονλος,
πρόεδρος και
διευθύνων
σύμβουλος
της “Chipita
International ” AIE

Η επέκταση τη ς  επιχειρηματι
κής δραστηριότητας τω ν ελ 
ληνικών επιχειρήσεων στην 

ευρωπαϊκή αγορά και η συνεργασία 
το υ ς  με δυναμικούς εταίρους, οι οποί
οι γνωρίζουν ήδη τις  αγορές αυτές, 
αποτελεί μία μέθοδο ανάπτυξης με 
πολλές π ιθανότητες επιτυχίας. Υ ιοθε
τώ ντας την  άποψη αυτή, η “Chipita 
International” Α/Ε εγκαινίασε τον  πε
ρασμένο μήνα μονάδα παραγωγής 
προϊόντων τη ς  στην Πορτογαλία, την 
οποία δημιούργησε σε συνεργασία με 
τη  “Matutano”, θυγατρική τη ς  “Pep
siCo”.

Σε πρώτη φάση, τα  προϊόντα της  
νέας μονάδας θα διατίθενται στην 
αγορά τη ς  Πορτογαλίας, αλλά δεν 
αποκλείεται στο μέλλον το  εργοσ τά
σιο να παράγει προϊόντα για την αγο
ρά τη ς  Ισπανίας. Αλλωστε, το  όλο εγ 
χείρημα, το  οποίο αποτελεί πρώτο βή-

μα συνεργασίας τη ς  “Chip ita” με την  
“ Pepsico” , έχει και τη  μορφή “πιλό
το υ ” για την περιοχή. Η όλη επένδυση 
ανήλθε περίπου στο 1,2 δισεκ. δρχ. 
Στο μετοχικό κεφάλαιο τη ς  κοινοπρα- 
κτικής εταιρ ίας “Chipima” SA, που 
δημιούργησε η “Chip ita” με τη  
“ M atutano” , συμμετέχουν κατά 30% η 
ελληνική εταιρία, κατά 60% η 
“ M atutano” και κατά 10% η εταιρία 
“Adep” , αντιπρόσωπος τη ς  “Chipita” 
στην Πορτογαλία. Η “ Matutano 
Sosiedade de Productos Alim entares” 
SA θεωρείται η μεγαλύτερη εταιρία 
παραγωγής και διανομής “σνακς” της 
Πορτογαλίας.

Στο πλαίσιο τη ς  ίδιας επιχειρηματι
κής πολιτικής, η “Chip ita” προχωρεί 
στη δημιουργία μονάδας και στην Αί
γυπτο, σε συνεργασία με το ν  επιχει
ρηματικό όμιλο “ Berzi” . Η μονάδα αυ
τή  προβλέπεται να τεθ ε ί σε λειτουργία 
την  προσεχή άνοιξη. Πρόκειται για 
επένδυση ύψους 1 δισεκ. δρχ. Εν τω 
μεταξύ , στη Βουλγαρία άρχισε ήδη να 
λειτουργεί η μονάδα παραγωγής, που 
δημιούργησε η εταιρία σε συνεργασία 
με τη  “Δέλτα” και την “Euromerchant 
Balkan Fund”.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ “GENERAL 
BISCUITS” - “ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ”

Θετική απόφαση έλαβε η Επι
τροπή Ανταγωνισμού του 
υπουργείου Ανάπτυξης σχε

τικά  με τη  μεταβίβαση “π ακέτου” με
τοχών τη ς  Έ .Ι. Παπαδόπουλος” Α/Ε 
στην “General Biscuits” S.A.

Ετσι, και με βάση τη  σχετική συμ
φωνία, η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου - 
Αργυροπούλου, η οποία κατείχε το  
50% τω ν μετοχών τη ς  “ Ε.Ι. Παπαδό
πουλος” Α/Ε, μεταβίβασε στην 
“General Biscuits” , η οποία κατείχε 
ήδη το  30% τη ς  εταιρίας, ποσοστό 
10% του μετοχικού τη ς  “π ακέτου” . Ση
μειώνεται ότι τρ ίτος  μέτοχος τη ς  “ Πα
παδόπουλος” παραμένει η ιρλανδική 
“Darlya” Ltd, με 20% των μετοχών της 
εταιρίας. Σύμφωνα με μία δεύτερη 
σύμβαση, που υπεγράφη μεταξύ των 
μετόχων, η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου 
δ ιατηρεί το  δικαίωμα διορισμού της 
ιδίας ή οριζόμενου από αυτήν ενήλι
κου τέκνου τη ς  στη θέση του  προέ

δρου και διευθύνοντος συμβούλου 
στην εταιρία.

Η “General Biscuits” ανήκει στον 
όμιλο “Danone” και ήταν, ήδη, οικονο
μικός επενδυτής και δικαιοπάροχος 
τεχνογνωσίας τη ς  Α/Ε “Ε.Ι. Παπαδό
πουλος” .

Η “ΜΑΪΛΛΗΣ” 
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΑ

Ο κ. Μιχ. Μαΐλλης, 
πρόεδρος του δ.σ. 
της “Μ. Μαΐλλης” 
ΑΕΒΕ

Στην Κύρια Αγορά του  Χρημα
τιστηρίου Αθηνών μετετάγη 
τον προηγούμενο μήνα η εται

ρία “Μ. Μαΐλλης” ΑΕΒΕ, αντλώντας 
1,89 δισεκ. δρχ. με την έκδοση 900.000 
νέων μετοχών, οι οποίες διετέθησαν 
προς 2.100 η κάθε μία.

Η “ Μ. Μ αΐλλης” , η οποία διευθύνε
τα ι από τον κ. Μιχ. Μαϊλλη, δραστη
ριοποιείται στον χώρο τη ς  κατασκευ
ής και εμπορίας μεταλλικής και πλα
στικής ταινίας συσκευασίας, που χρη
σιμοποιείται στην περίδεση, ενίσχυση 
και ασφάλιση τη ς  συσκευασίας βαρέ
ων βιομηχανικών προϊόντων. Η ετα ι
ρία παρουσιάζει έντονη εξαγωγική 
δραστηριότητα, καθώς το  95% της 
παραγωγής τη ς  κατευθύνετα ι στις ξ έ 
νες αγορές. Από πλευράς κύκλου ερ 
γασιών καταλαμβάνει τη  δεύτερη  θέ
ση στην ελληνική αγορά με μερίδιο 
τη ς  τά ξη ς  του  80%. Σύμφωνα με τον 
ισολογισμό τη ς  για τη  χρήση του 
1995, η ετα ιρ ία  παρουσίασε κατά το  
έτο ς  αυτό πωλήσεις ύψους 8,7 δισεκ. 
δρχ., ενώ εκτιμά  ότι το  ύφος του ς  θα 
φθάσ εισ ε12,1  δισεκ. δρχ. το  1996 και 
σε 19,2 δισεκ. δρχ. το  1997. Τα προ 
φόρων κέρδη τη ς  από 1 δισεκ. δρχ. το  
1995 αναμένεται να φτάσουν σε 1,44 
δισεκ. δρχ. φ έτο ς  και 1,8 δισεκ. δρχ. 
το  1997.

Η “General Biscuits” ανήκει στον 
όμιλο “ Danone” και ήταν, ήδη, οικονο
μικός επενδυτής και δικαιοπάροχος 
τεχνογνωσίας τη ς  Α/Ε “ Ε.Ι. Παπαδό
πουλος” . □
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Η ΣΥ ΝΕΝΤ ΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Το 1988, ο Μάικλ Δουκάκης ήταν ο πρώτος Ελληνοαμερικανός υποψήφιος στις αμερικανικές 
προεδρικές εκλογές. Το ότι τις έχασε δεν μειώνει καθόλου τη σημασία του γεγονότος αυτού. 
Οπως αποδείχθηκε, το “ελληνοαμερικανικό λόμπυ” δραστηριοποιείται έντονα στις ΗΠΑ -και 

αυτό έχει αντίκτυπο στα τεκταινόμενα στην ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή μας.
Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα (τον περασμένο μήνα), ο κ. Δουκάκης, 

προσκεκλημένος της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης, παραχώρησε συνέντευξη στη “Β. Ε.”, 
στην οποία αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι το 1997 θα αποτελέσει έτος-σταθμό για 

τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και για την επίλυση των προβλημάτων με την Τουρκία. 
Σύμφωνα με τον κ. Δουκάκη, αν ο πρόεδρος Κλίντον επανεκλεγεί, θα ενδιαφερθεί ιδιαίτερα 

για το φλέγον αυτό θέμα. Ο διάσημος Ελληνοαμερικανός αναφέρθηκε ακόμα στο μέλλον 
των αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας, στη Νέα Παγκόσμια Τάξη, στην επιρροή 
των Ελλήνων ομογενών. Στη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Δουκάκης συναντήθηκε 

με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλο και την πολιτική ηγεσία της χώρας, 
ενώ σε συνάντηση που διοργανώθηκε από την Ελληνοαμερικανική Ενωση, 

μίλησε με Ελληνες επιχειρηματίες και τραπεζίτες για τις προοπτικές οικονομικής 
συνεργασίας της χώρας μας με τις ΗΠΑ.

- Κύριε Δουκάκη, βρισκόμαστε στις παραμονές 
των αμερικανικών εκλογών. Ποιο προβλέπετε ότι θα 
είναι το αποτέλεσμα; Τι διακυβεύεται για την Αμερική 
και για ολόκληρο τον κόσμο;

► Στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές “παίζε
ται" μια “γρήγορη συμφωνία” . Ετσι κι αλλιώς είμαστε 
η μοναδική απομένουσα υπερδύναμη, ο κόσμος 
προσβλέπει σε μας για ηγεσία, στα Βαλκάνια, στην 
Ανατολική Μεσόγειο, στα Ηνωμένα Εθνη, σε ολόκλη

ρο τον κόσμο. Και

ΜΑΪΚΛ ΔΟΥΚΑΚΗΣ
Η οικονομία πηγαί
νει καλύτερα. Αλλά 
οι Αμερικανοί της 
μεσαίας τά ξης δεν 
είναι βέβαιοι για 
την οικονομική 
ανάπτυξη,και αυτό 
είναι η μεγαλύτερη 
πρόκληση. Δεν 
μπορώ να προβλέ- 
ψω, αλλά νομίζω 
πως ο Κλίντον θα 
επανεκλεγεί. Ως 
Δημοκρατικός, ελ
πίζω πως το  Κο- 
γκρέσσο θα επι
στρέφει πάλι στην 
κατάσταση όπου 
ελεγχόταν από 
τους Δημοκρατι
κούς -αλλά αυτό 
θα το  δούμε την 
πρώτη Τρίτη του 
Νοεμβρίου.

- Πώς τα εκλογι-

0 Μάικλ Δουκάκης άρχισε την πολίτικη του σταδιοδρο
μία όταν εξελέγη μέλος του δημοτικού συμβουλίου στο 
Μπρούκλαϊν της Μασσαχουσέτης. Εξελέγη δυο φορές μέ
λος του νομοθετικού σώματος και το 1970 ήταν υποψή
φιος του Δημοκρατικού Κόμματος ως αναπληρωτής κυ
βερνήτης. Αργότερα εξελέγη τρεις φορές κυβερνήτης της 
πολιτείας, αλλά έχασε στις προεδρικές εκλογές του 1988 
από τον Τζωρτζ Μπονς. Εχει διδάξει πολιτικές επιστή- 

ες και διοίκηση σε διάφορα αμερικανικά ανώτατα εκ
παιδευτικά ιδρύματα, ενώ έχει εργαστεί για τη μεταρ- 
ύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας των ΗΠΑ.

» 1933: Γεννήθηκε στο Μπρούκλαϊν της Μασσαχουσέτης 
(Η ΠΑ)

• 1955: Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Swarthmore
• 1960: Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Harvard.
• 1974,1982,1986: Εξελέγη κυβερνήτης 
της Μασσαχουσέτης.
• 1988: Εξελέγη υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος για

την προεδρία των ΗΠΑ.
•  1991: Καθηγητής στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών τον Π α

νεπιστημίου Northeastern.
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κά αποτελέσματα θα επηρεάσουν την αμερικανική 
εξωτερική πολιτική όσον αφορά στην Ελλάδα, στην 
Κύπρο και στα Βαλκάνια (ειδικά στην Αλβανία και στη 
FYROM); Κατά την άφιξή σας στην Ελλάδα είπατε 
πως το 1997 θα είναι “κρίσιμο έ το ς " στις ελληνοτουρ
κικές σχέσεις. Υπό ποια έννοια;

► Πιστεύω πράγματι πως το  1997 θα είναι “κρίσι
μο έ το ς” . Το βασικό είναι πως οι τουρκικές παραβιά
σεις του ελληνικού εναέριου χώρου πρέπει να στα
ματήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος να καθήσου με και να 
συζητήσουμε τα  φλέγοντα θέματα στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων, όταν συνεχίζονται αυτές οι πα
ραβιάσεις σε τακτική βάση. Το 1997 θα είναι κρίσιμο 
έτος για δύο λόγους. Πρώτον, ο νεοεκλεγμένος πρό
εδρος θα ασχοληθεί περισσότερο στο ζήτημα αυτό 
απ’ ό,τι στο παρελθόν. Και ο Κλίντον, ως πρόεδρος 
που διανύει δεύτερη θητεία, θα είναι σε θέση να 
εμπλακεί περισσότερο απ’ όσο στα δύο-τρία πρώτα 
χρόνια τη ς  πρώτης θητείας του. Δεύτερον, υπάρχει 
το  θέμα τη ς  εισόδου τη ς  Κύπρου στην ΕΕ, το  οποίο 
είναι θέμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Στην Τουρ
κία, ένας ισλαμιστής είναι τώρα ηγέτης μιας χώρας 
που μερικοί Αμερικανοί πίστεψαν πως θα αποτελού
σε φράγμα στην επέκταση του ισλαμικού φονταμε- 
νταλισμού. Πολλοί Αμερικανοί θα πρέπει να αναθεω
ρήσουν τις  απόψεις τους πάνω στο θέμα.

- Ο πρόεδρος της προηγούμενης ελληνικής Βου
λής δήλωσε πριν από λίγο καιρό ότι αναμένει αύξηση 
της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τις 
αμερικανικές εκλογές. Συμμερίζεστε αυτές τις ανησυ
χίες και, αν ναι, γιατί;

► Εάν ο Κλίντον επανεκλεγεί θα είναι σε πλεονε
κτικότερη θέση για να κάνει ξεκάθαρο στους Τούρ
κους ότι δεν θα ανεχθούμε καμία αύξηση στην έντα
ση. Απεναντίας, θέλουμε την αποκλιμάκωση. Ο πρό
εδρος τη ς  ελληνικής Βουλής γνωρίζει πολύ περισ-
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σότερα από μένα για το  θέμα, αλλά ελ
πίζω ότι δεν θα επαληθευτούν οι ανη
συχίες του.

- Πόσο σημαντική είναι η επιρροή 
των Ελληνοαμερικανών στις προεδρι
κές εκλογές και, γενικότερα, πώς θα 
αξιολογούσατε τον ρόλο τους (ειδικά 
των νεότερων γενεών) στην αμερικανική πολιτική;

► Οι Ελληνοαμερικανοί παίζουν έναν πολύ αποτελεσματι
κότερο και σημαντικότερο ρόλο σήμερα συγκριτικά με το  πα
ρελθόν. Αυτό εν μέρει ίσως οφείλεται στη δική μου εκλογή ως 
υποψηφίου για την προεδρία, γεγονός που ένωσε πολλούς 
Ελληνοαμερικανούς. Το 1988 υπήρξε έτος ενοποίησης των 
Ελληνοαμερικανών με πολύ ασυνήθιστο τρόπο, επειδή χιλιά
δες από αυτούς ενώθηκαν στην εκστρατεία μου και παραμέ
νουν ενέργοί. Είμαστε μια μικρή μειονότητα. Υπάρχουν γύρω 
στα 2 εκατομμύρια άνθρωποι με δηλωμένη ελληνική προέλευ
ση και σε μια χώρα 260 εκατομμυρίων ο αριθμός αυτός δεν εί
ναι μεγάλος. Ομως έχουμε το  υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 
από κάθε άλλη εθνική ομάδα στην Αμερική, υπάρχουν Ελληνο- 
αμερικανοί που έχουν εκλεγεί στο Κογκρέσσο, στη Γερουσία, 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και 
πιστεύω ότι η εκστρατεία μου ενέπνευσε πολλούς νεαρούς 
Ελληνοαμερικανούς να στραφούν και να δραστηριοποιηθούν 
στην πολιτική. Και αυτό το  φαινόμενο θα συνεχίσει να παρατη- 
ρείται στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

- Είναι κανόνας ότι οι Αμερικανοί προεδρικοί υποψήφιοι υπο
στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις, αλλά κατόπιν ξεχνούν τις υπο
σχέσεις τους. Πώς ερμηνεύετε αυτό το φαινόμενο;

εκνευριστικό για πολλούς από εμάς 
που ενδιαφερόμαστε για το  μέλλον 
τη ς  Κύπρου είναι το  ότι, με μερικές μό
νο εξαιρέσεις, η Κύπρος είναι ένα από 
τα  ελάχιστα μέρη του κόσμου όπου η 
διεθνής κοινότητα δεν έχει σχολιάσει 
το  γεγονός πως μια άλλη χώρα κατα
πάτησε τον νόμο. Ο δικός μου ορισμός 

της  Παγκόσμιας Τάξης αφορά σε ένα κόσμο, όπου επικρατεί 
ο νόμος και στον οποίο δεν επιτρέπεται στα κράτη να συμπε
ρ ιφ έρομα ι επιθετικά προς του ς  γείτονές τους. Ενα κόσμο, 
στον οποίο οι εθνικές κυβερνήσεις θα σ έβομα ι τα  δικαιώμα- 
τα τω ν λαώ ντους. Και αν ένα κράτος δεν κάνει κάτι τέτοιο, τό 
τ ε  η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να δρα ενα μ ίο ν  του. Είχαμε 
πολλές περιπτώσεις μετά το  τέλος  του Ψυχρού Πολέμου, 
όπου η διεθνής,κοινότητα έδρασε ακριβώς έτσι. Τώρα έχουμε 
ειρήνη στην Κ εμρ ική  Αμερική, ειρήνη στο μεγαλύτερο μέρος 
της  Νότιας Αφρικής, σχετική μείωση των συγκρούσεων στο 
Αφγανιστάν, η ειρηνευτική διαδικασία κινείται με κάποιες δυ
σκολίες στη Μέση Ανατολή και κάναμε πρόοδο στη Βόρεια 
Ιρλανδία. Και η διεθνής κοινότητα έστειλε πρόσφατα στρα
τιω τικές δυνάμεις στην Αϊτή και στη Βοσνία όχι μόνο για τη 

| σταθεροποίηση τη ς  κατάστασης, αλλά και για τη  διασφάλιση 
των δικαιωμάτων των πολιτών σε αυτές τ ις  περιοχές. Κι εδώ η 
απουσία εξελίξεω ν στην Κύπρο αποτελεί σημείο τρ ιβής και 

| θέμα που ανησυχεί πολύ του ς  Ελληνες και του ς  Ελληνοαμε- 
ρικανούς. Αυτό που πρέπει να πούμε στην Ουάσιγκτον και 
στις κυβερνήσεις στον υπόλοιπο κόσμο είναι το  εξής: Εντά- 
ξει, κάνατε σημαμική πρόοδο στην πορεία προς μια Παγκό
σμια Τάξη, όπου ο νόμος και τα  ανθρώπινα δικαιώματα θα 
αποτελούν αμ ικείμενο  σεβασμού. Τ ώρα ας εφαρμόσουμε το  
ίδιο και σε ένα μέρος του κόσμου όπου οι προσδοκίες μας δεν 
δικαιώθηκαν.

Πολλοί Αμερικανοί 
θα πρέπει να 
αναθεωρήσουν 
τις απόψεις τους 
για την Τουρκία

► Ο Μπιλ Κλίμον δεν έχασε το  ενδιαφέρον του για τα  τε- 
κταινόμενα στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Στην 
πραγματικότητα είναι ο μοναδικός πρόεδρος που ξέρω, ο 
οποίος είπε επανειλημμένα στην πρωθυπουργό της Τουρκίας 
κ. Τσιλέρ ότι τα  θέματα αυτά τον ενδιαφέρουν προσωπικά. 
Στην Κύπρο έστειλε τον Αμερικανό πρεσβευτή στα Ηνωμένα 
Εθνη. Οι πρόεδροι δεν κάνουν τέτο ια  πράγματα, εκτός αν 
πραγματικά ενδιαφέρομαι να λύσουν τα  προβλήματα. Ξέρω 
πως είναι απογοητευμένος όσο κι εμείς και θα αναμιχθεί πολύ 
περισσότερο αν επανεκλεγεί.

- Η Αμερική εκπλήρωσε τις υποσχέσεις και τις προσδοκίες 
ως “ηγέτιδα του ελεύθερου κόσμου", τώρα που είναι η μοναδική 
παγκόσμια υπερδύναμη; Πού απέτυχε, εάν απέτυχε, και γιατί;

► Νομίζω πως οι ΗΠΑ έκαναν πολύ καλή δουλειά για να εκ
πληρώσουν τις  προσδοκίες αυτές. Εγιναν λάθη, μας πήρε πο
λύ καιρό για να βρούμε την ηγεσία που θα αμιμετώ πιζε τα 
προβλήματα στη Βοσνία και στα Βαλκάνια, αλλά δεν νομίζω 
ότι ήταν σφάλμα του προέδρου μας. Και η Ευρωπαϊκή Ενωση 
άργησε να βρει μια άκρη σε αυτό. Οι πρώην σοσιαλιστικές δη
μοκρατίες της  Κ εμ ρ ική ς  και Ανατολικής Ευρώπης δεν πρό

κειται να γίνουν πρότυπα δημοκρατίας 
και οικονομικής ευημερίας μέσα σε 
μια νύχτα. Είναι μια διαδικασία που θα 
πάρει χρόνια για την πρώην Σοβιετική 
Ενωση. Ομως, τα  τελευτα ία  6-7 χρόνια 
-τα οποία δεν αποτελούν παρά ένα λ ε 
πτό στην παγκόσμια ιστορία- έγινε με
γάλη πρόοδος. Ελπίζω πως με την 
επανεκλογή του  Κλίντον θα επιτευχθεί 
ακόμα μεγαλύτερη πρόοδος.

- Η Νέα Παγκόσμια Τάξη -μετά την κατάρρευση της σοβιετι 
κής αυτοκρατορίας- υποτίθεται πως θα 
οδηγούσε στην παγκόσμια ειρήνη και 
ασφάλεια, στην οικονομική πρόοδο και 
ευημερία. Πιστεύετε πως αυτή η προσ
δοκία επαληθεύθηκε; Τί προοπτικές 
υπάρχουν για το μέλλον;

► Νομίζω πως έχει γίνει μεγάλη 
πρόοδος στη διεθνή κοινότητα μετά 
το  τέλο ς  του Ψυχρού Πολέμου. Τοπίο

Πιστεύω ότι υπάρχει 
μεγάλη ενότητα 
στους κόλπους 
της ελληνοαμερικανικής 
κοινότητας στο θέμα 
της προαγωγής 
του ελληνισμού
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- Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δεί
χνουν πως οι αμερικανικές επενδύσεις 
στην Ελλάδα βρίσκονται σε πολύ χαμη
λό επίπεδο σήμερα. Σε ποιους παράγο
ντες οφείλεται αυτό και τι πρέπει να γίνει 
προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση;

► Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις 
τους Αμερικανούς να επενδύσουν στην 
Ελλάδα. Οχι επειδή δεν την αγαπούν 
και δεν τη  σέβονται, αλλά επειδή, με το 
τέλος του Ψυχρού Πολέμου και το  
άνοιγμα επενδυτικών πεδίων στην Κε
ντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην 
Ασία, σε μέρη όπου το  εργατικό κόστος είναι χαμηλό, όπου η 
ασφάλεια της  εργασίας δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και η προ
στασία του περιβάλλοντος δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρή, έγινε 
ευκολότερο στους Αμερικανούς να στραφούν προς αυτές τις  
περιοχές.

Πιστεύω πως η Ελλάδα από την πλευρά τη ς  πρέπει να 
στρέψει την προσοχή τη ς  στη δημιουργία μιας ισχυρής οικο
νομίας και να διασφαλίσει το  μέλλον της  -και δεν υπάρχει κα
νένας λόγος για τον  οποίο δεν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. 
Είστε λαός με μεγάλη ευφυΐα και ταλέντα. Οι Ελληνες που ήρ
θαν στις ΗΠΑ είχαν μεγάλη επιτυχία σε πολλούς κλάδους της  
προηγμένης τεχνολογίας. Πολλές εταιρ ίες δημιουργήθηκαν 
από Ελληνες που ήρθαν στην Αμερική και έμειναν εκεί. Αλλά 
τό τε  ήταν η εποχή όπου κάποιος έπρεπε να πάει στην Αμερική 
για να πάρει τα  εκπαιδευτικά εφόδια. Αυτές οι μέρες πέρα
σαν. Τ ώρα και η Ελλάδα έχει το  δυναμικό για να χτίσει ένα λα
μπρό μέλλον για την ίδια, πράγμα στο οποίο μπορεί να βοηθη- 
θείαπότηνΕΕ . Αλλά νομίζω ότι είναι σφάλμα η Ελλάδα να κά
θεται και να περιμένει τους Αμερικανούς επιχειρηματίες να 
έρθουν εδώ και με “μαγικό τρόπ ο” να φτιάξουν την οικονομία. 
Αυτό θα πρέπει να το  κάνετε εσείς -και έχετε  τη  δυνατότητα 
να τό  κάνετε.

- Ειδικότερα, ως προς το ίδιο θέμα, έχουν παρατηρηθεί επι
φυλάξεις από Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες για δραστη- 
ριοποίηση στην Ελλάδα, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες

χει στις ελληνοαμερικανικές κοινότητες 
όσον αφορά στα θέματα προαγωγής 
των ελληνικών συμφερόντων; Υπάρχει 
κοινή πολιτική προσέγγιση με το "ελληνι
κό λόμπυ" στις ΗΠΑ;

► Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη ενό
τη τα  στους κόλπους τη ς  ελληνοαμερι- 
κανικής κοινότητας στο θέμα τη ς  προ
αγωγής του  ελληνισμού και υπάρχει 
κοινή ανησυχία για το  θέμα τη ς  Ανατο
λικής Μεσογείου. Φυσικά και υπάρχει 
κοινή προσέγγιση μεταξύ τω ν Ελληνο- 
αμερικανών και του  ελληνοαμερικανι- 

κού λόμπυ. Ενωμένοι, δουλεύουμε σκληρά, μοιραζόμαστε 
ιδέες και ενδιαφέροντα. Στα θεμελιώδη θέματα, όπως το  Κυ
πριακό και τα  ελληνοτουρκικά, δεν υπάρχουν διαφωνίες με
τα ξύ  μας.

- Ποιο είναι το επόμενο βήμα του πολιτικού Μάικλ Δουκάκη;

► Δεν νομίζω πως ο Μάικλ Δουκάκης θα βάλει ξανά υποψη
φιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ. Ομως, είμαι αφοσιωμένος 
στη χώρα μου, είμαι αποφασισμένος να εργαστώ σκληρά για να 
τη μετατρέψω σε ένα όσο το  δυνατόν καλύτερο τόπο και να κά
νω ό,τι μπορώ για να προωθήσω τα  κοινά συμφέροντα των 
Ελλήνων και των Ελληνοαμερικανών και να βρούμε λύσεις στα 
προβλήματα που μας ταλαιπωρούν εδώ και δεκαετίες. Ως πρώ
ην κυβερνήτης και ως πρώην προεδρικός υποψήφιος, είμαι σε 
θέση να βοηθήσω και σκοπεύω νατό κάνω, ειδικάτο 1997, αφού 
του χρόνου μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγαλύτερη πρόοδο 
απ’ ό,τι στο παρελθόν. Επιπλέον, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τη 
δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά των Ελληνοαμερικανών. Δηλα
δή τα  παιδιά μου και τα  εγγόνια μου θέλω να διατηρήσουν την 
ελληνική κληρονομιά και να έχουν τα  ίδια αισθήματα με τα 
οποία μεγάλωσα κι εγώ, και την ίδια περηφάνια, ειδικότερα 
όσον αφορά στα σχέδια για την ελληνοαμερικανική ενότητα 
που ονομάζεται “Hellas Live” . Οι νέοι Ελληνοαμερικανοί πρέπει 
να μελετούν τη γλώσσα, να έρχονται στην Ελλάδα για να πά
ρουν μια γεύση της κληρονομιάς τους. Και τατρ ία  παιδιά μου το 
κάνουν αυτό και όλα έχουν την ίδια αντίδραση. Οχι μόνο πέρα

σαν θαυμάσια εδώ, αλλά επέστρεψαν 
έχοντας θαυμαστά κατανοήσει την 
Ελλάδα -και αυτό είναι κάτι που κάθε νε
αρός Ελληνοαμερικανός, αλλά και 
Ελληνοαυστραλός ή Ελληνονοτιοαφρι- 
κανός, θα πρέπει να έχει τη  δυνατότητα 
να κάνει. Συνεργαζόμαστε με την Ελλη- 
νοαμερικανική Ενωση και έχουμε κάνει 
σημαντική πρόοδο, εξασφαλίζοντας ότι 
τα  παιδιά και τα  εγγόνια μας θα έχουν το 
προνόμιο να είναι Ελληνες και κοινωνοί 
αυτής τη ς  ασυνήθιστης κληρονομιάς. 
Και εμείς θα δουλέψουμε σκληρά πάνω 
σε αυτό το  θέμα. Ο

των ελληνικών κυβερνήσεων να τους πείσουν. Γιατί συμβαίνει 
αυτό;

► Απλώς, υπάρχουν τόσο πολλά 
μέρη όπου είναι ευκολότερο και φθη
νότερο να επενδύσουν. Ετσι δεν περι
μένω οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρη
ματίες να παίξουν μεγάλο ρόλο στην 
ελληνική οικονομία. Το οικονομικό 
μέλλον τη ς  Ελλάδας εξαρτάτα ι από 
εσάς, και έχ ετε  το  ταλέντο και την ικα
νότητα  για κάτι τέτο ιο  -και θα πρέπει 
να τό  κάνετε.

- Πόση ενότητα και ομοφωνία υπάρ-

Οι Ελληνοαμερικανοί 
παίζουν σήμερα 
έναν πολύ
σημαντικότερο ρόλο... 
Εν μέρει ίσως οφείλεται 
στη δική μου εκλογή 
ως υποψηφίου για 
την προεδρία, γεγονός 
που ένωσε πολλούς 
Ελληνοαμερικανούς

Είναι σφάλμα η Ελλάδα 
να κάθεται και 
να περιμένει 
τους Αμερικανούς 
επιχειρηματίες 
να έρθουν εδώ και 
με “μαγικό τρόπο” να 
φτιάξουν την οικονομία. 
Αυτό θα πρέπει να 
το κάνετε εσείς
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Οι καταναλωτές κουράστηκαν 
και τώρα διαλέγουν

Οι οικονομικές και δπμογραφικές Της Ελένης Κθυντουριώτη τΠζ αγοραστικής δύναμης 
τάσεις επηρεάζουν αποφασιστικά των καταναλωτών. Ετσι, φυσική

το προφίλ της αγοράς ψ  συνέπεια είναι η μεταβολή των προτύπων,
και μετατρέπουν το παλιό ^  που έως τώρά θεωρούνταν «σταθερά»,

“σύνθημα” των καταναλωτών 
από “τα θέλω όλα” 

σε “θέλω τα καλύτερα απ’ όλα”.
Η μεταβολή αυτή είναι άμεσο

αποτέλεσμα της μείωσης ^  ^  τα παραδοσιακά είδη παντοπωλείου

icfäu

* *  JSl J '
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%

Τώρα, το προβάδισμα έχουν τα όσο 
το δυνατόν πιο φρέσκα προϊόντα 
-ένα χαρακτηριστικό δηλαδή 

που μέχρι πρόσφατα είχαν μόνο

Η παλιά συνήθεια των καταναλωτών 
να αγοράζουν σχεδόν τα πάντα 
από τα ράφια των σούπερ μάρκετ 

φαίνεται να έχει ανπκατασταθεί πλέον 
από μια άλλη συνήθεια, αυτή της επιλεκτι
κής αγοράς προϊόντων με βάση τις  πραγ
ματικές ανάγκες τους και με κριτήριο την 
τιμή και την ποιότητα των προς επιλογή 
προϊόντων. Παράλληλα, βιομηχανία και 
λιανεμπόριο προσπαθούν να διαμορφώ
σουν νέα κανάλια επικοινωνίας με τον κα
ταναλωτή ή να ενισχύσουν τα ήδη υπάρ
χοντα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
τον έντονο ανταγωνισμό, που συνεπάγε
ται από τις αλλαγές στην πορεία, αλλά και 
στη μορφή της κατανάλωσης.

Η γενική αυτή διαπίστωση προκύπτει 
από όσα επισημαίνουν οι κ. I. Πάσχος, 
βοηθός γενικού διευθυντή στην αλυσίδα 
“Hellas Spar Βερόπουλος”, και Γ. Τσε- 
ρεγκώφ, διευθυντής μάρκετινγκ στην 
“Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος”, μιλώντας 
για τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται 
στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλή-

νων και στους παράγοντες διαμόρφωσης 
των καταναλωτικών προτύπων σήμερα.

Η “κόπωση” είναι το κύριο στοιχείο 
που χαρακτηρίζει την κατανάλωση σήμε
ρα, σύμφωνα με τον κ. I. Πάσχο, ο οποίος 
εκτιμά ότι σ’ αυτή την κατάσταση έχει 
οδηγήσει κυρίως η μειωμένη αγοραστική 
δύναμη των καταναλωτών. “Σήμερα -επι
σημαίνει- το  κυρίαρχο στοιχείο που βλέ
πουμε στην πορεία της κατανάλωσης εί
ναι η “κόπωση” , με αποτέλεσμα να παρα- 
τηρείται κατά τους τελευταίους μήνες 
σταθερή μείωση της ζήτησης. Ετσι, οι κα
ταναλωτές, ενώ έχουν αυξήσει τις επισκέ
ψεις τους στα σούπερ μάρκετ, έχουν, 
αντίθετα, μειώσει τις  αγορές τους” .

Η επισκεψιμότητα στα σούπερ μάρκετ 
μετράται περίπου στις δύο φορές ανά 
εβδομάδα, σύμφωνα με τον κ. Γ. Τσερε- 
γκώφ, ο οποίος επίσης θεωρεί τη μειωμέ
νη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών 
ως τον σημαντικότερο παράγοντα επηρε- 
ασμού της ζήτησης. Εκτός όμως από τον 
παράγοντα αυτό, σύμφωνα με τον κ. Τσε-

ρεγκώφ, “η κατανάλωση επηρεάζεται και 
από άλλους παράγοντες, όπως η πολιτική 
αστάθεια, αλλά και από τις διάφορες εξω 
τερικές απειλές που κατά περιόδους εμ
φανίζονται” .

Υπό το  πρίσμα των εξελίξεων αυτών 
και σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο κ. Τσε- 
ρεγκώφ, ο καταναλωτής σήμερα:

•  Τείνει να ψωνίζει περισσότερο από 
τα  σούπερ μάρκετ και λιγότερο από τα 
παραδοσιακά σημεία πώλησης.

•  Τείνει να χρησιμοποιεί περισσότερα 
του ενός σούπερ μάρκετ.

•  Αγοράζει και προϊόντα άριστης ποι
ότητας, αλλά και προϊόντα χαμηλότερης 
ποιότητας.

•  Ψωνίζει, κυρίως, από τα σούπερ 
μάρκετ τα  τυποποιημένα προϊόντα, ενώ 
τα  ειδικά καταστήματα, όπως και τα  πα
ραδοσιακά, παραμένουν σημαντικά για 
την αγορά, κυρίως, των φρέσκων προϊό
ντων, όπως ψωμί, κρέας, φρούτα, λαχανι
κά και ψάρια, όπως επίσης και προϊόντων 
ομορφιάς ή κρασιών, για τα οποία χρειά-

ro o c i Β ΙΟΜ ΗΧΑΝΙΚΗ
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Είναι δυνατόν 
να υπάρξει ανάπτυξη 
χωρίς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον;

Η ενέργεια είναι απαραίτητη στη βιομηχανία, κινεί τα μέσα μεταφοράς, 

εξασφαλίζει φωτισμό και θέρμανση. Όσο όμως αυξάνονται οι ενεργειακές 

ανάγκες, τόσο μεγαλώνουν και οι επιπτώσεις για το περιβάλλον. 

Ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα, τα νερά και το έδαφος, σπαταλώνται οι φυσικοί 

πόροι. Το περιβάλλον απειλείται με υποβάθμιση και καταστροφή. 

Όμως υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να αποτραπούν οι επιπτώσεις.

Η ΑΒΒ έχει τις λύσεις.

Έχει αναπτύξει την πιό εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή 

της ενέργειας. Εφαρμόζει τεχνολογικές καινοτομίες που περιορίζουν δραστικά τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δημιουργεί συστήματα βιομηχανικών εφαρμογών που 

βελτιώνουν την παραγωγικότητα, εξοικονομούν ενέργεια και περιορίζουν την κατανάλωση 

πρώτων υλών. Κατασκευάζει υπερσύγχρονους σιδηροδρόμους και άλλα μέσα μαζικής 

μεταφοράς, με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, αντιρρυπαντική τεχνολογία και χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας.

"Φιλοσοφία" της ΑΒΒ είναι η προγραμματισμένη ανάπτυξη. Μπορούμε να διαφυλάξουμε 
είναι δυνατόν το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές, χωρίς να θυσιάσουμε το επίπεδο ζωής.

Χρησιμοποιώντας καθαρές τεχνολογίες υψηλής απόδοσης, στην παραγωγή και διαχείριση 

της ενέργειας, στη βιομηχανία, στις μεταφορές.

Αυτόν τον στόχο υπηρετεί η ΑΒΒ.

Asea Brown Boveri ΑΕ, Μεσογείων 15, 115 26 Αθήνα.
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ΠΑΛΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
■  Μια πολύ σημαντική τάση είναι αυ
τή, στην οποία ολοένα και μεγαλύτε
ρος αριθμός καταναλωτών γευματίζει 
εκτός σπιτιού ή προβαίνει στην αγορά 
έτοιμων ή και ημιέτοιμων φαγητών. 
Σύμφωνα με τον κ. Γ. Τσερεγκώφ, διευ
θυντή μάρκετινγκ στην “Α-Β Βασιλό- 
πουλος” , όλες αυτές οι τάσεις επηρεά
ζουν σε μεγάλο βαθμό τη  δραστηριότη
τα των σούπερ μάρκετ και έχουν ως 
αποτέλεσμα τη  δημιουργία νέων τάσε
ων, σημαντικότερες από τις  οποίες θε
ωρούνται οι ακόλουθες:
• Δημιουργία Οργανισμού Προοφο- 
ράς/Εξυπηρέτησης Τροφίμων
Η ανεύρεση ευκαιριών για καινούργιες 
τροφές και γεύσεις μπορεί να προκύψει 
από απλές ερωτήσεις του τύπου: Ενδια
φέρεστε να δοκιμάσετε νέες και ασυνήθι
στες γεύσεις; Επίσης η βαθμολόγηση 
τροφών κατά μήκος μιας κλίμακας μπο
ρεί να αποκαλύψει νέες ευκαιρίες.
• Προσδιορισμός νέων ρόλων 
Αυξημένη προσοχή σε γευσιγνωσία, 
διαδικασίες προπαρασκευής και διάθε
σης στον καταναλωτή. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, να πέσουν οι “τοίχοι” 
ανάμεσα στα τμήματα αλλοιώσιμων.
• Δεδομένα από άλλα τμήματα διάθε
σης τροφών
Αν και τα  σούπερ μάρκετ διαθέτουν δε
κάχρονη εμπειρία στον χώρο, υπάρχει

τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία σε 
άλλα τμήματα διάθεσης φαγητού 
(εστιατόρια, πιτσαρίες κ.λ.).
• Σημασία σε ευελιξία - ταχύτητα
Η ευελιξία στο θέμα του merchandising 
και της εύκολης μετακίνησης του ε ξο 
πλισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση 
επιτυχίας.
• Υιοθέτηση λύσεων Marketing
Η τμηματοποίηση αγορών με βάση γεω- 
δημογραφικά στοιχεία, κυκλοφορία και 
ανταγωνισμό, παίζει καθοριστικό ρόλο 
στο μίγμα φαγητών που προσφέρονται.
• Νέες μάρκες
Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν 
μεγάλη δύναμη όταν τοποθετηθούν 
σωστά σαν προϊόντα branded.
• Κατάλληλο Merchandising
Η πιο σημαντική τάση είναι προς τη  διά
θεση πολύ δυνατών γεύσεων σε βασι
κές τροφές, δεδομένου ότι τα  σούπερ 
μάρκετ δεν προσφέρουν ατμόσφαιρα 
εστιατορίου στον καταναλωτή.
• Προσφορά πλήρους «Μενού»
Από τη βιομηχανία fast-food προέκυψε 
το  συμπέρασμα ότι, πέρα από την κατα
σκευή καλού γεύματος, η συσκευασία 
για το  σπίτι και η προβολή παίζουν ση
μαντικό ρόλο.
• Ζώντας με την αλλαγή 
Χρειάζεται μια κουλτούρα που να «α
γκαλιάζει» τις  συχνές αλλαγές.

ζεταιτη βοήθεια του ειδικού.
•  Είναι πιστός στις “ leader” μάρκες, αλ

λά αγοράζει και προϊόντα ιδιωτικής μάρκας.
•  Χρησιμοποιεί πλέον λίστα για τις 

αγορές του.
Η σημαντικότερη, πάντως, διαπίστω

ση είναι ότι οι καταναλωτές σήμερα είναι 
ολοένα πιο ευαίσθητοι και ενημερωμένοι 
στα θέματα που τους αφορούν, είτε πρό
κειται για προϊόντα είτε πρόκειται για τι
μές και προσφορές.

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΩ Ν  ΝΕΩΝ ΤΑΣΕΩΝ: Προ
τού πάμε στις τάσεις κατανάλωσης” , τονίζει 
ο κ. Τσερεγκώφ, “είναι σωστό να δούμε κά
ποιες δημογραφικές και κοινωνικές τάσεις. 
Ο πληθυσμός αναπτύσσεται με πολύ βρα
δείς ρυθμούς, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο 
αριθμός των ηλικιωμένων (η πληθυσμιακή 
γήρανση). Ακόμη, παρατηρείται μεγάλη 
εισροή αλλοδαπών και αύξηση του αριθμού 
των εργένηδων. Οσον αφορά στον θεσμό 
της οικογένειας, “σπάει” πλέον ο τύπος της 
παραδοσιακής οικογένειας και οι συνυφα- 
σμένες μ’ αυτήν συνήθειες και διευρύνεται 
το φαινόμενο των “single parents”. Επί πλέ
ον, αυξάνει σημαντικά ο αριθμός των εργα
ζόμενων γυναικών και το φαινόμενο οικογε
νειών δύο εισοδημάτων καθίσταται ανα
γκαίο και επιτακτικό γεγονός. Οι καταναλω
τές  γίνονται ακόμη πιο ευαίσθητοι σε θέμα
τα θρεπτικότητας (nutrition), ασφάλειας 
προϊόντων (product safety) και οικολογικής 
συνείδησης (ecological awareness). Οσον 
αφορά στη θρεπτικότητα των τροφίμων, οι 
καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο ευαί
σθητοι στην περιεκτικότητα σε λιπαρά, την 
απουσία συντηρητικών, αλλά και στη φρε
σκάδα των προϊόντων.

Το παλιό σύνθημα των καταναλωτών 
“τα  θέλω όλα” γίνεται “θέλω τα  καλύτερα 
απ’ όλα” .

ΕΝΤΟ Ν ΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ ΟΣ: Υπό το
φως των εξελίξεων αυτών, το  ανταγωνι
στικό κλίμα στην αγορά εντείνεται όλο και 
περισσότερο.

“Τη στιγμή αυτή", τονίζει ο διευθυντής 
μάρκετινγκ της “Α-Β Βασιλόπουλος” , έχει 
διαμορφωθεί ένα έντονο ανταγωνιστικό 
κλίμα στην αγορά του λιανεμπορίου τρο
φίμων, όπου όλες οι αλυσίδες για να δια
τηρήσουν το μερίδιο αγοράς τους έχουν 
αποδυθεί σε έναν αγώνα προσφοράς όλο 
και καλύτερων τιμών και προσφορών 
προς τους καταναλωτές. Οι προμηθευ- 
τές/εταιρίες, επίσης, στην προσπάθεια 
διατήρησης των μεριδίων τους, δημιουρ
γούν για τους καταναλωτές διάφορες ελ
κυστικές προτάσεις αγοράς, όπως είναι οι

εκπτώσεις, οι πολλαπλές οικονομικές συ- 
σκευασίες, η προσφορά προϊόντος με 
δώρο μαζί και οι συσκευασίες με περισσό
τερο προϊόν στην ίδια τιμή” .

Ενας “αγώνας", από τον οποίο -σύμ
φωνα με όσα επισημαίνει ο βοηθός γενι
κού διευθυντή της “Hellas Spar Βερόπου- 
λος”- μέχρι στιγμής κερδισμένοι φαίνεται 
να είναι αφενός οι οργανωμένες αλυσίδες 
σούπερ μάρκετ και αφετέρου οι πολυε
θνικές εταιρίες. “Εκείνο που παρατηρεί- 
ται έντονα” , σημειώνει ο κ. Πάσχος, “είναι 
ότι ο έλεγχος του “παιχνιδιού” περνά όλο 
και περισσότερο στα χέρια των πολυεθνι
κών εταιριών. Πάντως, γενική είναι η δια
πίστωση ότι όλο και μεγαλύτερη είναι η 
πτώση στη ζήτηση ελληνικών προϊόντων, 
ενώ αντίθετα αυξάνεται η ζήτηση των ει- 
σαγομένων” .

Γενική, επίσης, είναι η διαπίστωση ότι 
η έντονη διαφήμιση, οι προσφορές και οι 
εκπτώσεις “αναζωογονούν”, τουλάχιστον 
περιστασιακά, την κατανάλωση. □

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996

Εκτός από το άρωμα,
υπήρχαν κι άλλοι τρόποι να μας παίρνουν μυρωδιά. 

Ας είναι καλά το διαφημιστικό μας τμήμα...
.. ,jwu έγραφε trite ακτντηίχο με μπογιά,' Εν« μήνυμα« οιλά 

Χωρίς πολλά Ναφημιατικά τερτίπια, Άλλωστε και μόνο to άνομη 

Λανμΰης Παπαγάλος «prove για ναςιπτνήσει mm περααηχό 

της εποχής την πεθιφιά για ένα ελληνικό χαφεδώα.

Ήτοι rimiK μόνο ο ΛαφίΛηςήςερε και ξέρει να το φτιάχνει.

Τα χρόνια χΰληααν, Ο χι «ιμααίίτρομα; r/tvt χεντριχή 

λεωφόρος. Km η επιγραφή γιγτη·ηαύιαη«χ.ι.

Ί α μήνιιμα όμως παραμένει πάντα επίκαιρο. 'Οπως ο 

Λουμιδης I Ιαπαγιτλος, που όαπηρείται φρέσκος στην χαρδιά 

κιιι τη μνήμη μας 75 χρόνια πάρα!

ΛΟΥΜΙΔΗΣ



E M A

Τι σκέπτονται και πόσο εργάζονται
οι “πρώτοι

Δουλεύουν σκληρά γιατί πιστεύουν ότι η εταιρία τους 
μπορεί να πάει πιο ψηλά, προσφέροντας απασχόληση σε 
περισσότερους ανθρώπους και υψηλότερα κέρδη στους 
μετόχους. Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό των δέκα 

επιτυχημένων μάνατζερ ελληνικών βιομηχανιών που 
παρουσιάζει η “Β.Ε.” μαζί με μικρά προφίλ των εταιριών που 

διευθύνουν. Σκιαγραφούνται επίσης η πορεία και οι 
προοπτικές αυτών των βιομηχανιών, με βάση τα οικονομικά 

στοιχεία των δημοσιευμένων ισολογισμών τους

*  Του Ζήση Ψάλλα

Είναι πετυχημένοι. Γι’ αυτούς η οικονομική 
ευρωστία της επιχείρησης που διευθύ
νουν είναι μια από τις πιο βασικές επιδιώ

ξεις τους. Κοινό χαρακτηριστικό όλων τους είναι 
η σκληρή δουλειά. Τα χαρακτηριστικά αυτά ανή
κουν στους μάνατζερ που διευθύνουν τους πρω
ταθλητές πωλήσεωντης ελληνικής βιομηχανίας.

Το κλειδί της επιτυχίας αυτής, λένε οι ίδιοι, 
είναι η δουλειά χωρίς ωράριο. Ή  εργασία μου 
ξεκινά νωρίς το  πρωί και τελειώνει αργά το  
βράδυ” σημειώνει ο κ. Κων. Τέγος, διευθύνων 
σύμβουλος της “Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχα
ρης", της μεγαλύτερης εταιρίας στον κλάδο 
τροφίμων και της όγδοης μεγαλύτερης βιομη
χανίας της χώρας μας.

Το ίδιο επισημαίνει και ο κ. Alois Horlacher, 
διευθύνων σύμβουλος της “Triumph Internatio
nal” , της εταιρίας που είναι σήμερα leader στον 
κλάδο της ένδυσης: “Οι ώρες που αφιερώνω 
καθημερινά στην εταιρία", λέει ο κ. 
Horlacher, “είναι συνήθως πάρα πολλές 
και καθόλου εύκολο να υπολογισθούν” .
Ο κ. Horlacher εξηγεί γιατί μπορεί και 
δουλεύει ακούραστα: “Η δου
λειά μου είναι τόσο ευχάρι
στη που για μένα μοιάζει 
με...διακοπές” .

Αντίθετα, ο κ. Τάσος 
Αβέρωφ, ο οποίος διευ
θύνει τη μεγαλύτερη κα
πνοβιομηχανία της χώρας, 
την “Παπαστράτος” , προτι
μά να μην πάρει θέση, λέγο
ντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν 
έμμεση προβολή, την οποία και δεν επιθυμεί.

Διαφορετικές απόψεις διατυπώνονται, 
όμως, γι’ αυτό που ο καθένας θεωρεί ως επιτυ
χία. Ο κ. Τέγος θεωρεί ως επιτυχία “τη συνεχή

ανάπτυξη της εταιρίας", ενώ ο κ. Horlacher “τη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώ
πων που εργάζονται σε αυτήν, τα  ικανοποιητι
κά κέρδη για τους ιδιοκτήτες της και φυσικά 
τους ευχαριστημένους καταναλωτές και κατα- 
ναλώτριες των προϊόντων” .

Πολλοί από τους μάνατζερ είναι και βασικοί 
μέτοχοι, η δε παρουσία τους στην εταιρία είναι 
μακρόχρονη. Παράδειγμα, ο κ. Κων. Βαρβού- 

' της, επί κεφαλής της “Βιολιγνίτ” . Αυτό που ο κ. 
Βαρβούτης θεωρεί ως κλειδί για την επιτυχία 
μιας επιχείρησης είναι “οι ανθρώπινες σχέσεις 
και ο δημοκρατικός τρόπος διοίκησης” . Με 
την αγορά από τον ΟΑΕ του πρώην Συγκροτή
ματος Σκαλιστήρη και την ανάληψη της διοίκη
σης τον περασμένο Μάρτιο, ο κ. Βαρβούτης 
και οι συνεργάτες του, στους οποίους δείχνει 
να έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη, απέδειξαν 
ότι η συνεργατική διοίκηση μπορεί να φέρει 
θεαματικά αποτελέσματα. Και βέβαια η έννοια 
της επιτυχίας για τον κ. Βαρβούτη έχει διαχρο
νική υπόσταση. Ο γιος του Γιώργος συνεχίζει 
τις σπουδές του κάνοντας μεταπτυχιακά στα 
οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, 
ενώ συγχρόνως παρακολουθεί και μαθήματα 
ορυκτολογίας. Στον χρόνο που του απομένει 
να γνωρίσει την εταιρία, τα  καλοκαίρια, κάνει 
τις διακοπές του στα ...ορυχείατης. Μεταπτυ
χιακές σπουδές στα οικονομικά, στο Λονδίνο, 
ακολουθεί και η κόρη του κ. Βαρβούτη, 
Λούίζα, η οποία πρόσφατα έκανε την πρα
κτική της  εκπαίδευση στην Alpha Finance.

Η “Β. Ε.” παρουσιάζει, εν συντομία, 
τους επικεφαλείς αλλά και 
το οικονομικό προφίλ 10 ελ
ληνικών βιομηχανιών από 
κλάδους-“κλειδιά” της ελλη

νικής βιομηχανίας που η κάθε 
μια τους ήταν το  1995 

πρώτη από πλευράς 
πωλήσεων στον κλάδο 

της. Οι εταιρίες αυτές, οι 
οποίες έχουν σημαντική 
συνεισφορά στη βιομη
χανική παραγωγή είναι: 

Η “Ελληνική Εταιρία Εμφιά- 
λωσης, 3Ε”, η “Παπαστρά

τος”, η “Αλουμίνιον της Ελλά
δος”, η “ΑΓΕΤ-Ηρακλής”, η “Ελληνι

κή Βιομηχανία Ζάχαρης”, η “Ιντρακόμ”, η 
“Hellas Can”, η “Βιολιγνίτ”, η “SATO”, και η 
“Triumph International”.

[830] Β ΙΟ Μ ΗΧΑΝ ΙΚΗ___
--------ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

Η “ Ελληνική 
Εταιρία Εμφιάλω- 
σης” είναι από 
πλευράς πωλήσε
ων η μεγαλύτερη 
εταιρία παραγω
γής χυμών και ανα
ψυκτικών στην 
Ελλάδα και η με
γαλύτερη εταιρία 
εμφιάλωσης στα 
Βαλκάνια. Διευθύ

νεται από τον κ. Χρήστο Κομνηνό, ο οποίος 
κατέχει τη  θέση του διευθύνοντος συμβού
λου από το  1995. Οι πωλήσεις τη ς  εταιρίας 
έφτασαν το  1995 τα  112 δισεκ. δρχ. 
(+13,2%) και τα  κέρδη τα  17,5 δισεκ. δρχ. 
(+3,6%).

Σημαντική ώθηση στην κερδοφορία έδω 
σαν οι δραστηριότητες τη ς  εταιρίας στο 
εξω τερικό.

Οι στρατηγικοί στόχοι τη ς  είναι η διατή
ρηση της  κυρίαρχης θέσης στην εσωτερική 
αγορά, η επέκταση στο εξω τερ ικό και η πε
ραιτέρω καθετοποίησή της.

Στα πλαίσιο τη ς  καθετοποίησης, τον  
Δεκέμβριο  του  1995 η “3Ε” , σε συνεργα
σία με τη  “Δημόσια Επιχείρηση Π ετρελα ί
ου ” και τον  όμιλο “ Radici” τη ς  Ιταλίας, 
ίδρυσε τη  “Volos PET Industry” , με σκοπό

την παραγωγή κόκκων ρητίνης ΡΕΤ, που 
είναι η πρώτη ύλη για τη ν  παραγωγή φ ια
λών ΡΕΤ.

Κατά τη ν  τρ ιε τή  παρουσία του  ομίλου 
στην αναπτυσσόμενη αγορά αναψυκτικών 
τη ς  Βουλγαρίας, το  μερίδιο αγοράς έχει 
ξεπεράσει το  45% και όλα τα  προϊόντα του 
ομίλου προηγούνται στις κα τηγορ ίες  
τους.

Μέσα στο 1995 ολοκληρώθηκε η ανα
διοργάνωση των εκτός  Ελλάδας επενδύσε- 
ω ντης  εταιρίας. Ετσι, η “3Ε” συμμετέχει κα
τά  30% στο κεφάλαιο της  “ Molino 
Beverages Hold ing” , η οποία δραστηριοποι
είται στη Δημοκρατία τη ς  Ιρλανδίας, τη  Β. 
Ιρλανδία, τη  Ρωσία, τη  Ρουμανία και τη 
Μολδαβία.

Πέρα από τη  συμμετοχή  τη ς  στη 
“ M o lino” , η “ 3Ε” προχώ ρησε στην α νέ
γερση μιας σ ύγχρονης νέας μονάδας 
στην περιοχή τη ς  Σόφ ιας, η οποία θα πα
ράγει αναψυκτικά και χυμούς σε συσκευ- 
ασίες μιας χρήσης, καθώς και προπλά
σματα για  τη ν  παραγωγή φιαλών ΡΕΤ 
υποκαθιστώ ντας τ ις  εισ αγω γές. Τέλος, 
έχουν ήδη προχω ρήσει οι επ αφές για  την 
επέκταση τη ς  επ ενδυτικής δρα σ τηρ ιό τη 
τα ς  στη Νέα Γιουγκοσλαβία και τη ν  ΠΓΔΜ 
και αναμένετα ι η εν τό ς  του  1996 ολο κλή 
ρωσή το υ ς .

Το κλειδί 
της επιτυχίας 

των “πρώτων” -  

όπως λένε 
οι ίδιοι- είναι 

η δουλειά 
χωρίς ωράριο

ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΔΕΚΑ» ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (δισεκ. δρχ.)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
1995

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΟ 1994

ΚΕΡΔΗ 
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

1995

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΚΕΡΔΩΝ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΟ 1994

ΚΕΡΔΗ/
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΚΕΡΔΗ/
ΙΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Ποτά 112.056 13,3% ' 15.517 3,6% ’ 15,63% 74.886 52,623 ’ 33,29% ’

ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μεταλλουργικά 90.034 35,36% V 9,770 136,28% * 10,85% 101.683 67.481 m r n r n

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ | Καπνά 84.590 22,6% ’ 10,758 5,3% ' 12,72% 70.022 24.658 ' 43,63%

ΗΡΑΚΛΗΣ | Μη μεταλλικά ορυκτά 83.971 12,4% ' 9.268 24,9% * 11,04% 86.929 61.098 ' 15,17%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΕΩΣ Τρόφιμα 81.592 9,3% ’ Ϊ Τ 5 Ϊ Γ 6,1% ’ 14,11% 45.567 30.106 ' 38,23% ’

LEVER HELLAS Φάρμοκα-οπορρ.-καλλ. 65.680 13,4% ’ 5.684 52,1% ‘ 8,65% 24.328 ' 6.347 89,55%

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α/Ε Χορτί 47.924 28,8% ’ 145 39.8% ’ 0,30% 54.245 ' 19.554 0.74%

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ηλεκτρολογικο υλικά 41.579 -29,5% '' 6.200 -38,24% ’ 14,91% 76.523 26.658 23.26% ’

ΣΕΛΜΑΝ

HELLAS CAN

όλο & Φελλός

Μεταλλικό προϊόντα

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ 

ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ AMETBE

SATO Α/Ε

ΤΡΙΟΥΜΦ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

1 Επιπλα ...... 9.372 " 46,9% ' 846 105,0% - 9,03% ' 8.323 4.712 ' 17.95% ]

' Ενδυση 8.816 ' 26,0% ’ 467 ’ 11,5% ’ 5,30% ’ 4.242 ‘

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

Πηγή: Stat Bank

Μηχανήματα
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ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - μεταλλουργικά
Το 1995 ήταν για 
την “Αλουμίνιοντης 
Ελλάδος" μια από 
τις καλύτερες χρο
νιές. Οι πωλήσεις 
έφτασαν τα  90 δι- 
σεκ. δρχ. (+35,4%) 
και τα  κέρδη εκτο- 
ξεύθηκαν στα 9,7 
δισεκ. δρχ.
(+136,3%). Η εται
ρία κατέλαβε την 

4η θέση από πλευράς πωλήσεων και την 5η 
από πλευράς κερδών, στο σύνολο των εται- 
ριώντης βιομηχανίας. Πρόεδρος της εταιρίας 
είναι σήμερα ο κ. Bernard Legrand.

Η εντυπωσιακή αύξηση των κερδών οφεί
λεται στην ανάκαμψη τη ς  βιομηχανίας αλου-

μινίου παγκοσμίως, εξαιτίας της  ανόδου της 
ζήτησης. Η “Αλουμίνιον τη ς  Ελλάδος” αντα- 
ποκρίθηκε στις νέες συνθήκες, αυξάνοντας 
την παραγωγή της  αλουμίνας κατά 9%. Αύξη
σε επίσης την παραγωγή κολονών διέλασης, 
η οποία έφτασε στα επίπεδα ρεκόρ των 
88.000 τόννων, που αντιστοιχεί στο 64% της 
ποσότητας μετάλλου που πωλήθηκε.

Η εταιρία, τη χρονιά που πέρασε, αύξησε 
την παραγωγικότητά της και μείωσε τον αριθμό 
των εργαζομένων. Το προσωπικό περιορίστηκε 
στα 1.606 άτομα από 1.622 που ήταν το 1994.

Μέσα στο 1996 άρχισε μια σημαντική 
επένδυση ύψους 10 εκατ. δολλαρίων, η 
οποία αφορά σε μια υπερσύγχρονη εγκατά
σταση ομογενοποίησης κολονών που θα βελ
τιώσει σημαντικά την ποιότητα και την παρα
γωγικότητα του προϊόντος.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ - καπνοβιομηχανία
Η “Παπαστράτος”, 
ο μεγαλύτερος πα
ραγωγός και εξαγω- 
γέας καπνού της 
χώρας μας, διευθύ
νεται από τον κ. 
Αναστ. Αβέρωφ. Η 
“Παπαστράτος” εί
ναι η έκτη μεγαλύτε
ρη από πλευράς πω- 
λήσεων βιομηχανι
κή εταιρία. Οιπωλή- 

σεις της έφτασαν τα 84,6 δισεκ. δρχ. (+22,6%) 
καιτα κέρδη τα  10,7 εκατ. δρχ. (+5,3%).

Το 1995 η εταιρία ξεκίνησε μια νέα στρα
τηγική συνεργασία με τον όμιλο “Δ έλτα ” μέ
σω τη ς  συμμετοχής τη ς  στην εταιρία 
“ Μπάρμπα Στάθης” . Τα προϊόντα των ετα ι
ριών “Μπάρμπα-Στάθης” και 'Ύ ΐοζά' στις

οποίες συμμετέχει η εταιρία διευρύνονται 
και εντός του 1996 προβλέπεται η κυκλοφο
ρία νέων, που θα προκαλέσουν αίσθηση j 
στην αγορά.

Τρεις είναι οι στρατηγικοί στόχοι της  “Πα
παστράτος” : Η εδραίωση της κατανάλωσης 
στις ξένες  αγορές, η επέκταση των δραστη
ριοτήτων σε τομείς εκτός καπνού και η βελ
τίωση της ανταγωνιστικότητας στην εσωτερι
κή αγορά.

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου, η 
εταιρία επικεντρώνει την προσοχή της στην 
οργάνωση των δικτύων πώλησης, ειδικά στις 
χώρες όπου αυτά είναι ανεπαρκή, και προσπα
θεί να ενισχύσειτην εικόνα των προϊόντων που 
εξάγει (Assos, President).

Σχετικά με τις νέες δραστηριότητες, ο στό
χος επιτυγχάνεται μέσω των συνεργασιών με 
τη “Δέλτα” και τη “Μάκρο” .

ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ - μ η
Η περασμένη χρονιά 
ήταν πολύ ικανοποι
ητική για την ΑΓΕΤ 
“Ηρακλής”, τη μεγα
λύτερη εταιρία τσι
μέντου στην Ελλάδα 
και μεγαλύτερο εξα- 
γωγέα. Η εταιρία, 
που διευθύνεται από 
τον κ. Μάσιμο Τζού- 
νπτσι, πέτυχε πωλή- 
σεις 84 δισεκ. δρχ. 

(+12,4%) και κέρδη 9,3 δισεκ. δρχ. (+24,9%). Οι 
εξαγωγές της εταιρίας ανήλθαν σε 3,7 εκατ. τόν- 
νους τσιμέντου, εκ των οποίων το 17% εξήχθη

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
στην αναπτυσσόμενη αγορά των ΗΠΑ. Αντίθετα, 
η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει στάσιμη.

Τα ικανοποιητικά αυτά αποτελέσματα 
επετεύχθησαν μέσα σε ένα αρνητικό περι
βάλλον για την εταιρία. Ο ανταγωνισμός με
ταξύ  των εταιριών τσιμέντου στην ελληνική 
αγορά οδήγησε σε μια ανορθόδοξη πολιτική 
τιμών και όρων πληρωμής που δεν συμβιβά
ζονται με το  βιομηχανικό κόστος.

Η εταιρία αναμένεται να απασχολήσει για 
μια φορά ακόμη την επικαιρότητα, καθώς με
τοχές της  θα μεταβιβασθούν στην ιταλική 
“Οουονβίυπι” , η οποία ελέγχει ήδη την ΑΓΕΤ 
και από τον Ιούνιο του 1996 ελέγχει και τα  
“Τ σιμέντα Χαλκίδος” .
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Ε Μ A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ - τρόφιμα
Σε 81,6 δισεκ. δρχ. 
έφθασαν οι πωλή- 
σεις της “Ελληνικής 
Βιομηχανίας Ζάχα
ρης” (+9,3%) και τα  
κέρδη τα 11,5 εκατ. 
δρχ. (+6,5%). Οπως 
αναφέρει ο κ. Κων. 
Τέγος, διευθύνων 
σύμβουλος της εται
ρίας, “οι αιτίες της 
μεταβολής των κερ

δών εστιάζονται σε δύο κυρίως λόγους. Στη μει
ωμένη παραγωγή εγχώριας ζάχαρης που είχε 
σαν αποτέλεσμα αυξημένο κόστος ανά μονάδα 
παραγόμενου προϊόντος και στις εισαγωγές ζά-

χαρης που πραγματοποίησε η Ε.Β.Ζ. για την κά
λυψη της εσωτερικής αγοράς. Η σημαντικότερη 
αλλαγή που επήλθε, και θα επηρεάσει σημαντι
κά το διεθνές εμπόριο ζάχαρης, είναι η συνθήκη 
της GATT που, ως γνωστόν, δυσκολεύει τους 
όρους εμπορίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Το γεγονός αυτό αναγκάζει τους Ευρω
παίους βιομηχάνους να αναδιατάξουν τους συ
ντελεστές παραγωγής, έτσι ώστε να μπορέσουν 
το 2001, που είναι και η καταληκτική χρονιά ολο
κλήρωσης της συνθήκης, να παράγουν ζάχαρη 
με πλήρως ανταγωνιστικό κόστος σε σχέση με 
εκείνο των τρίτων χωρών. Προς την κατεύθυνση 
αιπή, η “Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης” πραγ
ματοποίησε και πραγματοποιεί σειρά επενδύσε- 
ωνγιατη μείωση του κόστους παραγωγής” .

ΙΝΤΡΑΚΟΜ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το 1995 δεν ήταν κα
λό για την “Ιντρα- 
κόμ”, όπως επίσης 
δεν ήταν καλό και για 
τη δεύτερη εταιρία 
του κλάδου, τη “Ζή- 
μενς” . Δεν συνέβη 
όμως το ίδιο και για 
τις υπόλοιπες εται
ρίες του κλάδου, οι 
οποίες ακολούθη
σαν ανοδική πορεία. 

Οι πωλήσεις της “ Ιντρακόμ” περιορίστηκαν στα 
41,6 δισεκ. δρχ. (-29,5%) καιτα κέρδη στα 6,2 δι- 
σεκ. δρχ. (-38,2%). Είναι η δεύτερη χρονιά που η 
εταιρία εμφάνισε μείωση πωλήσεων και κερδών. 
Η κάμψη αυτή οφείλεται στην καθυστέρηση του 

| επενδυτικού προγράμματος του OTE, του οποί- 
¡ ου βασικός προμηθευτής είναι η εταιρία.

Στο διεθνές περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών 
συντελούνται ραγδαίες αλλαγές, οι οποίες θα κα
θορίσουν τις εξελίξεις των επόμενων χρόνων. Γϊ 
αυτό, η “Ιντρακόμ” προετοιμάζεται να εισέλθει 
στη διεθνή αγορά και να κατακτήσει το δικό της 
μερίδιο. Ηδητο 1995, οι εξαγωγές της εταιρίας δι
πλασιάστηκαν έναντι αυτώντο 1994. Ετσι,το 1995 
αποτελούσαν το 27,8% των συνολικών πωλήσε
ων, ενώτο 1994 αποτελούσαν μόνοτο 10,8%.

Παρά τη μείωση των κερδών, επιτυχία είναι 
για την εταιρία το γεγονός ότιτο μικτό περιθώριο 
κέρδους αυξήθηκε και έφτασε το 47% έναντι 
42%το 1994. Ακόμη, τα  έξοδα λειτουργίας μειώ
θηκαν κατά 7%. Γιατα επόμενα χρόνια, αναμένε
ται ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της “Ιντρακόμ” κ. Σωκρ. Κόκκαλης θα προσπα
θήσει να ανατρέψει την καθοδική πορεία, βρί
σκοντας νέους πελάτες στο εξωτερικό και μειώ
νοντας την εξάρτηση της εταιρίας από τον OTE.

HELLAS CAN - μεταλλικά προϊόντα
Η “Hellas Can” διευ
θύνεται από τον κ. 
Ashok Kapoor και
είναι η μεγαλύτερη 
εταιρία παραγωγής 
μεταλλικών προϊό
ντων συσκευασίας. 
Το 1995 δεν ήταν εύ
κολος χρόνος για 
την “Hellas Can”. Οι 
τιμές των εγχώριων 
πρώτων υλών αυξή

θηκαν περισσότερο από τις διεθνείς τιμές και 
παρά λίγο να επηρεάσουν σοβαρά την κερδο
φορία της. Η εταιρία ξεκίνησε άμεσα την εφαρ
μογή σημαντικών προγραμμάτων μείωσης εξό 
δων, με στόχοτη συγκράτηση του κόστους προ- 
κειμένου να διασφαλίσει την κερδοφορία της. Ο 
στόχος επετεύχθη και η “Hellas Can” συνέχισε

για μια ακόμη χρονιά την ανοδική πορεία της.
Τα προγράμματα Total Quality και Word 

Class Manufacturing, ύψους 2,8 δισεκ. δρχ. για 
το  1995, αποδείχθηκαν δύο πολύ χρήσιμα ερ 
γαλεία για τη βελτίωση της παραγωγικότητας 
και βοήθησαν σημαντικά στη διατήρηση της 
κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας της 
εταιρίας. Περίπου το  77% των παραπάνω επεν
δύσεων δαπανήθηκε σε νέο μηχανολογικό 
εξοπλισμό, ενώ το  υπόλοιπο 23% διοχετεύθη- 
κε σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15,4% έναντι 
εκείνων του 1994, φτάνοντας τα 28,4 δισεκ. 
δρχ. και τα  κέρδη υπερέβησαν τα αντίστοιχα 
του 1994 κατά 10,4%, φθάνοντας τα  5,8 δισεκ. 
δρχ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγωγι
κότητα της εταιρίας σχεδόν διπλασιάσθηκε μέ
σα στην περίοδο 1991-1995.

Το 1995 
οι πωλήσεις 

της ελληνικής 
βιομηχανίας 

αυξήθηκαν 
με ρυθμό 

υψηλότερο του 
πληθωρισμού
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ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ AMETBE - μεταλλεια/ορυχεια
Η “Βιολιγνίτ” διευθύ
νεται από τον κ. Κων. 
Βαρβούτη, ο οποίος 
είναι και ο κύριος μέ
τοχος. Η εταιρία πα
ράγει λιγνίτη στον 
νομό Φλώρινας από 
το 1941 και στο Αμύ
νταιο από το 1961.0  
κύριος όγκος του λι
γνίτη (85% περίπου) 
αγοράζεται από τη 

ΔΕΗ, η οποίατον χρησιμοποιεί ως βελτιωτικό για 
τον δικό της λιγνίτη. Ο δεύτερος μεγαλύτερος 
πελάτης της “Βιολιγνίτ” είναι η “Λάρκο”. Οι πω- 
λήσεις της εταιρίας το 1995 ήταν 10 δισεκ. δρχ. 
(+15,2%) και τα  κέρδη 1,18 δισεκ. δρχ. (+97%).

Τα συμβόλαια που συνάπτει η εταιρία με τη

SATO -
Η “Sato” παρουσία
σε σημανπκή αύξη
ση των οικονομικών 
της μεγεθών στη 
χρήση του 1995. Οι 
πωλήσεις ανήλθαν 
σε 9,4 δισεκ. δρχ. 
(+46,9%) και τα κέρ
δη σε 1,17 δισεκ. δρχ. 
(+96,9%). Εξίσου κα
λή πορεία σημείω- 
σαντα οικονομικά με

γέθη και τους πρώτους μήνες του 1996. Η θετική 
αυτή πορεία είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης 
στρατηγικής που χάραξε η διοίκηση της εταιρίας, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό 
και την ύφεση, η οποία επηρεάζει σημανπκά την 
αγορά επίπλων γραφείου. Σύμφωνα με τον πρόε
δρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Σωτ. Θεοδωρί- 
δη οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην κερδο-

ΔΕΗ είναιτριετή καιη κερδοφορία εξαρτάται από 
τις τιμές και τις ποσότητες πώλησης στη ΔΕΗ. Οι 
τιμές και οι ποσότητες, χρόνο με τον χρόνο, μειώ
νονται. Γι αυτό η εταιρία καταβάλλει προσπάθεια 
για βελτίωση της παραγωγικότητας, παρά το γε- j 
γονός άτι το απασχολούμενο προσωπικό είναι 
υπεράριθμο και διατηρείται λόγω των ιδιαττερστή- 
τωντης ακρττικής περιοχής του νομού Φλώρινας.

Μια μεγάλη επενδυτική δραστηριότητα της 
“Βιολιγνίτ” ήταν η αγορά από τον ΟΑΕ, του πρώην 
συγκροτήματος Σκαλιστήρη, μιας εταιρίας rfou 
εξάγει το 85% της παραγωγής της. Η παράδοση 
απότον ΟΑΕ έγινε στις31 Μαρτίου 1996 και παρά 
το μικρό διάστημα, οι επιδόσεις της Viomagn - 
όπως είναι σήμερα το όνομά της- είναι θεαματι
κές. Οι πωλήσεις μέχριτο τέλος Αυγούστου 1996 
•ήταν 1,2 δισεκ. δρχ., και οιπωλήσεις υπό εκτέλεση 
μέχρι31-12-1996 είναι 1,25 δισεκ. δρχ.».

ΕΠΙΠΛΑ
φορία, οφείλονται στην αναδιοργάνωση των με
θόδων και λειτουργιών της εταιρίας, καθώς και 
στον αναπροσδιορισμό των επιλογών. Πιο συγκε
κριμένα, η “Sato” μείωσε το κόστος παραγωγής, 
και επεκτάθηκε και στον χώρο του οικιακού εξο
πλισμού. Ετσι κατάφερε να παρουσιάσει υψηλής 
ποιότητας προϊόντα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές 
τιμές, τα  οποία ανταποκρίνονται απολύτως στις 
νέες καταναλωτικές τάσεις. Το γεγονός αυτό της 
επέτρεψε να έχει αύξηση πωλήσεων σε ποσοστό 
μεγαλύτερο απότη συνολική αύξηση της αγοράς 
καιναδιευρύνειτομερίδιοπουκατέχει.Σχετικάμε j 
το  πώς εμφανίζονται οι μελλοντικές συνθήκες του ¡ 
κλάδου επίπλων, ο κ. . Θεοδωρίδης αναφέρει: 
“Δεν περιμένω δραστικές μεταβολές των συνθη- 
κώντου κλάδου στο μέλλον, όσον αφορά στο έπι- 
πλο-γραφείο. Οσον αφορά όμως στην αγορά επί
πλων σπιτιού, θεωρώ ότι θα παρουσιάσει την ίδια 
δυναμική που έχει σήμερα, ίσως και μεγαλύτερη, 
τα επόμενα χρόνια».

TRIUM PH INTERNATIONAL - ένδυση
Πρώτη στο κλάδο έν
δυσης αναδείχτηκε 
για δεύτερη συνεχή 
χρονιά η “Triumph 
International” . Οιπω- 
λήσεις της εταιρίας 
ανήλθαν σε 8,8 δι- 
σεκ. δρχ. (+26%) και 
τα  κέρδη έφτασαντα 
467 εκατ. δρχ. 
(+11,5%). Η αποδο- 
τικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων είναι ικανοποιητική (18%) ενώ η συμ
μετοχή των ξένων κεφαλαίων στην επιχείρηση 
φτάνει το  39%. Ο άνθρωπος που έχει οδηγήσει 
■n"|vTriumph στηνπρώτη θέση του κλάδου της εί

ναι ο κ. Alois Horlacher. Η αύξηση των κερδών 
της εταιρίας προήλθε από την αυξημένη ζήτηση 
των προϊόντων. Οπως επισημαίνει ο κ. Horlacher 
τα κέρδη προήλθαν από την αύξηση της παρα
γωγής και των εξαγωγών, και σαφώς συνετέλε
σαν σε αυτό οι επενδύσεις που έγιναν στοντομέα 
της παραγωγής. Ενας από τους στόχους της 
Triumph όσον αφορά στις επενδύσεις, είναιη συ
νεχής εκπαίδευση του προσωπικού της με στόχο 
την τελειοποίηση του service προς τους πελάτες 
της. Η επιτυχίατης εταιρίας -τονίζει ο κ. Horlacher 
- κρίνεται απότη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτή, από τα 
ικανοποιητικά κέρδη για τους ιδιοκτήτες της και 
φυσικά από τους ευχαριστημένους καταναλω- 
τέςκαικαταναλώτριεςτωνπρόίόντων. □
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Ο  Εισαγωγή
Η δραστηριότητα των τελευταίων ετών, 
οι χρόνιες "αδυναμίες", η "αποβιομηχάνιση", 
οι ιστορικοί παράγοντες και οι προσπάθειες 
προσέλκυσης επενδύσεων

^  Οι  κ λ ά δ ο ι
Μια "ακτινογραφία -  των σημαντικότερων 
βιομηχανικών κλάδων με πρωτότυπα στοιχεία 
και απόψεις

Κάθαρση ή αποβιομηχάνιση:
Τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά υπάρχουν 
οι προοπτικές για "βιομηχανική άνοιξη" σε 
νέους τομείς

rτροχιά του αύριο
Η εποχή που η παραγωγή του δευτε

ρογενούς τομέα αντιστοιχούσε σε ένα 
σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ αποτελεί 
πια παρελθόν. Σήμερα, οι όροι "αποβιο
μηχάνιση", “ύφεση" και “προβληματι
κές", χρησιμοποιούνται σχεδόν καθημε
ρινά. Ομως, εάν υπάρξουν η απαραίτη
τη αναδιάρθρωση και η πολυπόθητη 
εξυγίανση, είναι δυνατόν η ελληνική βιο
μηχανία να γνωρίσει πάλι καλές εποχές- 
αν και μέσα σε ένα ριζικά διαφορετικό 
πλαίσιο.

Του Robert McDonald
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Ελληνική Βιομηχανία

ο :
ελληνικός βιομηχανικός τομέας είναι μι

κρ ό ς  και βρίσκεται σε πορεία περαιτέρω 
"σμίκρυνσης, όμως αντιπροσωπεύει σχε

δόν το ήμισυ της αξίας των εξαγωγών σε δολλά- 
ρια. Το 1994, η συμβολή του στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν ήταν μόλις 13,8%, αλλάτο μερί
διό του στα έσοδα από εξαγωγές ήταν 46,5% (Πί
νακας 1).

Ο τομέας δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από τις αυ
ξήσεις της τιμής του πετρελαίου το  1973 και το 
1979, και ακόμη ισχυρότερο από την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΟΚτο 1981.

Ομως, ενώ άλλες χώρες ανταποκρίθηκαν 
στις απαιτήσεις της νέας οικονομικής τάξης της 
δεκαετίας του 1980, προχωρώντας σε αναδιάρ
θρωση - διακοπή λειτουργίας των βαρειών βιο
μηχανιών και βιομηχανιών έντασης εργασίας και 
δίνοντας έμφαση σε νέες, έντασης κεφαλαίου 
και υψηλής τεχνολογίας (διαδικασία που προκά- 
λεσε τεράστια βραχυπρόθεσμη ανεργία) - η 
εκλεγείσατο 1981 κυβέρνηση του Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος προσπάθησε να δια
σώσει μη υγιείς επιχειρήσεις για να περισώσει 
θέσεις εργασίας.

Ενώ εκείνη την εποχή αυτό θα μπορούσε να 
μοιάζει σαν κίνηση ανθρωπισμού, παράλληλα 
ήταν βολικό από πολιτική άποψη. Τελικά, η πλειο- 
ψηφία αυτών των επιχειρήσεων χρειάσθηκε να 
τεθεί σε εκκαθάριση καιτα δύο-τρίτατων θέσεων 
εργασίας χάθηκαν έτσι κι αλλιώς. Το επίπεδο 
ανεργίας στην Ελλάδα ανέβηκε στο 10%, περί
που στον μέσο όρο της Ε.Ε.

1. ΣυρΒολή της βιομηχανίας cto ΑΕΠ και στις εξαγωγές (σταθερές τιμές)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

ΑΕΠ (% μεταβολή)

Μεταποίηση (% μεταβολή)

Μεταποίηση ως % ποσοστό 
του ΑΕΠ (σύμφωνα με την 
αναπροσαρμογή του ΑΕΠ 
(1988) (α)

Σύμφωνα με την προηγού- 1 
μενη μέτρηση του ΑΕΠ (β) ]

19,1 18,8 18.6 17,8 17,4 16.8 16,7 -

Μεταποίηση ως ποσοστό | 
% εξαγωγών 52.5 55,8 54,1 48,9 51,7 48,3 46,5 51,7

α- Ε υρω π α ϊκό  Λ ο γ ισ τικό  Σ ύ σ τη μ α  1 9 8 8 = 1 0 0 . Α π ο τε λ ε ί τη ν  τυ π ο π ο ιη μ ένη  π α ρουσ ία σ η  εθ ν ικώ ν  λο γ α ρ ια σ μ ώ ν  τ η ς  Ε.Ε. Ό τα ν  τ ο  ελ λ η  
ν ικό  Α Ε Π  ά λ λ α ξ ε  βάσ η απ ό τ ο  1970 έ ω ς  τ ο  1988, δ ια π ισ τώ θ η κε ό τ ι μ ε  ν έ α  π ρ ό τυ π α  ή τα ν  κ α τά  23 ,4%  υ ψ η λ ό τερ ο . Ο ι σ τα τισ τ ικ ές  υ 
π η ρ εσ ίες  έ χ ο υ ν  π α ρο υ σ ιά σ ει τα  τ ε λ ικ ά  σ το ιχ εία . Γ ια  τ α  ά λ λα  έ τ η  θ α  α ν α π ρ ο σ α ρ μ ό ζο ντα ι μ έχ ρ ι να  ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί η  α λ λ α γ ή . Τ α  σ το ι
χ ε ία  μ ε τ ά  τ ο  1991 α π ο τελ ο ύ ν  π ρ ο ς  τ ο  π α ρ ό ν  εκ τ ιμ ή σ ε ις . Τ ο  Κ έν τρ ο  Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ισ μ ο ύ  κα ι Ο ικο νο μ ικώ ν Ε ρ ευ νώ ν  (ΚΕΠ Ε ) έ χ ε ι  ε το ι
μ ά σ ει μ ια  α ν ά λ ο γ η  σ ε ιρ ά  αρ ιθμώ ν, β ασ ισ μένη  σ ε  π ρ ο η γ ο ύ μ εν η  α ν α μ ό ρ φ ω σ η  το υ  Α Ε Π , δ ίν ο ν τα ς  π οσ ό  8.261 τρ ισ εκ . δ ρ χ . γ ια  
τ ο  έ τ ο ς  β ά σ η ς  1988. Η β ιο μ η χα ν ία  ω ς  π ο σ ο σ τό  %  το υ  Α Ε Π  είνα ι: 1 9 8 8 = 1 5 ,7 ,1 9 8 9 = 1 5 ,4 ,1 9 9 0  =  1 5 ,1 ,1 9 9 1  =  14,5, 
1 9 9 2 = 1 4 ,2 ,1 9 9 3 = 1 3 ,7 ,1 9 9 4 = 1 3 ,6  β -1 9 7 0 =  100 γ -  π ρ ώ το  τρ ίμ η ν ο

Πηγή: ΚΕΠΕ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Τράπεζα της Ελλάδος, υπολογισμοί «Βιομηχανικής Επιθεώρησης»

Οι προβληματικές επιχειρήσεις, οπήν αγω
νιώδη προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν επαρ
κή ταμειακή ροή για να μη “βουλιάξουν”, κατέφυ
γαν σε επιχειρηματικές πρακτικές, όπως το  ντά- 
μπινγκ, που υπονόμευσαντη βιωσιμότητα ακόμη 
και υγιών ανταγωνιστώντους.

Η αναδιάρθρωση της ελληνικής βιομηχανίας 
αναβλήθηκε για μια δεκαετία. Οι προβληματικές 
επιχειρήσεις απορρόφησαν εκατοντάδες εκα
τομμυρίων δραχμών σε επιδοτήσεις και δάνεια, 
τα  οποία θα μπορούσε η κυβέρνηση να είχε χρη
σιμοποιήσει καλύτερα για να μειώσει τα κρατικά 
ελλείμματα και να διορθώσει την κατάσταση της 
οικονομίας.

Η αναδιάρθρωση άρχισε στη δεκαετία του 
1990. Κρατικά κίνητρα βοήθησαν τις επιχειρή
σεις να ξεκινήσουν τον εκσυγχρονισμό τους. 
Εργοδότες και συνδικάτα συμφώνησαν σε μια 
διαδικασία χρηματοδότησης προγραμμάτων 
επανεκπαίδευσης με χρηματική στήριξη από τα 
κονδύλια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της 
Ε.Ε.

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις άρχισαν να πα
ρουσιάζουν και πάλι κέρδη, που, για τις μεγαλύ
τερες από αυτές, με υγιείς ισολογισμούς, ήταν 
αρκετά υψηλά. Πολλές αξιοποίησαν τις γενναιό
δωρες φοροαπαλλαγές για μη διανεμόμενα κέρ
δη και επένδυσαν σε νέες παραγωγικές μονάδες 
ή εξοπλισμό.

Ομως, εκσυγχρονίζονται και επεκτείνονται 
μόνο οι υπάρχουσες εταιρίες· ουσιαστικά δεν 
υπάρχει ανάπτυξη. Τα κέρδη από το εμπόριο εί

ναι διπλάσια από τα κέρδη της βιο
μηχανίας και οι υπηρεσίες επεκτεί- 
νονται με περίπου τον ίδιο ρυθμό, 
με τον οποίο συρρικνώνεται η βιο
μηχανία.

Η κατάσταση βελτιώνεται στα
διακά και επικρατεί η αίσθηση - που 
όμως δεν μπορεί να τεκμηριωθεί 
επαρκώς από τις στατιστικές - ότι η 
ελληνική βιομηχανία βρίσκεται 
στην αρχή μιας κυκλικής ανάκαμ
ψης. Η οικονομία βελτιώνεται με 
οδυνηρά αργούς ρυθμούς. Το επι
χειρηματικό κλίμα είναι συγκραπφ 
μένα αισιόδοξο. Αυξάνεται όλο και 
περισσότερο η διάθεση των επιχει
ρήσεων να αναλάβουν νέους κιν
δύνους.

Η επιτυχία της ανάκαμψης θα 
εξαρτηθεί από τη μακρο-οικονομι- 
κή απόδοση του κράτους. Αν θα 
μπορέσει να μειώσει τον πληθωρι
σμό και τα  επιτόκια, να περιορίσει
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το  δημόσιο χρέος και να διατηρήσει τη σταθερό
τητα του νομίσματος. Πιο σημαντικό, το κράτος 
θα πρέπει να δείξει συνέπεια στην εφαρμογή του 
νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου που εφαρ
μόζει και θα πρέπει να βελτιώσει τη δημόσια διοί
κηση, για να μπορεί να βοηθά αντί να εμποδίζει τη 
βιομηχανική ανάπτυξη.

Υπάρχει επίσης και θέμα στάσης, διάθεσης. Η 
βιομηχανική βάση ήταν πάντα μικρή, επειδή 
υπήρχαν πάντα εναλλακτικές ευκαιρίες επενδύ
σεων, που ήταν περισσότερο αποδοτικές, όπως 
η ναυτιλία, ο τουρισμός και οι κατοικίες.

“Η ανάπτυξη δεν έχει συνδεθεί ως έννοια με 
την επιτυχία της βιομηχανίας”, λέει η κ. Αντιγόνη 
Λυμπεράκη, βοηθός καθηγήτρια στο τμήμα 
αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης του Πα- 
ντείου Πανεπιστημίου. “Ο μέσος άνθρωπος δεν 
θεωρεί την ανταγωνιστική βιομηχανία ως διαβα
τήριο για την επιτυχία. Η βιομηχανία δεν είναι 
απαραίτητη ή αναγκαία για την εξασφάλιση 
πλούτου... Η βιομηχανία απαιτεί μακροχρόνια δέ-

Διακοπή

Εναρξη

σμευση και η 
ελληνική νοο
τροπία επιζη
τεί βραχυ
π ρ ό θ ε σ μ η  
α π ό δ ο σ η .
Γιατί να ανα- 
λάβει κανείς 
μ α κ ρ ο π ρ ό 
θεσμες δε
σ μ ε ύ σ ε ι ς ,  
όταν μπορεί 
να έχει κέρδη 
με βραχυ
π ρ ό θ ε σ μ ες  
δεσμεύσεις;
Η πείρα έχει
δείξει ότι η επιτυχία δεν έχει σχέση με μακροπρό
θεσμη προσπάθεια, με την αξιοκρατία ή, εδώ που 
τα λέμε, με οιαδήποτε προσπάθεια. Η πραγματι
κότητα επιδρά στη διαμόρφωση κουλτούρας” .

2. Έναρξη κατ διακοπή λειτουργίας 
βιομηχανικών επιχειρήσεων

1989 1990 1991 1992

Διαφορά -38 -51 -81 17

Απώλειες θέσεων 
εργασίας 6.600 10.751 8.719 8.480

Νέες θέσεις 
εργασίας 3.526

.........""""""" 'J
5.556 3.250 5.490

Διαφορά -3.074 -5.185 -5.469 -2.990

Πηγή: ΚΕΠΕ, «Industrial Review··, Οκτώβριος 1995

Φως στο τούννελ;
Τ ο 1994-95 η βιομηχανική παραγωγή παρου

σίασε μέτρια ανάκαμψη. Εμφανίσθηκε μια 
επιφυλακτική επιστροφή στις επενδύσεις. Τα 
επιτόκια άρχισαν να μειώνονται, όμως παρέμει- 
ναν σε αρκετά υψηλά επίπεδα, οδηγώντας πολ
λές επιχειρήσεις προς το Χρηματιστήριο για νέο 
κεφάλαιο. Ο αριθμός των εισηγμένων εταιριών 
αυξήθηκε κατά περίπου 37%, από 150 σε 205.

Η κυβέρνηση συνέχισε να εφαρμόζει - με ση
μαντικό κόστος για την Τράπεζα της Ελλάδος - 
τηνπολιτική σκληρής δραχμής, που διατηρεί τον 
ρυθμό υποτίμησης της δραχμής σε επίπεδα χα
μηλότερα από την διαφορά ανάμεσα στον πλη
θωρισμό της Ελλάδας καιτων κύριων εμπορικών 
εταίρων της. Η πολιτική αυτή έχει πλεονεκτήμα
τα και μειονεκτήματα για τη βιομηχανία (όπως 
φαίνεται στην ανάλυση που ακολουθεί) αλλά ει- 
σήγαγε μια πρωτόγνωρη σταθερότητα στις συ
ναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

Η βελτίωση στα βασικά στοιχεία της οικονο
μίας δημιούργησε ένα κλίμα αισιοδοξίας , το  
οποίο δέχθηκε πλήγμα από τους πολιτικούς 
ελιγμούς που περιέβαλαν τη μεταβίβαση της 
πρωθυπουργίας στον Κώστα Σημίτη. Γενικά, οι 
προσδοκίες είναι θετικές για το  μέλλον.

Η κερδοφορία των κορυφαίων επιχειρήσεων 
της χώρας έχει βελτιωθεί σημαντικά, ανοίγοντας 
τον δρόμο για μια πιθανή επέκταση, βασισμένη 
σε ίδια, όχι σε ξένα, κεφάλαια.

Επικρατεί ακόμη δισταγμός για την ανάληψη

νέων επενδύσεων που δεν θα βασίζονται σε 
υπάρχουσες επιχειρήσεις. Το κλίμα εμπιστοσύ
νης θα πρέπει να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα προτού αρχίσουν και πάλι οι νέες 
επενδύσεις.

Οι ξένοι άμεσοι επενδυτές αποφεύγουν την 
Ελλάδα επειδή είναι γεωγραφικά απομονωμένη 
απάτην Ε.Ε., επειδή έχει ανεπαρκή υποδομή (ιδι
αίτερα στις μεταφορές και στις τηλεπικοινωνίες) 
καθώς και για τη χαμηλή απόδοση της οικονο
μίας στα βασικά στοιχεία της.

Μια πρόσφατη βρεταννική μελέτη έδειξε ότι 
την περίοδο 1986-91 οι ακαθάριστες άμεσες εισ
ροές ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα ανέρχο
νταν σε ποσοστό 1% του ΑΕΠ, έναντι 6% της 
Ιρλανδίας, 3%της Πορτογαλίας και 2%της Ισπα
νίας. Από το  σύνολο των επενδύσεων αυτών, το 
45% κατευθύνθηκε στη Γερμανία και μόνο 1% 
στην Ελλάδα.

Οι πολυεθνικές στρέφονται όλο και περισσό
τερο προς χώρες της πρώην Κομεκόν, που βρί
σκονται πλησιέστερα στις αγορές της κεντρικής 
Ευρώπης, και το εργατικό κόστος τους είναι χα
μηλότερο, ενώ το  εργατικό δυναμικό τους έχει 
συγκριτικά υψηλότερο βαθμό τεχνολογικών ικα
νοτήτων.

Τον φετινό Αύγουστο, για παράδειγμα, η βιο
μηχανία ελαστικών αυτοκινήτων ‘ΌοοάγθβΓ’ 
έκλεισε το  εργοστάσιό της στη Θεσσαλονίκη 
(που λειτουργούσε από το  1967, και παρήγε
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3.000 τεμάχια ημερησίως), όταν αγόρασε στην 
Πολωνία ένα ιδιωτικοποιημένο εργοστάσιο δυ
ναμικότητας 30.000 τεμαχίων ημερησίως. Το κό
στος των απαραίτητων επενδύσεων για να επι
τευχθεί ανάλογη οικονομία κλίμακος στο ελληνι
κό εργοστάσιο ήταν δυσμενές, αν συνυπολογι- 
σθείτο εργατικό κόστος.

Μετά την Ενιαία Αγορά, οι ξένες εταιρίες δεν 
χρειάζεται να διατηρούν τυπική παρουσία και 
μπορούν να προμηθεύουν περιφερειακές αγο
ρές, όπως η Ελλάδα, από κάποιο κεντρικό ση
μείο.

Αντίστροφα, οι ελληνικές εταιρίες ξεκινούν

τώρα επενδύσεις στο εξωτερικό. Μεταξύ άλ
λων, η “Μότορ Οϊλ” επενδύει στην περιοχή 
Κράσνονταρτης Ρωσίας, η “Μέτων Ετεπ” στην 
Ουκρανία, η “Τιτάν” στις ΗΠΑ, και η ‘Πετζετά- 
κις” στην Αυστραλία και το  Ιράν. Οι ελληνικές 
κλωστοϋφαντουργίες αναθέτουν εργασίες φα- 
σόν (π.χ. το ράψιμο) στην Αλβανία και στη Βουλ
γαρία, όπως η Γερμανία ανέθετε εργασίες φα- 
σόν στην Ελλάδα πριν από 15 χρόνια.

Η ελληνική βιομηχανία δεν έχει βγει ακόμη 
από τη δύσκολη θέση. Ομως, αν διατηρηθεί το 
θετικό κλίμα, βρίσκεται ίσως στις παραμονές 
της ανάκαμψης.

Πορεία μετ’ εμποδίων
Η μεταποίηση έχει τελματωθεί από τα τέλη 

της δεκαετίας του 1970. Στα οκτώ από τα 
δεκαπέντε έτη από την καθιέρωση του δείκτη 
(1980=100) η πορεία της βιομηχανικής παρα
γωγής ήταν αρνητική. Στη δεκαετία του ‘90 
υπήρξε μία τετραετία με αρνητικούς δείκτες 
πριν ο δείκτης γίνει πάλι θετικός το  1994. Το 
1995 ο δείκτης είχε φθάσει στο 100,3, ουσιαστι-

3. Βιομηχανικοί Δείκτες (1980=100)

Πηγή: Ανδρέας Κιντής, «Μεταποιητική Βιομηχανία: Επιδόσεις, Κρίαη, Προοπτικές», «2004 Η Ελληνική 
Οικονομία στο Κατώφλι του 21 ου αιώνα», Επιμέλεια: Ανδρέας Κιντής, Ιονική Τράπεζα. Αθήνα 1995. Και 
υπολογιομοί «Β.Ε.»

κά στο ίδιο επίπεδο όπου βρισκόταν πριν από 
μία 15ετία. (Πίνακας 3). Στις αρχές της δεκαε
τίας του ‘90, περισσότερες επιχειρήσεις έκλει
ναν από αυτές που άνοιγαν, με καθαρή απώλεια 
θέσεων εργασίας. Η τάση φαίνεται πως άρχισε 
να αντιστρέφεται το  1992 (Πίνακας 3). Η καθα
ρή απώλεια θέσεων εργασίας συνεχίζεται, αλλά 
ο ρυθμός δεν είναι τόσο ταχύς.

Σύμφωνα με έρευνα του καθηγητή Ανδρέα 
Κιντή, πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημί
ου Αθηνών, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
μειώθηκαν κατά 25% την περίοδο 1980-1985 και 
το  1992, τελευταίο έτος για το  οποίο παραθέτει 
στοιχεία, ο δείκτης ήταν μόλις κατά 3,9% υψη
λότερος από ό,τι προ 12 ετών (Πίνακας 3). Την 
ίδια περίοδο, όπως σημειώνει, υπήρξε μέση 
ετήσια αύξηση των επενδύσεων 2% στην υπό
λοιπη Ευρώπη. Επιπλέον, οι ελληνικές επενδύ
σεις στρέφονταν κυρίως σε παραδοσιακά προϊ
όντα χαμηλής τεχνολογίας και μικρής απόδο
σης στη διεθνή αγορά.

Η απασχόληση στη βιομηχανία μειωνόταν 
σταθερά, καθώς οι επιχειρήσεις απέλυαν προ
σωπικό για να περιορίσουν το  κόστος παραγω
γής. Η τάση αυτή εντάθηκε στη δεκαετία του 
1990 με την εισαγωγή νέων μηχανημάτων που 
εξοικονομούν εργατικά χέρια. Η τελευταία χρο
νιά με δείκτη 100 ήταντο 1983 και έκτοτε η μείω
ση είναι σταθερή και έντονη, από 97,8% στο 
79,6% το  1994 (Πίνακας 3).

Οι περισσότερες βιομηχανικές εταιρίες πα
ραμένουν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Η 
πιο πρόσφατη ετήσια έκδοση της Εθνικής Στα
τιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας για τη βιομη
χανία αναφέρεται στο 1988, και κατέγραψε 
144.717 μεταποιητικά καταστήματα από τα 
οποία ποσοστό 92,5% απασχολούσαν λιγότε-
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4. Απασχόληση στη μεταποίηση0

100-499 455 12.9 91.987 37,2

50 0+  77 2,2

Σύνολο 3.524 100.

"Α νώ νυ μες  Εταιρίες (Α/Ε) και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
; που δημοσιεύουν ισολογισμούς. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 

είχε 4.337 μέλη το  1994. Η εταιρία ICAP καταγράφει τις  δημόσιες επιχει- 
3 ρήσεις κοινής ωφελείας ξεχωριστά και δεν περιλαμβάνει προβληματικές 
3 επιχειρήσεις σε καθεστώς εκκαθάρισης εν  λειτουργία

Πηγή: ICAP, Η  Ελλάδα σε αριθμούη, 1996

ρους από 10 εργάτες και μόλις 0,5% περισσότε
ρους από 100.

Τα στοιχεία αυτά αλλάζουν με δραστικό ρυθ
μό. Η καταγραφή “μεγάλων” βιομηχανιών (άνω 
των 20 εργατών) που πραγματοποίησε η ΕΣΥΕ 
το  1991 έδειξε ότι οι εταιρίες που απασχολού
σαν πάνω από 50 στόμα κάλυπταν ποσοστό 
15% του εργατικού δυναμικού της χώρας έναντι 
ποσοστού 1% πριν από τέσσερα χρόνια (Πίνα
κας 4).

Η κατανομή απασχολούμενων σε Α/Ε και 
ΕΠΕ, που καταγράφεται απάτην ICAP στην ετή
σια έκδοσή της για τη βιομηχανία, παρουσιάζει 
ακόμη καθαρότερη την εικόνατηςτάσης αυτής. 
Η πιο πρόσφατη έκδοσή της, του 1994, δείχνει 
ότι δύο-τρίτατων εταιριών απασχολούσαν κάτω 
των 100 εργατών, όμως το  ποσοστό των εται
ριών που απασχολούσαν πάνω από 500 άτομα 
(2,2% των εταιριών) συνολικά απασχολούσαν 
σχεδόν τον ίδιο αριθμό ατόμων (29,8% έναντι 
31,9% του εργατικού δυναμικού) με τις εταιρίες 
στην κατηγορία των κάτω των 100 εργαζομέ
νων. (Πίνακας 4).

Το μεγαλύτερο μέγεθος εταιρίας επιτρέπει 
οικονομίες κλίμακος και σταθερά παρουσιάζει 
υψηλότερο ποσοστό απόδοσης - παρά το  υψη
λό κονδύλι της μισθοδοσίας (Πίνακας 5).

Νομοθεσία για την ενθάρρυνση συγχωνεύ
σεων και εξαγορών έχει ψηφισθεί από το  1972. 
Ισχυροποιήθηκε με εκτεταμένες φοροαπαλλα
γές μέσω διαδοχικών νόμων το  1992, 1993 και 
1994. Το καταβεβλημένο κεφάλαιο στη νέα εται
ρία που θα προκύψει πρέπει να ανέρχεται σε 
200 εκατ. δρχ. Το ενεργητικό δεσμεύεται να μην 
εκποιηθεί για τουλάχιστον 5 χρόνια. Αν πληρού- 
νται οι όροι, παρέχονται απαλλαγή από φόρους 

περιουσίας, φόρους υπερα
ξίας και φόρους μεταβίβασης 
και ελαφρύνσεις για μη διανε
μόμενα κέρδη ή άδεια μεταφο
ράς ζημιών. Από το  1992 πα
ρουσιάζεται μια αυξανόμενη 
τάση για συγχωνεύσεις.

Ο μεγάλος αριθμός οικογε
νειακών επιχειρήσεων συχνά 
αναφέρεται ως κύριος λόγος 
για την καθυστέρηση της ανά
πτυξης της  ελληνικής βιομηχα
νίας. Ο καθηγητής κ. Κιντής λέ
ει ότι, αντίθετα, το  πρόβλημα 
είναι η έλλειψη μεγάλων βιομη
χανιών που θα δημιουργούσαν 
ζήτηση και θα ενεθάρρυναν 
την εξέλιξη βιομηχανιώνγιαεν- 
διάμεσα προϊόντα. Π.χ. μια αυ

τοκινητοβιομηχανία θα δημιουργούσε ζήτηση 
για ανεμοθώρακες, καθαριστήρες ανεμοθωρά
κων, μπαταρίες, μπουζί, λάστιχα και σωρεία άλ
λων προϊόντων. Οταν λειτουργούσε η Τεοκάρ 
στο Βόλο είχε υπολογισθεί ότι το  ένα-τρίτο των 
προϊόντων που χρησιμοποιούσε ήταν ελληνικής 
παραγωγής. Το σύνολο σχεδόν της βιομηχα
νίας επεξεργασίας αλουμινίου (προφιλέ, κυτία, 
φύλλα κ.ά.) στηρίχθηκε στην παραγωγή της Α/Ε 
“Αλουμίνιοντης Ελλάδος” . Ομως, τέτοιες μεγά
λες επιχειρήσεις με πολλαπλασιαστική επίδρα
ση είναι λίγες στην Ελλάδα.

Μεγάλες βιομηχανίες που μπορούν να δημι
ουργήσουν ζήτηση είναι τα  κρατικά μονοπώλια. 
Χωρίς ποικιλία και διαφοροποίηση αγοραστών 
για τα  προϊόντα τους, οι εταιρίες σύντομα φθά
νουν στα όρια των πωλήσεών τους, με αποτέλε
σμα την έλλειψη διαθέσιμων πόρων για έρευνα 
και ανάπτυξη που θα τους επέτρεπε ναπροσαρ- 
μοσθούν σε έντονα ανταγωνιστικούς τομείς. Οι 
εγχώριες πωλήσεις είναι περιορισμένες και τα 
προϊόντα τους δεν έχουν ανταγωνιστικό πλεο
νέκτημα για εξαγωγές. Το κλασικό παράδειγμα 
στην Ελλάδα είναι οι τηλεπικοινωνίες, όπου ο 
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος διατη
ρείτο  μονοπώλιο και υπάρχουν δύο μόνον βασι
κοί προμηθευτές του, η ΙΙντρακόμ και η 
“Siemens”.

Η ΙΙντρακόμ, που σήμερα εξάγει μόλις 27% 
των προϊόντων της, αγωνίζεται να αναπτύξει νέ
ες αγορές στο εξωτερικό που θα της επιτρέ
ψουν να μειώσει την εξάρτησή της από τον OTE. 
Η “Siemens Τηλεβιομηχανική” έχει μειώσει την 
εβδομάδα εργασίας για το  προσωπικό του ερ 
γοστασίου της, αναμένοντας την ανάθεση πα
ραγγελίας από τον OTE που θα της δώσει αντι
κείμενο εργασίας.

Η κυβέρνηση Σημίτη θέλησε να προωθήσει 
τη  δημιουργία ομάδων όμοιων εταιριών που θα 
μπορούν να μοιράζονται υπηρεσίες και να αλλη- 
λοπρομηθεύονται ενδιάμεσα προϊόντα, κάτι το 
οποίο έχει αποδώσει σε άλλες χώρες.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Στέλιος 
Αργυρός, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρα
τίας, είναι ο εισηγητής στην επιτροπή του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου για την Ερευνα, Τεχνολο
γική Ανάπτυξη και Ενέργεια. Τονίζει ότι η ικανό
τητα  και η προδιάθεση μικρομεσαίων επιχειρή
σεων να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες είναι 
πανευρωπαϊκό πρόβλημα.

“Τα χρήματα υπάρχουν, αλλά είναι πολύ 
δύσκολο για τις  MME να βρουν Τράπεζα ή άλ
λη πηγή κεφαλαίου που θα κατανοεί τον  κίν
δυνο των νεωτερισμών και αυτό δυσκολεύει 
την τεχνολογική μετάβαση από την  έρευνα
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και ανάπτυξη στην παραγωγή προϊόντων.
Στην Ελλάδα το  πρόβλημα είναι ακόμη μεγα

λύτερο. Βρισκόμαστε σε προϊστορική εποχή” .
Πολλές ελληνικές βιομηχανίες παράγουν 

προϊόντα με άδεια ξένων εταιριών. Οταν χρεια- 
σθεί να εξάγουν τα  προϊόντα τους, συχνά χρειά
ζεται να ανταγωνισθούν τις εταιρίες που τους 
έδωσαντην άδεια και συναντούν αντιρρήσεις.

“Εχουμε άδεια να πωλήσουμε ένα μικρό 
σταθμό της Εποεεοη στην Ρωσία” , λέει ο κ. Κου- 
ταλίδης ειδικός σύμβουλος του προέδρου της 
Ιντρακόμ, Σωκράτη Κόκκαλη. “Αλλά η ίδια η 
Εποεεοη έχει παρουσία στη Ρουμανία. Πρέπει 
να μετατρέψουμε το προϊόν και να εξασφαλί
σουμε νέα άδεια ευρεσιτεχνίας για να μας επι- 
τραπεί να την ανταγωνιστούμε” .

Ο κ. Κουταλίδης προϊσταται μιας ειδικής μο
νάδας τηςίντρακόμ που προσπαθεί να εντοπίσει 
“ευκαιρίες στρατηγικών πωλήσεων” , οι οποίες 
θα της επιτρέψουν να ανταγωνισθεί τις πολυε
θνικές.

“Στις περισσότερες χώρες της πρώην Σοβιε
τικής Ενωσης χρησιμοποιούν ρωσική τεχνολο
γία ηλικίας 30-50 ετών. Δεν μπορείς να τους ζη
τήσεις να την ξεφορτωθούν. Πρέπει να είσαι σε 
θέση να τους δώσεις εξοπλισμό που θα μπο
ρούν να χρησιμοποιούν μαζί με τον σημερινό ή 
παράλληλα με αυτόν. Είναι δύσκολο να προσαρ-

5. Λπόδοοη ιδίων κεφαλαίων αε σχέση 
ρε ίο  μέγεθοςιης εταιρίας

Πηγή'ΧΑΡ

μόσεις την υπάρχουσα τεχνολογία. Αν πας στη 
Βουλγαρία και προσπαθήσεις να τους πουλή
σεις ένα προϊόν, θα έχουν ήδη τις πληροφορίες 
τους από την ‘Ericsson’, τη ‘Siemens’ και την 
‘Alcatel’ και θα ρωτήσουν ‘Σε τι διαφέρει το  δικό 
σου προϊόν;’

Προσπαθούμε να παράγουμε συστήματα 
που θα μπορούν αυτοί να τα χρησιμοποιούν - συ
στήματα με δυνατότητα διασύνδεσης με τα  συ
στήματα που προσφέρουν οι γίγαντες. Δεν έχου
με δε εγγύηση ότι μέχρι να αναπτύξουμε το  προϊ
όν μας, ο πολυεθνικός γίγαντας δεν θα είναι σε 
θέση νατό πωλήσει φθηνότερα. Ομως πιστεύου
με ότι υπάρχει μια ‘γωνιά’ της αγοράς και για μας 
και οι πελάτες μας μπορούν να μας χρησιμοποι
ούν παράλληλα με άλλους ή μόνους μας” .

Πρωίες ύλες: Η “εμπορική” νοοτροπία
Η αγορά πρώτων υλών είναι διεθνής και 

η ελληνική βιομηχανία δεν δυσκολεύ
ετα ι να βρεί ό,τι θέλει στην κατάλληλη 

τιμή, σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Προβόπου- 
λο, γενικό διευθυντή του  Ιδρύματος Οικονο
μικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Υπάρχουν άριστες αγροτικές πρώτες 
ύλες, αλλά δεν χρησιμοποιούνται πάντα με 
τον πιο αποδοτικό τρόπο. Η νοοτροπία είναι 
περισσότερο εμπορική παρά παραγωγική, 
π.χ. φρούτα εξάγοντα ι στη Γερμανία όπου 
γίνονται μαρμελάδα, η οποία εισάγεται εν 
συνεχεία στην Ελλάδα.

Πρόσφατα μόλις, μερικά αγροτικά προϊό
ντα, όπως μαλακό και σκληρό σιτάρι, γάλα, 
ψάρια και τομά τες , άρχισαν να μεταποιού
νται. Με εξαίρεση την κονσερβοποιία, η επε
ξεργασία φρούτων δεν είναι επαρκώς καθε- 
τοποιημένη. Αλλα προϊόντα, που η επ εξερ 
γασία το υ ς  θα πρέπει να αναπτυχθεί, είναι οι 
χυμοί, το  ελαιόλαδο και τα  κρασιά.

“Υπάρχει εκτεταμένη  καθυστέρηση στην 
επεξεργασία,” λ έει ο κ. Αντώνης Κροντηράς,

μέλος του  διοικητικού συμβουλίου τη ς  “Δ έλ
τα  Γ αλακτοβιομηχανία” .

Υπάρχει επίσης έλλειψη φαντασίας στην 
παραγωγή. Ο κ. Στ. Αργυρός λέει ότι η γεω ρ
γία θα μπορούσε να συνεισφέρει μεγάλο 
πλούτο νέων προϊόντων που θα εκάλυπταν 
γωνιές τη ς  αγοράς. “Για παράδειγμα, το  ελ
ληνικό έδαφος και κλίμα είναι ιδεώδη για την 
καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματι
κών προϊόντων. Η χώρα μπορεί να στηρίξει 
μια βιομηχανία προϊόντων υγείας” .

Οταν η Ελλάδα εντάχθηκε στην ΕΟΚ, ο 
ορυκτός πλούτος τη ς  είχε θεω ρηθεί σημα
ντικό τμήμα  τη ς  “προίκας” της.

Αλλά το  νομικό πλαίσιο για την  εκμετά λ
λευση είναι πολύπλοκο και η πράξη αποδει- 
κνύεται ακόμη πιο πολύπλοκη, λόγω του  με
γάλου βαθμού κρατικής συμμετοχής.

Στα κύρια ελληνικά ορυκτά περιλαμβάνε
τα ι το  σιδηρονικέλιο, το  νικέλιο, ο λευκόλι- 
θος, ο βω ξίτης και ο χρυσός. Εργοστάσια 
επεξεργασίας έχουν κατασκευασθεί, αλλά 
συχνά τα  αποθέματα δεν ταίριαζαν με τα  ερ-
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γοστάσια ή η αγορά δεν είχε 
εκτιμηθεί σωστά πριν από την 
έναρξη τη ς  εκμετάλλευσης.

Υπήρξε υπερεπένδυση ως 
προς τη  ζήτηση τη ς  αγοράς, το  
κόστος κεφαλαίου, τα  αποθέ
ματα ενεργείας ή το  διαθέσιμο 

ί ανθρώπινο δυναμικό.
Από την αρχή τη ς  δεκαετίας 

| του  1990, η Ε.Ε. έχει αποσύρει 
! την  υποστήριξή τη ς  για τη  με

ταλλεία, λέει ο κ. Χαράλαμπος 
Τσουτρέλης, καθηγητής του 
Εθνικού Μετσόβιου Π ολυτε
χνείου στην έδρα τη ς  Μηχανο- 
λογίας Μεταλλείων. “Θεωρούν 
ότι προκαλεί ρύπανση του  περι
βάλλοντος και θα ήθελαν να τη 
δουν να εκλείπει. Οταν η Ελλά
δα εντάχθηκε στην ΕΟΚ, ο ορυ
κτός πλούτος τη ς  θεωρήθηκε 
πλεονέκτημα. Μέχρι το  1990 
υπήρχε μεγάλη ενθάρρυνση 

| από την Ε.Ε. για προγράμματα 
| ερευνών για αποθέματα ορυκτού πλούτου, 
| στο πλαίσιο τω ν διαρθρωτικών ταμείων. Από 
| τό τε , η στήριξη περιορίζεται κυρίως σε αρ- 
I γούς λίθους - όπως τα  μάρμαρα ή ο γρανί- 
ί τη ς  - και σε διακοσμητικούς λίθους” .

Ιδια άποψη έχει και ο κ. Βασίλης Νικολε- 
τόπουλος, διευθυντής συντονισμού της  
“ Ελληνικοί Λευκόλιθοι” και μέχρι πρόσφατα 
πρόεδρος τη ς  “ ΕυΓοιτιΙηθε” 
(Ευρωπαϊκής Ενωσης Βιομηχα
νίας Ορυχείων, Ορυκτών Μ ε
τάλλων και Βιομηχανικών Υλι
κών).

“Η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
εξό ρ υ ξη ς  αντιμετωπίζει μεγά
λες  δυσκολίες. Ο κόσμος λέει:
'Μην κάνεις θόρυβο, μην κόβεις 
δένδρα, μην μολύνεις το  νερ ό ’ .
Ετσι, οι ετα ιρ ίες πήραν την  τ ε 
χνογνωσία του ς  και εγκαταστά
θηκαν στη Σαρδηνία, στην 
Τουρκία, στην Κίνα, στη Γεω ρ
γία...

Τα μη μεταλλικά ορυκτά πη
γαίνουν καλά. Το τσ ιμέντο έχει 
σημειώσει μεγάλες επιτυχίες.
Το μάρμαρο έχει μεγάλα περι
θώρια κέρδους, αν και οι εξα- 
γω γικές αγορές δεν είναι τόσο 
καλά ανεπτυγμένες όπως σε 
ανταγωνιστικές χώρες, π.χ. Ιτα

λία. Τα βιομηχανικά ορυκτά, 
όπως ο περλίτης, ο μπεντονί- 
της, ο καολίνης, η ελαφρόπε- 
τρα, η θηραϊκή γη και οι 
άστριοιευημερούν. Η Ελλάδα 
είναι ο μεγαλύτερος παραγω
γός περλίτη και μπεντονίτη 
(αλλά και βωξίτη) στην Ε.Ε.

Ο ηλεκτρισμός δεν θεω
ρείται συνήθως ως πρώτη 
ύλη, αλλά για όλες τ ις  βιομη- { 
χανίες επεξεργασίας και εν
διάμεσης επεξεργασίας 
(αλουμίνιο, χάλυβας σκραπ, 
νικέλιο) η φθηνή ηλεκτρική 
ενέργεια  είναι απαραίτητο 
συστατικό.

Η ΔΕΗ, λόγω των οικονομι
κών δυσχερειώ ντης, δεν μπο
ρεί να προσφέρει εκπτώσεις. 
Επιπλέον, με του ς  κανόνες 
τη ς  Ε.Ε. η φθηνή ενέργεια  
που παρέχεται από παραγω
γούς του δημόσιου τομέα  θε

ωρείται κρατική επιδότηση κατά παράβαση 
τω ν κανόνων ανταγωνισμού.

Χαμηλή τιμή ενέργειας μπορεί να εξα - | 
σφαλισθεί, αν η παραγωγή είναι υδροηλε
κτρική. Τα υδατικά αποθέματα στην Ελλάδα 
είναι περιορισμένα και η παραγωγή της  ΔΕΗ, 
που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη κυρίως λι
γνίτη και πετρέλαιο, είναι ακριβή.

Ομως, η ΔΕΗ έχει δραστή
ρια αντιδράσει σε προσπάθει
ες  ιδιωτών παραγωγών (για 
ιδία χρήση) να πωλήσουν φθη
νά την  πλεονάζουσα ενέργεια 
στο δίκτυο, επειδή θέλει να 
διατηρήσει το  μονοπώλιό της.

Οχι μόνο η ΔΕΗ είναι ακρι
βή αλλά και η παροχή ηλεκτρι
κής ενέργειας από αυτήν είναι 
αβέβαιη. Τα “Ελληνικά Διυλι
στήρια Ασπροπύργου” , π.χ., 
έχουν δική του ς  μονάδα πα
ραγωγής, δυναμικότητας 
50Μ\Λ/, αρκετή για τις  ανάγκες 
μιας μικρής κοινότητας, επει
δή φοβούνται τις  διακοπές 
παροχής ηλεκτρικού ρεύμα
τος.

“Εχουμε όλοι εφεδρικές 
γεννήτριες," λέει ο κ. Θεόδω
ρος Παπαλεξόπουλος, μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου

■ Χαράλαμπος 
Τσουτρέλης, καθηγητής, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
“ Οταν η Ελλάδα εντάχθηκε 
στην ΕΟΚ, ο ορυκτός της 
πλούτος θεωρήθηκε 
πλεονέκτημα. Μετά το 1990 
η στήριξη από την Ε.Ε 
.περιορίζεται κυρίως σε 
αργούς λίθους -όπως τα 
μάρμαρα ή ο γρανίτης- και 
σε διακοσμητικούς λίθους”.

■ Βασίλης Νικολετόπου- 
λος, διευθυντής συντονισμού, 
"Ελληνικοί Λευκόλιθοι":
“Η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
εξόρυξης αντιμετωπίζει 
μεγάλες δυσκολίες. Ετσι 
οι εταιρίες πήραν την 
τεχνογνωσία τους και 
εγκαταστάθηκαν στη 
Σαρδηνία, την Τουρκία, 
την Κίνα, τη Γεωργία... ”
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της  τσιμεντοβιομηχανίας “Τιτάν” 
και πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ. “Το 
1979-80 ο Στέφανος Μάνος, 
υπουργός Ενέργειας τό τε, επέ
τρεψ ε την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανεξάρτητους πα
ραγωγούς. Ομως, η ιδέα της  πώ
λησης πλεονάζουσας ενέργειας 
τορπιλίστηκε από τη  ΔΕΗ με τον 
καθορισμό ιδιαίτερα χαμηλής τ ι
μής για την πλεονάζουσα ενέρ 
γεια ” .

“Στα τέλη  τη ς  δεκαετίας του 
1970 και στις αρχές της  δεκαετίας 
του 1980 η ΔΕΗ παρουσιαζόταν 
ως φορέας κοινωνικής ισότητας 
παρά ως παραγωγός ενέργειας 
χαμηλού κόστους", λ έει ο κ. Παπα
λεξόπουλος. “Η ελληνική βιομηχα
νία έχει το  υψηλότερο κόστος ηλε-

■ Θεόδωρος Παπαλεξό
πουλος, πρώην πρόεδρος ΣΕΒ:
“Στα τέλη της δεκαετίας του 
1970 και σας αρχές του 1980 
η ΔΕΗ προιίχθη σε μια 
υπηρεσία κοινωνικής 
ισότητας, παρά σε έναν 
παροχέα ενέργειας.

κτρικής ενέργειας στην Ευ
ρώπη και οι Ελληνες αγρό
τε ς  το  χαμηλότερο” .

Το καθεστώς άλλαξε στα 
τέλη  της  δεκαετίας του 
1980 και σήμερα η ελληνική 
βιομηχανία καταβάλλει τον 
μέσο ό ροτιμώ ντης  Ε.Ε., αλ
λά ο ιτ ιμ ές  της  Ε.Ε. είναι πο
λύ υψηλότερες από τον μέ
σο όρο του ΟΟΣΑ.

“ Με λίγα λόγια,” λέει ο κ. 
Βασίλης Νικολετόπουλος, 
"βιομηχανίες εντάσεως ηλε
κτρικής ενέργειας δεν είναι 
βιώσιμες στην Ελλάδα. Πρέ
πει να δοθεί πολύ μεγάλη 
προσοχή στις μ ελέτες  βιω
σιμότητας προτού γίνει μια 
νέα επένδυση” .
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Απουσία “ιστορικής” 
συγκέντρωσης κεφαλαίου

Η Ελλάδα δεν έχει τη μεγάλη 
ιστορική δεξαμενή ιδιωτι
κού κεφαλαίου της Δυτικής 

Ευρώπης που συσσωρεύθηκε στη 
διάρκεια αιώνων στα χέρια της 
αριστοκρατίας, των γαιοκτημό
νων, των πριγκίπων-εμπόρων της 
αναγέννησης, των διεθνών επιχει
ρηματιών και “βαρόνων” της βιο
μηχανικής επανάστασης.

Η συσσώρευση ελληνικού κε
φαλαίου είναι φαινόμενο του πε
ρασμένου αιώνα. Τα χρήματα από 
τη γη είναι ελάχιστα. Η πλειονότη
τα των κεφαλαίων προέρχεται από 
εμπόρους με δραστηριότητα 
εκτός Ελλάδος που επέστρεψαν 
από το  εξωτερικό (Τουρκία, Ρου
μανία, Ρωσία, Νέος Κόσμος) και 
εφοπλιστές που έφεραν κεφάλαια από τις ναυτι
λιακές δραστηριότητες τους (Ωνάσης, Νιάρ- 
χος, Λάτσης).

Υπάρχει μια δεκάδα ντόπιων οικογενειών 
που ξεκίνησαν από χαμηλά -συνήθως ως έμπο
ροι - και χάρις σε σοφές επανεπενδύσεις κερ
δών και δανεισμό κατάφεραν να αποκτήσουν 
σημαντικό μέγεθος στη δεύτερη ή τρίτη γενιά .

Η κρατική πολιτική διοικητικού καθορισμού 
των όρων δανεισμού προς τον παραγωγικό το 
μέα σήμαινε ότι οι εταιρίες θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτούν επενδύσεις χαμηλού κινδύνου 
με μακροπρόθεσμα δάνεια διάρκειας 10 ετών. 
Τα ίδια τα δάνεια να χρηματοδοτούντο με βρα
χυπρόθεσμο δανεισμό, ουσιαστικά χρησιμοποι
ώντας ανανεούμενα δανειακά κεφάλαια κινήσε- 
ως για επενδύσεις.

Η διαδικασία αυτή είχε θετικά και αρνητικά 
στοιχεία, σύμφωνα με τον κ. Χαράλαμπο Δεμί- 
ρη, υποδιευθυντή corporate banking της Εθνι
κής Τράπεζας της Ελλάδος.

“ Ηταν θετική επειδή εξανάγκασε την ανά
πτυξη μερικών οικονομικών τομέων που αλ
λιώς δεν θα είχαν πόρους. Αλλιώς τα  χρήμα
τα  θα πήγαιναν στο εμπόριο.

Ηταν αρνητική επειδή πολλοί άρχισαν να 
θεωρούν τα  δάνεια ως μία μορφή κρατικής 
εγγύησης και έλεγαν ‘ας τα  πάρουμε’ , ακόμη 
και όταν δεν τα  χρειάζονταν. Δεν αισθάνθη- 
καν την ανάγκη να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί

χρησιμοποιώντας τα  δάνεια.
Οι επιχειρηματίες δεν κατά

λαβαν ότι τα  δάνεια είναι σαν το 
φάρμακο. Πρέπει να το  πάρεις 
την κατάλληλη στιγμή και στην 
κατάλληλη δόση. Αν πάρεις με
γαλύτερη δόση θα σε σκοτώ
σει” .

Οι Τράπεζες είχαν το  δικό 
τους μερίδιο ευθύνης. Δεν έδι
ναν καμία προσοχή στη βιωσιμό
τητα της εταιρίας και έπαιρναν 
εμπράγματες εγγυήσεις με τη 
μορφή υποθηκών και συμμετο
χών.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι με 
την κατάρρευση που ήλθε στη 
δεκαετία του 1980, οι Τράπεζες 
βρέθηκαν με μεγάλα χαρτοφυ

λάκια επισφαλών δανείων και δυνητικές συμμε
τοχές σε δυνητικά χρεοκοπημένες εταιρίες. Με 
την ελπίδα να περισωθεί κάποιο μέρος από τα 
χρέη, χορηγούσαν πρόσθετα δάνεια, επιδεινώ
νοντας το  πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη Πολίτη, υπο
διευθυντή του ΙΟΒΕ, ακόμη και σήμερα οι υπερ
χρεωμένες επιχειρήσεις με δάνεια από κρατικές 
Τράπεζες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 80% της 
συνολικής ζημίας της ελληνικής βιομηχανίας.

Οι τραπεζικές μεταρρυθμίσεις της προηγού
μενης δεκαετίας έκαναν τόσο τις Τράπεζες, όσο 
και τις εταιρίες να αναθεωρήσουν τις απόψεις 
τους.

Τα επιτόκια έγιναν σαφώς θετικά. Τα πραγ
ματικά επιτόκια αυξήθηκαν μέχρι και 12% στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990.

Οι εταιρίες στράφηκαν αλλού για μακροπρό
θεσμα κεφάλαια - επανεπένδυση κερδών, έκδο
ση χρεογράφων, Χρηματιστήριο κ.ά.

Σύμφωνα με την κ. Ανδρονίκη Μπούμη, γενι
κή διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας Επενδύ
σεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΒΑ) ο μα
κροπρόθεσμος δανεισμός σήμερα δεν ξεπερνά 
το  10%-20% των συνολικών δανείων των εται
ριών.

Οι εμπορικές Τ ράπεζες αναπροσανατόλισαν 
το  χαρτοφυλάκιο βραχυπρόθεσμου δανεισμού. 
Οι διάρκειες επανακαθορίσθηκαν: βραχυπρό
θεσμα μέχρι δύο έτη, μεσοπρόθεσμα μέχρι πέ-

■ Ανδρονίκη Μπούμη,
γενική διευθύντρια, ΕΤΕΒΑ:
“Ο μακροπρόθεσμος 
δανεισμός σήμερα δεν 
ξεπερνά το 10-20 % των 
συνολικών δανείων της 
εταιρίας”.

ΕΠ ΙΘ ΕΏ Ρ Η Σ Η Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Σ  1996

I S Q  9001: Q u a lit y  M a n a g e m e n t

ΕΝ 29001/ISO 9001 BS 5750
APPROVED BY BVQI

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 
για ·  ΕΡΕΥΝΑ,
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ντε και μακροπρόθεσμα από 
πέντε και άνω.

Το μεγαλύτερο μέρος του 
δανεισμού από εμπορικές 
Τράπεζες σήμερα αποτελεί- 
ται από κεφάλαια κινήσεως 
έξι μηνών, χωρίς εμπράγμα
τες  εγγυήσεις ή με εκχώρηση 
απαιτήσεων, χρεογράφων ή 
επιταγών. Είναι το  φιλέτο 
της αγοράς” , λέει ο κ. Δεμί- 
ρης. Ό λες  οι Τράπεζες το  θέ
λουν.”

Οι αναπτυξιακές Τράπε
ζες - ΕΤΕΒΑ και ΕΤΒΑ - και η 
Αγροτική Τράπεζα συνήθι
ζαν να εξασφαλίζουν συμμε
τοχές σε εταιρίες με σκοπό 
την προστασία του κεφαλαί
ου τους απότονπληθωρισμό.

Επιζητούσαν όχι μόνον 
υψηλές αποδόσεις, λέειη  κ. Μπούμη, αλλά υπε
ραξία, αν και σπάνια είχαν καθορισμένη θέση 
αποχώρησης.

Η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θέλοντας 
να εξασφαλισθούν υψηλοί ρυθμοί επενδύσεων, 
με τον επενδυτικό νόμο 1262/82, ζήτησε απότην 
ΕΤΒΑ να εγκρίνει δάνεια που είχαν απορριφθεί 
από τις εμπορικές Τράπεζες. Πολλές από αυτές 
τις εταιρίες κατέληξαν προβληματικές και η 
ΕΤΒΑ φορτώθηκε ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο 
επισφαλών δανείων.

Οι Τ ράπεζες σήμερα δεν θέλουν μετοχές ως 
εξασφάλιση, λέει ο κ. Δεμίρης, επειδή ο δανειο
δοτούμενος αρχίζει να θεωρεί την Τράπεζα ως 
συνέταιρο στο κεφάλαιο.

“Δεν θέλουμε συμμετοχές. Είμαστε τραπεζί
τες, πουλάμε χρήμα και ανακυκλώνουμε μετρη
τά".

Οι αναπτυξιακές Τ ράπεζες έπαιξαν λιγότερο 
σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια, επειδή τα 
κεφάλαιά τους, που βασίζονταν σε κρατικές επι
δοτήσεις, έχουν στερέψει.

Ο κ. Στέλιος Αργυρός πιστεύει ότι θα μπο
ρούν να παίξουν πολύ σημαντικότερο ρόλο σε 
διπλά (back-to-back) δάνεια μέσω διεθνών δα
νειστικών διευκολύνσεων από την Ευρωπαϊκή 
Τ ράπεζα Επενδύσεων.

Το διαθέσιμο κεφάλαιο μέσω του Χρηματι
στηρίου είναι περιορισμένο επειδή μεγάλα ποσά 
απορροφούνται από τους αφορολόγητους κρα
τικούς τίτλους, ενώ τα μερίσματα φορολογού
νται. Τα αμοιβαία κεφάλαια και τα  ασφαλιστικά 
ταμεία έχουν περιορισμούς στα είδη των επεν
δύσεων που μπορούν να πραγματοποιούν σε

νέες επιχειρήσεις θεωρούμενες “αυ
ξημένου κινδύνου” . Εταιρίες επιχει
ρηματικού κεφαλαίου έχουν αρχίσει 
να λειτουργούν και νέοι νόμοι θα προ
ωθήσουν ακόμη περισσότερο τις 
δραστηριότητές τους αλλά μέχρι τώ
ρα τείνουν να χρηματοδοτούν υπάρ- 
χουσες επιχειρήσεις και όχι νέες.

Το Χρηματιστήριο δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προς άντληση κεφα
λαίου για ανάπτυξη. Σε μερικές χώ
ρες υπάρχουν οι “penny stocks” με
τοχές μικρής ονομαστικής αξίας που 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδό
τηση επιχειρήσεων υψηλού κινδύ
νου. Ενα ορυχείο μπορεί να προσφέ
ρει μετοχές με βάση ένα δείγμα υπε
δάφους, πριν προχωρήσει σε κανονι
κή έρευνα η οποία θα καθορίσει το 
μέγεθος του κοιτάσματος.

Οι ελληνικές εταιρίες πρέπει να εί
ναι καθιερωμένες και να εμφανίζουν κέρδη για 
μια πενταετία προτού τους επιτραπεί να εκδώ- 
σουν μετοχές. Γιατηνπαράλληλη αγορά ο κανό
νας είναι μία τριετία ζωής και κερδοφορία.

“ Η ελληνική αγορά δεν είναι αρκετά ανεπτυγ
μένη για να επιτρέψει τέτοια χρηματοδότηση” , 
λέει η κ. Μπούμη. “Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
απάτης όταν δεν μπορείς να εκτιμήσεις τη μελ
λοντική απόδοση της εταιρίας. Μπορεί να γίνει 
μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων, με κοινοπρακτι- 
κό δάνειο ή εταιρίες venture capital. Ομως προ
τού μεγαλώσει αρκετά το Χρηματιστήριο και εκ
συγχρονίσει τις διαδικασίες του, θα είναι πολύ 
ριψοκίνδυνο” .

Η ΕΤΕΒΑ προσπαθεί να αναπτύξει μια αγορά 
εταιρικών ομολογιών. Προς το  παρόν αυτή η 
μορφή επενδύσεων, που είναι δημοφιλής σε άλ
λες χώρες, έχει περιορισθεί στην Ελλάδα επειδή 
τα κρατικά χρεόγραφα είναι αφορολόγητα, ενώ 
οι εταιρικές ομολογίες φορολογούνται.

Τα εταιρικά ομόλογα πρέπει να αποδίδουν 
πολύ περισσότερο από τα κρατικά ομόλογα και 
επιπλέον επιβαρύνονται από το  κόστος έκδοσής 
τους.

Μέχρι πρόσφατα ήταν φθηνότερο για μεγά
λους πελάτες - το  είδος που θα μπορούσε να εκ- 
δώσει ομολογίες - να συνάπτουν τραπεζικό δά
νειο.

Στις αρχές τις δεκαετίας του 1960 υπήρξε 
σημαντική εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων 
επειδή πολλές εταιρίες ήθελαν να εγκαταστα
θούν στην Ελλάδα για να ξεπεράσουν το εμπό
διο των προστατευτικών τειχών. Από τότε που τα 
τείχη έπεσαν, οι ξένες εταιρίες δεν χρειάζεται να

συνέχεια στη σελ. 48
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■ Στέλιος Αργυρός,
πρώην πρόεδρος ΣΕΒ:
“Το ερώτημα δεν είναι 
αν υπάρχουν χρήματα για 
χρηματοδότηση, αλλά αν 
έχεις τη δυνατότητα να μπεις 
στην αγορά και να ζητήσεις 
τη χρηματοδότηση”.
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Βιομηχανική "Αστυφιλία"
Τρεις στις πέντε εταιρίες και περίπου 

δύο στις τρεις, βρίσκονται κοντά και γύ
ρω από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 
σύμφωνα με την τελευταία βιομηχανική 
απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπη
ρεσίας. Στην περίοδο 1978-88, η Αθήνα 
είδε την αναλογία της όσον αφορά στα 
συνολικά επαγγέλματα να μειώνεται κατά 
7,1 %. (από 42 % σε 34,9 %). Ομως ο αντί
στοιχος αριθμός για τη Μακεδονία, αυξή
θηκε κατά 5,5 % -από 22 % σε 27,7%.

Η α ναλογ ία  τω ν ετα ιρ ιώ ν σ τη ν  ευ ρ ύ τε 
ρη  περιοχή Αθηνώ ν έπ εσ ε  από 36 ,1  % σ ε  
33,6 %, α λλά  η α ντίσ το ιχη  γ ια  τη  Μ α κ εδ ο 
νία αυξή θη κε από 23  % σ ε 25,9  % .

Η  Π ελοπόννησος και τα  νησιά του  Α ιγα ί
ου αντιμετώ πισαν μείωση το υ  συνολικού  
αριθμού ετα ιρ ιώ ν -αν και η αναλογία  της  
Κρήτης μεγάλω σε. Η  απ ογραφ ή τω ν βιομη
χανικώ ν εταιριώ ν, που π αρέχει π ληροφ ο
ρ ίες  για τη  γεω γραφ ική  κατανομή τω ν ε τα ι
ριώ ν και επαγγελμάτω ν, πραγματοποιήθη
κε  για τελευ τα ία  φ ορ ά  το  1988. Σ το μέλλον,

οι π ληροφ ορίες θα συσχετίζοντα ι με τις  
επ ισ τρο φ ές το υ  ΦΠΑ α λλά  η οργάνω ση αυ
τού  το υ  συστήμ ατος δεν  αναμένεται να 
ολοκληρω θεί πριν το  τέλο ς  του 1996. Η  Σ τα 
τιστική Υπηρεσία δ ιεξάγει μια ετή σ ια  επι
σκόπηση της  βιομηχανικής απ ασχόλησης  
αλλά  δεν  δίνει λεπ τομ έρειες  για κ ά θ ε  πε
ριοχή.

Οι προσπ άθειες να μ ετατοπ ισθεί η β ιο 
μηχανία από τη ν  πρω τεύουσα προς τις  
επ αρχίες φάνηκε να καρπ οφ ορούν στην  
περίοδο 1978-88. Ο αριθμός τω ν βιομηχα
νικών ετα ιρ ιώ ν σ τη ν  περιοχή Αθηνώ ν αυξή 
θηκε κ α τά  2,8  % αλλά  ο αριθμός τω ν απα- 
σχολουμένων ατόμων έπ εσε κα τά  12,6 %, 
πράγμα που προϋποθέτει τη ν  μετακίνηση  
ορισμένων μεγάλω ν ετα ιρ ιώ ν και τη ν  αντι
κα τά σ τα σ ή  τους από μ ικρότερες ετα ιρ ίες . 
Σε α υ τό  μπορεί να έπ α ιξε ρόλο  επ ίσης και η 
αυξανόμενη ανεργία.

Ο τα χ ύ τερ ο ς  ρυθμός ανάπτυξης, τη ν  πε
ρ ίοδο αυτή, π αρατηρήθηκε στη Μ α κεδ ο 
νία. Ο αριθμός τω ν βιομηχανικών ετα ιρ ιώ ν  

α υξήθηκε κα τά  26 ,7  % και 
ο αριθμός τω ν ατόμων που 
απ ασχολούντα ι σημείωσε 
άλμα 31 %. Η αμέσω ς τα 
χ ύ τερ η  ανάπτυξη π αρατη 
ρή θη κε στην Κρήτη, όπου  
οι νέες  ε τα ιρ ίες  φ α ίνετα ι 
να είναι μ ικρότερες. Π αρα
τηρ ήθηκε 22,1% αύξηση  
σ το ν  αριθμό τω ν ετα ιρ ιώ ν  
αλλά  μόνο 10 ,3 %  αύξηση  
σ τη ν  απασχόληση.

Φαίνεται πως οι μ εγα
λ ύ τερ ες  ετα ιρ ίες  επ ιλέ
γουν να εγκαθ ίσ ταντα ι στη  
Θράκη, όπου ο αριθμός  
τω ν ετα ιρ ιώ ν αυξήθηκε κα 
τά  2,3 %, αλλά  και η ανερ 
γία  σημείωσε άλμα 47 ,7  %.

Γεωγραφική κατανομή Βιομηχανικών εγκαιαοιάσεων 
και ετήσια μέση απασχόληση (1978-1988)

ΑριΙρόι Α|>ι9μος Αριθμοί Αριθμός
ΕΙΗΠΗΙΝΟ» m q iM in w i v ta m m m m jotaptvw
f t  ιοι «install f t  rati r o i l* ) f t  ran w i t * ) f t  mi m l« )  %
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Μακεδονία

Νησιά Αιγαίου I
; *

Κρήτη 

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή:Στατιατική Επετηρίδα της Ελλάδος 1992-93 (πω πρόσφατη διαθέσιμη)
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εγκαθίστανται στην Ελλάδα και 
ένας αριθμός εργοστασίων που εί
χαν ιδρυθεί πριν από τρεις δεκαε
τίες ή πιο παλιά πλησιάζουν στο τέ 
λος της ζωής τους ή έχουν γίνει 
ασύμφορα επειδή δεν μπορούν να 
εφαρμοσθούν σε αυτά οικονομίες 
κλίμακος. Είναι φθηνότερο και 
αποδοτικότερο να προμηθεύεται η 
ελληνική αγορά από κάποιο κε
ντρικά τοποθετημένο εργοστάσιο 
στη βόρεια Ευρώπη (ίσως στην 
ανατολική Ευρώπη με το  χαμηλό
τερο εργατικό κόστος). Το πρό
σφατο κλείσιμο της “Goodyear” εί
ναι ένα καλό παράδειγμα αυτής 
της πρακτικής.

Εταιρίες όπως οι “Hoechst”,
“Dow” και “Aluminium de Grèce”
αγωνίζονται κάθε χρόνο να παρου
σιάσουν κέρδη για να πείσουν τα 
κεντρικά γραφεία ότι δεν θα πρέ
πει να κλείσουν. Ομως είναι ζήτημα χρόνου πριν 
βρεθούν σε σημείο να μην μπορούν να περιορί
σουν τα  έξοδα περισσότερο και τότε θα προχω
ρήσει ο “εξορθολογισμός" τους.

Ούτε είναι η Ελλάδα τόπος που προσελκύει 
νέες επενδύσεις. Ενα ερωτηματολόγιο για τη 
συμμετοχή στην ετήσια συνάντηση του Davos, 
όπου συναντιόνται κορυφαία στελέχη της βιομη
χανίας από όλο τον κόσμο, τοποθετούσε την 
Ελλάδα στην 45η θέση στον κατάλογο χωρών 
για τις οποίες είχε εκφρασθεί “σημαντικό” επεν
δυτικό ενδιαφέρον.

Παρ' όλα αυτά, από τις αρχές της δεκαετίας 
του ‘90 υπήρξαν αρκετές εξαγορές ή συμμετο
χές σε ελληνικές εταιρίες, ιδίως στον τομέα κα
ταναλωτικών αγαθών, καθώς εταιρίες της βόρει
ας Ευρώπης θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα το 
πικά δίκτυα διανομών για να αυξήσουν τις εξα
γωγές τους.

Εφοπλιστικά κεφάλαια έχουν αρχίσει πάλι να 
έρχονται στην Ελλάδα. Οι οικογένειες Αρφάνη 
και Χιόνη της “Μετων- Ετεπ” και ο Δημήτρης 
Χατζής της “Globe” έχουν επενδύσει στους 
κλάδους τροφίμων και μεταφορών και σε άλλες 
επιχειρήσεις στη στεριά. Το μεγαλύτερο μέρος 
του εφοπλιστικού κεφαλαίου, όμως, διοχετεύε
ται σε υπηρεσίες όπως οι Τράπεζες και τα  ξενο
δοχεία.

Ο κυριότερος επενδυτής στη βιομηχανία εί
ναι το  κράτος, είτε άμεσα είτε μέσω των κρατι
κών Τ ραπεζών. (Πρόσφατα, το  1990, είχε υπολο- 
γισθεί ότι το κράτος είχε τον έλεγχο του 70% 
όλων των επιχειρήσεων). Εχει την ιδιοκτησία

όλων των επιχειρήσεων κοινής 
ωφελείας, διατηρεί το  μονοπώ
λιο στις περισσότερες εταιρίες 
μεταφορών και επικοινωνιών και 
μέσω των αναπτυξιακών Τ ραπε
ζών (ΕΤΕΒΑ, ΕΤΒΑ, ATE) έχει 
συμμετοχή στις περισσότερες 
βασικές βιομηχανίες. Μέσω δε 
των κρατικών εμπορικών Τ ραπε
ζών έχει εκατοντάδες συμμετο
χών σε άλλες βιομηχανίες.

Ολες αυτές οι κρατικές συμ
μετοχές θα πρέπει να έχουν πε
ράσει στον ιδιωτικό τομέα μέχρι 
το  2002 (Νόμος 2076/92 που βα
σίζεται στην 89/646 της Ε.Ε.), 
αλλά η πρόοδος της αποκρατι
κοποίησης (που δεν θα συζητη
θεί εδώ λόγω ελλείψεως χώρου) 
είναι αργή και διατακτική. Η πλει- 
οψηφία των αποκρατικοποιήσε
ων έχει συντελεσθεί με εκκαθα

ρίσεις, πράγμα που δείχνει την ποιότητα των 
κρατικών συμμετοχών.

Η συσσώρευση κεφαλαίου φορολογείται. 
Επιβάλλεται φόρος 1% στα κεφάλαια που συ
γκεντρώνουν οι εταιρίες ή μικτές επιχειρήσεις 
για (α) εγκατάσταση, (β) αύξηση ενεργητικού και 
(γ) δάνεια όπου ο δανειστής έχει δικαίωμα σε μέ
ρος των κερδών. Αυτό ισχύει για ελληνικές εται
ρίες και εταιρίες τρίτων χωρών εκτός της Ε,Ε.

“Εχουμε ζητήσει φορολογικές διευκολύν
σεις γιατη συσσώρευση κεφαλαίου” , λέειοπρό- 
εδρος του ΣΕΒ κ. Ιάσων Στράτος, “Δεν πιστεύ
ουμε στις επιδοτήσεις. Οι νέες επενδύσεις θα 
πρέπει να απολαμβάνουν περίοδο φορολογικής 
χάριτος που να διαρκεί πολλά χρόνια, όπως στην 
Ιρλανδία. Ομως, στις σημερινές συνθήκες, μάλ
λον σπαταλούμε τον χρόνο μας κυνηγώντας φο
ρολογικές ελαφρύνσεις” .

Λόγω του επίμονα υψηλού πληθωρισμού, οι 
ελληνικές εταιρίες βρέθηκαν αντιμέτωπες μετά  
υψηλότερα επιτόκια στη δυτική Ευρώπη (Πίνα
κας 6). Στη δεκαετία του 1980, τα  μακροπρόθε
σμα δάνεια -όταν ήταν διαθέσιμα - κόστιζαν πά
νω από 30% (συνπρομήθειες και φόροι), ανεβά
ζοντας το συνολικό κόστος σε 33%-35%. Οι εται
ρίες συνήθιζαν να παίρνουν το  ελάχιστα φθηνό
τερο δάνειο κεφαλαίου κίνησης διάρκειας ενός 
έτους (αντί το  φθηνότερο τρίμηνο χρήμα) με την 
ελπίδα να μπορέσουν να το  μετακυλήσουν στη 
λήξη του.

Ο κ. Στέλιος Σταυρίδης, που εργάσθηκε σε 
διοικητικές θέσεις του ευρύτερου δημόσιου το 
μέα (ΑΓΕΤ, ΕΛΔΑ) για πολλά χρόνια προτού αρ-

■ Ιάσων Στράτος,
πρόεδρος, ΣΕΒ:
“Εχουμε ζητήσει φορολογικές 
διευκολύνσεις για τη 
συσσώρευση κεφαλαίου.Δεν 
πιστεύουμε στις επιδοτήσεις. 
Οι νέες επενδύσεις θα πρέπει 
να απολαμβάνουν περίοδο 
φορολογικής χάριτος που 
να διαρκεί πολλά χρόνια
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Το πρόγραμμα 
βιομηχανικής λίπανσης 

μεγίστης απόδοσης Mobil 
είναι ιδανικό για να φεύγουν...

ήσυχοι για διακοπές!
Για να  φ ύ γ ετε  ήσυχοι γ ια  δ ια κο π ές  πρέπει να  ε ίσ τε  σ ί

γ ο υ ρ ο ι πως η παραγω γή 8 α  προχω ρά α δ ιά κο π α  κα τά  τη 

δ ιά ρ κ ε ια  τη ς  απ ουσ ίας σ ας. Π ρέπ ει να  ε ίσ τε  επ ίσης σ ί

γ ο υ ρ ο ι ό τι το  κό σ το ς  παραγω γής 8 α  π α ρ α μείνε ι χα μηλό  

ώ σ τε να  μ εγ ισ το π ο ιή σ ετε  το  κ έρ δ ο ς  της 

ε τα ιρ ία ς  σας. Μ ε  το  π ρόγραμμα  β ιο μ η χα 

ν ική ς  λ ίπ α ν σ η ς  μέγιστης απέ>δοσης Mobil 

δ εν  χρ ε ιά ζετα ι πια να  α νησ υχε ίτε , αφ ού  

χάρη  σ 'α υ τό  ο ι α π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ισ τ ε ς  σ τά 

σ ε ις  σ τ η ν  παραγωγή και το  ο λ ικό  κόσ τος σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  

μ ε ιώ ν ο ν τ α ι σ τ ο  ε λ ά χ ισ τ ο .  Κ α λ έ ς  δ ια κ ο π έ ς  λ ο ιπ ό ν !

Α Ν  Δ Ε Ν  Σ Α Σ  Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Μ Ε  Χ Ρ Η Μ Α Τ Α  Δ Ε Ν  
Α Ξ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  Τ Η  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Σ Α Σ

Mobil
Mobil Oil Hellas A.E., Λεωφ. Συγγρού 194, 176 71 Καλλιθέα, Τηλ.: 9501 000, Fax: 9501 238

Μ Ε ΓΙΣΤΗ!
Α Π Ο Δ Ο ΣΗ Σ

M o bil
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χίσει τη δική του επιχείρηση, δεν 
δέχεται το  παράπονο ότι τα  υψη
λά επιτόκια αποτελούν πρόβλη
μα: Μόνο οι υπερχρεωμένες εται
ρίες αντιμετώπισαν αυτές τις δυ
σχέρειες:

“Αν θέλεις να αναπτυχθείς, ρί
χνεις τα  χρήματα στην εταιρία. Αν 
το  πρώτο πράγμα που σε ενδια
φέρει είναι η βίλα στην Πάρνηθα, 
δεν σου φταίνε οι Τράπεζες.

Το υψηλό κόστος του χρήμα
τος είναι το  άλλοθι του κακού επι
χειρηματία. Δεν είναι οι Τράπεζες 
που σπρώχνουν την εταιρία στην 
καταστροφή. Είναι η κακοδιοίκη
ση” .

Υπάρχει σαφής συσχετισμός 
ανάμεσα στην αποδοτικότητα 
μιας εταιρίας και στη δανειακή εξάρτησή της. 
Στην ένταση της κρίσης της βιομηχανίας, γύρω 
στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο λόγος ιδίων

■ Στέλιος Σταυρίδης:
“Το υψηλό κόστος χρήματος 
είναι το άλλοθι του κακού 
επιχειρηματία: Δεν είναι οι 
Τράπεζες που σπρώχνουν μια 
εταιρία στην καταστροφή. 
Είναι η κακοδιοίκηση”.

6. Συγκριτικά επιτόκια: Ελλάδα και Ε.Ε. 12

1994 1995

Βραχυπρόθεσμο

Ελλάδα

Ε.Ε.

Μακροπράθεομο

Ελλάδα

Ε.Ε.

19,6 22.1 22,3 23,0 26,4 23,a

Πηγή: The European Observatory tor SMEs, 2nd Annual Repod

7. Αντίκτυπος δπνειομού ornv κερδοφορία
Kcpiotim Zipyivti Δανειακό προς Δανειακό προς

Εταιρίες εταιρίες ιό ο κεφαλαία ίδια κεφαλαία Αποδοτικοτητο Αποδοτικοτητο
HI HI 1*1 (Β) (Α) (Β)

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Πηγή:ΚΕΠΕ
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προς ξένα κεφάλαια στα μέλη 
του ΣΕΒ αυξήθηκε κάθετα στο 1 
προς 6,92. Παρέμεινε πάνω από 
το  1 προς 3 την περίοδο 1983-87. 
Πολλές από τις προβληματικές 
εταιρίες πραγματοποίησαν κέρ
δη εκμετάλλευσης αλλά συνολι- 
κάπαρουσίασανζημίεςλόγωτου | 
κόστους δανείων. (Πίνακας 7).

Καθώς ο πληθωρισμός έπεσε 
σε μονοψήφιους αριθμούς και οι 
αγορές απελευθερώθηκαν, το 
κόστος του δανεισμού μειώθηκε 
σημαντικά. Οι Τράπεζες εξακο
λουθούν να προσφέρουν πολύ 
υψηλά επιτόκια, αλλά στην πρά
ξη οι πελάτες μπορούν να εξα
σφαλίζουν το  διατραπεζικό επι
τόκιο Αθηνών με μικρή προσαύ- 
ξηση. Ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των Τραπεζών είναι τόσο έντονος, ώστε αυτή η 
προσαύξηση είναι πολύ μικρή.

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός για επενδύ
σεις γίνεται όλο και πιο σπάνια έκτος για υποθή
κες σε κτίρια εργοστασίων και μεσοπρόθεσμες 
χρηματοδοτήσεις για ανανέωση βαρέος εξοπλι
σμού. Η λειτουργία αυτή περνά σταδιακά στις 
εταιρίες λίζινγκ.

Με την άρση των περιορισμών στη διακίνηση 
συναλλάγματος πολλές εταιρίες συνάπτουν δά
νεια σε ξένο συνάλλαγμα, που με εξασφαλισμέ
νη τη σταθερότητα της δραχμής προσφέρουν 
εξοικονόμηση 3%-4% στο πραγματικό κόστος 
του χρήματος.

Το 1995, 75% όλων των βραχυπρόθεσμων 
δανείων είχαν συναφθεί σε ξένο νόμισμα. Συνή
θως περνούν μέσω μιας ελληνικής Τράπεζας || 
που αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση αλλά μερι
κά από αυτά έχουν γίνει απευθείας με ξένες 
Τ ράπεζες. Η πρακτική αυτή είναι εύλογη για όσο 
καιρό παραμένει η πολιτική της σκληρής δραχ
μής, αλλά αν γίνει υποτίμηση, πολλές εταιρίες, 
που δεν έχουν επαρκή κάλυψη έναντι κινδύνου, 
θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες.

Σύμφωνα με μακροπρόθεσμη οικονομική : 
ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
από τους τρεις κύριους παράγοντες που επι
δρούν στις επενδύσεις - επιτόκια, ζήτηση και 
κερδοφορία - τα  υψηλά επιτόκια αποτελούν το 
μεγαλύτερο αντικίνητρο στην αύξηση των επεν
δύσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Βασίλη Δαλαμάγκα, του 
τμήματος σχεδιασμού και χρηματοοικονομικού 
ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας, η μέση ετήσια 
αύξηση επενδύσεων τα έτη 1960-94 ήταν 200 δι- 
σεκ. δρχ. σε σταθερές τιμές. Η ανάλυση των πιο
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αποφασιστικών παραγόντων δείχνει ότι σε 
πραγματικούς όρους:

- μια μείωση 1% στα μέσα πραγματικά επιτό
κια της περιόδου θα έφερνε αύξηση 8% στις 
επενδύσεις,

- μια αύξηση 1% στο μερίδιο του ΑΕΠ που 
αντιπροσωπεύει τα  κέρδη του ιδιωτικού τομέα 
θα σήμαινε αύξηση 2,5% στις ιδιωτικές επενδύ
σεις, και

- μια αύξηση 1 % στη ζήτηση θα έφερνε αύξη
ση 1,4% στις επενδύσεις.

Ή  δεξαμενή κεφαλαίου είναι επαρκής”, λέει 
ο κ. Στέλιος Αργυρός. “Το ‘κόλπο’ είναι να μετα
φερθεί χρήμα από την παραοικονομία σε νόμι
μες χρήσεις” . Προςτο παρόν, δεν ζητούνται εξη 
γήσεις για την προέλευση των χρημάτων που 
επενδύονται σε κρατικά ομόλογα, τα  οποία 
έχουν αφορολόγητη καθαρή απόδοση 5%.

“Το θέμα δεν είναι αν υπάρχει χρήμα στην οι
κονομία, αλλά αν μπορείς να καταφύγεις στην 
αγορά για τη χρηματοδότηση” , λέει ο κ. Αργυ
ρός.

“Υπάρχει πολύ χρήμα που μπορεί να εξασφα- 
λισθεί μέσω των αγορών χρήματος. Αλλά από 
χρηματοοικονομική σκοπιά δεν είναι σοφή κίνη
ση για έναν βιομήχανο να επενδύσει δικά του 
χρήματα, όταν αυτά μπορούν να του αποδώ- 
σουντα κέρδη που προσφέρουντα κρατικά ομό
λογα και μάλιστα αφορολόγητα.

Μεγάλα ποσά από τα Μεσογειακά Ολοκλη
ρωμένα Προγράμματα και τα  δύο διαρθρωτικά 
προγράμματα κατέληξαν στις τσέπες ιδιωτών 
που τα χρησιμοποίησαν για τέτοιου είδους κερ
δοσκοπία. Τα αφορολόγητα κρατικά ομόλογα 
που αγοράζονται με χρήματα της Ε.Ε. πολλα- 
πλασιάζουντην απόδοσή τους ταχύτατα” .

Το σύνδρομο του 
“χαρισματικού επιχειρηματία”

ί  ί Γ · ια  να δημιουργήσεις 
I μια επιχείρηση εκ 

του μηδενός” , λέει ο κ. Αντώ- 
νης Κροντηράς, της “Δέλτα 
Γαλακτοκομική” , χρειάζεσαι 
έναν επιχειρηματία με κεφά
λαιο και με όραμα. “Κανένα 
άλλο μοντέλο δεν απέδωσε 
στην Ελλάδα - συνεταιρισμοί, 
κρατική ανάπτυξη, ευρεία 
διασπορά ιδιοκτησίας. Η ανά
πτυξη μιας εταιρίας συνδέε
ται στενά με το  άτομο που 
εξασφάλισε το  απαιτούμενο 
κεφάλαιο” .

“Οι περισσότεροι επιχει
ρηματίες του είδους” , λέει ο 
κ. Κροντηράς, “ξεκίνησαν 
αγοράζοντας και πωλώντας 
αγαθά με πίστωση από τους 
προμηθευτές και τους πελά
τες. Σταδιακά συσσώρευσαν 
κεφάλαιο. Σε δεύτερο στά
διο, προσέγγισαν μία Τράπεζα, έβαλαν σε υπο
θήκη το  σύνολο του ενεργητικού της εταιρίας 
τους και ξεκίνησαν την βιομηχανία τους με πολύ 
μεγάλη δανειακή εξάρτηση. Οι Τράπεζες δάνει
ζαν με υποθήκη και μόνο, χωρίς να εξετάζουντη 
βιωσιμότητατου επιχειρηματικού σχεδίου. Οταν 
ήλθε η κρίση, στις δεκαετίες του 1970 και του 
1980, μετους ελέγχους στιςτιμές και στα κέρδη,

οι εταιρίες βρέθηκαν με παθητικό πο
λύ μεγαλύτερο από το  κυκλοφορούν 
ενεργητικό τους και οι Τράπεζες με 
ιδιοκτησία του ενεργητικού πολλών 
από αυτές τις εταιρίες. Σήμερα δί
νουν μεγαλύτερη προσοχή στο επι
χειρηματικό σχέδιο.

Παρά τα προβλήματα της δεκαε
τίας του 1980, την περίοδοεκείνη έγι
ναν σημαντικές οργανωτικές αλλα
γές", συνεχίζει ο κ. Κροντηράς. 
“Ελληνες που είχαν εκπαιδευθεί σε 
πολυεθνικές του εξωτερικού επέ
στρεψαν στην Ελλάδα. Μεγάλες ελ
ληνικές επιχειρήσεις που είχαν την 
άνεση να μετακινούν το προσωπικό 
τους έστειλαν τα στελέχη τους στο 
εξωτερικό για μετεκπαίδευση και 
εξειδίκευση, ιδιαίτερα στις εξαγω
γές.

Τη δεκαετία του 1990 υπάρχει 
επαρκές κεφάλαιο και αρκετή τεχνο
γνωσία. Το θέμα σήμερα είναι αν 

υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία για να είμαστε 
ανταγωνιστικοί στο διεθνές περιβάλλον.

Οι εταιρίες χρειάζονται ειδικές γνώσεις, και 
μάλιστα επειγόντως. Δεν αρκεί να ξέρεις πώς να 
φτιάχνεις κάτι, αλλά πώς θα το  φτιάξεις καλύτε
ρα από τον ανταγωνιστή σου. Το άλμα είναι ποι
οτικό. Για να αναπτύξεις προϊόντα χρειάζεσαι 
λεπτομερή και συστηματική γνώση τεχνολο-

■ Αντώνης Κροντηράς,
μέλος δ.σ., “Δέλτα":
“Οι περισσότεροι Ελληνες 
επιχειρηματίες είναι είτε 
έμποροι, η τεχνοκράτες.
Δεν υπάρχει γερό τεχνικό 
υπόβαθρο. Οι Ελληνες δεν 
είναι από τους λαούς που 
“φτιάχνουν πράγματα” με 
τα ίδια τους τα χέρια στην 
αυλή του σπιτιού τους”.
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γίας, μηχανικής, μάρκετινγκ και πωλήσεων.
Σε αυτό το  σημείο ο αρχικός επιχειρηματίας 

θα πάρει τη μεγάλη απόφαση αν θα πωλήσει ή αν 
θα συνεχίσει ο ίδιος.

Δεν αρκεί πια να έχεις παιδιά για να κληρονο
μήσουν την επιχείρηση. Πρέπει να υπάρχουν άν
θρωποι με γνώσεις και εμπειρία σε μεθόδους. Δυ
στυχώς, οι άνθρωποι είναι το  πιο δύσκολο στοι
χείο”.

Σύμφωνα με τον κ. Στέλιο Σταυρίδη, η ελληνι
κή βιομηχανία πάσχει από το  σύνδρομο του “χα
ρισματικού επιχειρηματία”.

“Είναι μια από τις μεγαλύτερες ασθένειες της 
ελληνικής βιομηχανίας. Βρίσκεις επιχειρηματίες 
με όραμα, αλλά δεν πιστεύουν στο επαγγελματι
κό μάνατζμεντ απότο μεσαίο επίπεδο και άνω.

Είναι σπάνιο να βρεις έναν καλό επιχειρηματία 
που είναι ταυτόχρονα και καλός μάνατζερ.

Αρχικά, η εταιρία είναι επιτυχημένη χάρις στην 
προσωπικότητα του επιχειρηματία, αλλά η διαί
σθηση δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται μάνατζμεντ.

Ο επιχειρηματίας πρέπει να σχεδιάζει την επό
μενη επένδυσή του δέκα χρόνια νωρίτερα και οι 
μάνατζερ να διαχειρίζονται την σημερινή επένδυ
ση. Κάποιος πρέπει να φροντίζει το  μαγαζί.

Υπάρχει μια νέα γενιά εξαιρετικά ταλαντού
χων και σπουδασμένων νέων στην αγορά” , σημει
ώνει ο κ.Σταυρίδης.

“Όι ιδιοκτήτες πρέπει να αποφασίσουν να 
προσλάβουν 35άρηδες- ούτε καν 45άρηδες- και 
νατους αναθέσουντο μάνατζμεντ” .

Ο κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος της “Δέλτα”,
που θεωρείται από πολλούς ως παράδειγμα χαρι
σματικού επιχειρηματία, λέει ότι “αναγνωρίζειτον 
ορισμό”. Ομως καταδικάζει την πρακτική μεγά
λων εταιριών, κυρίως αμερικανικών ή ιαπωνικών, 
να προσλαμβάνουν επαγγελματίες γενικούς δι
ευθυντές, συχνά λογιστές, χωρίς φαντασία.

“ Η ασθένεια μερικών μεγάλων εταιριών είναι η 
παντελής έλλειψη μακροπρόθεσμου οράματος ή 
αίσθησης επιχειρηματικού κινδύνου. Μιλάμε για 
όλο και περισσότερους "σκληροπυρηνικούς" 
επαγγελματίες με βραχυπρόθεσμη προοπτική 
και απροθυμία να αναλάβουν επιχειρηματικούς 
κινδύνους.

Οι περιορισμοί, που επιβάλλονται από το εί
δος της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται, 
τους αναγκάζουν να υιοθετήσουν νοοτροπία 
μάρκετινγκ - να αναπαράγουντην επιτυχία άλλων 
εταιριών, να συνδυάζουν μάρκες - αντί να δημι
ουργήσουν αυτό που δεν μπορεί κανείς άλλος να 
φαντασθεί. Σε μικρές χώρες, όπως η Ελλάδα, 
υπάρχουν επιχειρηματίες με την αντοχή που χρει
άζεται για να οραματίζεται κανείς. Αν τους συν
δυάσεις με επαγγελματικό μάνατζμεντ, αποκτάς 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα”.

Ελλάδα: Μια χώρα μέσου 
εργατικού κόστους

Η Ελλάδα ήταν κάποτε χώρα χαμηλών ημε
ρομισθίων. Οι εταιρίες είχαν δραστηριο

ποιηθεί σε κλάδους όπως τα  τρόφιμα και τα  
ποτά, όπου το  χαμηλό εργατικό κόστος ήταν 
σημαντικός' παράγοντας. Σήμερα η Ελλάδα 
είναι χώρα μέσου εργατικού κόστους. Οι 
κλάδοι έντασης εργασίας έχουν πληγεί και 
πολλές ετα ιρ ίες άρχισαν να “μεταναστεύ
ουν” . Σε πολλούς κλάδους, ιδίως στην κλω
στοϋφαντουργία, οι Ελληνες επιχειρηματίες 
αναθέτουν εργασίες φασόν σε χώρες χαμη
λού εργατικού κόστους, όπως στα Βαλκάνια 
ή στις χώ ρες της  πρώην Κομεκόν, ακριβώς 
όπως οι Βορειοευρωπαίοι παραγωγοί κάπο
τε  μείωναν το  κόστος τους αναθέτωντας 
δουλειές εντάσεως εργασίας, π.χ. ραφή, 
στην Ελλάδα.

“Οι μισθοί εξακολουθούν να είναι υψηλό
τεροι από τον  προσδοκώμενο πληθωρισμό, 
αλλά ήδη εργοδότες  και εργατικά συνδικάτα 
έχουν αρχίσει να συμφωνούν σε κανόνες για

μισθούς και ημερομίσθια” , λέει ο καθηγητής 
κ. Γιώργος Αλογοσκούφης.

Υπάρχουν δύο κεντρικές οργανώσεις ερ 
γατών: η Ανωτάτη Διοικούσα Επιτροπή Δη
μοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), που εκπροσω
πεί όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και 
γενικά απασχολούμενους σε νομικά πρόσω
πα δημοσίου δικαίου, και η Γενική Συνομο
σπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), που εκ
προσωπεί τους εργαζόμενους σε επιχειρή
σεις του  ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Από άποψη αριθμού μελών, το  εργατικό 
κίνημα μπορεί να θεωρηθεί σχετικά ανίσχυ
ρο, καθώς μόνο το  30% του εργατικού δυνα
μικού είναι εγγεγραμμένο σε εργατικές ενώ
σεις που ανήκουν στη ΓΣΕΕ. Αυτό οφείλεται 
στη δυσκολία διείσδυσης των εργατικών 
συνδικάτων στις μικρού και μεσαίου μεγέ
θους επιχειρήσεις. Πολλοί εργοδότες  ενερ 
γά αποθαρρύνουν τη  συνδικαλιστική δρα
στηριότητα και φθάνουν μέχρι την  τιμωρία
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στελεχών του ς  που προ
σπαθούν να πείσουν συνα
δέλφους του ς  να οργανω
θούν. Ως αποτέλεσμα, οι ερ 
γατικές ενώσεις είναι ισχυ
ρ ότερες στις μεγάλες επι
χειρήσεις που ελέγχονται 
από το  κράτος, όπως η 
ΔΕΗ, o OTE, η Ολυμπιακή 
Αεροπορία και οι Τράπεζες 
υπό κρατικό έλεγχο. Η ζωτι
κή σημασία αυτών των επι
χειρήσεων δίνει στις εργατι
κές ενώσεις την ισχύ τους.

Οι συλλογικές διαπραγ
ματεύσεις γίνονται σε τρ εις  
βαθμίδες. Κάθε χρόνο, η 
ΓΣΕΕ και αρκετές ενώσεις 
εργοδοτών, με επικεφαλής 
τον ΣΕΒ, διαπραγματεύο
νται μια συμφωνία που κα
θορίζει το  κατώτατο επίπε
δο απολαβών. Το κράτος υι
οθετεί τη  συμφωνία και την 
καθορίζει ως βασικό ημερο
μίσθιο, με ισχύ σε όλους του 
εργασιακούς χώρους, ακό
μη και αν οι εργαζόμενοι δεν 
έχουν γραφ τεί σε κάποια 
εργατική ένωση. Εφαρμόζε
τα ι μόνο στους ανειδίκευ
του ς  εργάτες, και στην 
πραγματικότητα αυτοί απο
τελούν μικρή μερίδα του ερ 
γατικού δυναμικού.

Η δεύτερη βαθμίδα δια
πραγματεύσεων αφορά 
στις επαγγελματικές οργα
νώσεις που εκπροσωπούν 
διαφορετικά επαγγέλματα 
(π.χ. ηλεκτρολόγοι), κλά
δους οικονομικών δραστη
ριοτήτων (π.χ. τραπεζικοί) ή κλάδους μετα
ποίησης (π.χ. κλωστοϋφαντουργία). Οι συμ
φωνίες αυτές καθορίζουν τα  επιδόματα που 
έχουν σχέση με τα  χρόνια απασχόλησης, οι
κογενειακή κατάσταση και μορφωτικό επίπε
δο, καθώς και άλλες παροχές, όπως ώρες ερ 
γασίας, άδειες και άλλα δικαιώματα (π.χ. 
άδεια τοκετού).

Τέλος, υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε 
επίπεδο επιχειρήσεων, όπου οι ενώσεις των 
εργαζομένων σε μία επιχείρηση διαπραγμα
τεύοντα ι συλλογικά τις  αμοιβές και τα  επιδό- 
ματά τους. Μ ερικές μεγάλες εταιρ ίες έχουν

καταφέρει να ιδρύσουν δικές τους 
ενώσεις εργαζομένων, που βραχυ
κυκλώνουν τη  δεύτερη βαθμίδα και 
δίνουν μεγαλύτερο περιθώριο κί
νησης στους εργοδότες. Αυτή η 
ρύθμιση βοηθά του ς  εργαζόμε
νους σε επιχειρήσεις με καλό ερ 
γασιακό κλίμα, επειδή οι εργοδό
τε ς  μπορούν να πληρώνουν καλύ
τερ ους μισθούς για να εξασφαλί
σουν εργασιακή ειρήνη και να απο
φύγουν τη  συμμετοχή του προσω
πικού τους σε απεργίες συμπαρά
στασης.

Οι εργοδότες  υποστηρίζουν ότι 
το  “κατώτατο ημερομίσθιο” αποτε
λεί αντικίνητρο στην απασχόληση 
ανειδίκευτων εργατών. Υπάρχει, 
για παράδειγμα, το  πρόγραμμα μα
θητείας. Υπάρχει η δυνατότητα κα
ταβολής από τον Οργανισμό Απα
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ) μέρους του  μισθού εργα
ζόμενου που ήταν εγγεγραμμένος 
στους καταλόγους ανέργων. Αλλά 
ο εργαζόμενος επιλέγεται από τον 
ΟΑΕΔ και όχι από την εταιρία και ο 
εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει 
άλλο υπάλληλο για να προσλάβει 
τον  νέο. Το πρόγραμμα δεν καλύ
πτει του ς  νέους που θα εργασθούν 
για πρώτη φορά. Το κατώτατο η με
ρομίσθιο εξακολουθεί να ισχύει.

“ Νομίζουμε ότι πρέπει να δ ιατη
ρηθεί το  κατώτατο ημερομίσθιο” , 
λέει ο κ. Γιάννης Μανώλης, ανα
πληρωτής πρόεδρος τη ς  ΓΣΕΕ, 
“επειδή οι μισθοί στην Ελλάδα είναι 
χαμηλότεροι από τους αντίστοι
χους άλλων χωρών” .

Ο κ. Μανώλης υποστηρίζει ότι 
το  κόστος εργασίας στην Ελλάδα 

μειώθηκε την  περίοδο 1985-94 από 77% του 
μέσου όρου του ΟΟΣΑ στο 65,4%, (μείωση 
11,6%) ή από 76,3% του μέσου όρου της  Ε.Ε. 
στο 67,1% (μείωση 9,2%).

Επιπλέον, πλέον την περίοδο 1986-94 οι 
πραγματικές αποδοχές του Ελληνα εργάτη 
μειώθηκαν κατά 12%, ενώ στην Ε.Ε. αυξήθη
καν κατά 11,6% σε πραγματικούς όρους.

Ο κ. Μανώλης λέει ότι οι ωρομίσθιοι, μι
σθωτοί και συνταξιούχοι συνεισφέρουν το  
67% του συνολικού φόρου εισοδήματος, ενώ 
το  εισόδημα από τη  φορολογία εταιριών αντι
προσωπεύει το  14,8% του ΑΕΠ:

■ Γιώργος Αλογοσκού- 
φης, καθηγητής, Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών:
“Οι μισθοί είναι ακόμα 
υψηλότεροι από τις 
προσδοκίες για τον 
πληθωρισμό, αν και όλο και 
περισσότερο συνδικάτα και 
εργοδότες συμφωνούν για το 
ύψος των μισθών”.

αναπληρωτής πρόεδρος, ΓΣΕΕ:
“Πρέπει να διατηρηθεί το 
κατώτατο ημερομίσθιο 
επειδή στην Ελλάδα οι 
μισθοί είναι χαμηλότεροι 
από τους μισθούς άλλων 
χωρών”.
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“Οι επιχειρηματίες δεν 
έχουν δίκιο όταν υποστηρί
ζουν ότι οι εταιρίες τους δεν 
πηγαίνουν καλά λόγω του 
υψηλού εργατικού κόστους. 
Υπάρχει το  πρόβλημα της 
παραγωγικότητας που συν
δέεται με την τεχνολογία των 
εργοστασίων, την υποδομή 
και τη δημόσια διοίκηση γενι
κά. Οι εργάτες δεν είναι το  
μοναδικό πρόβλημα’’.

Μερικοί μάνατζερ συμφω
νούν, “Η παραγωγικότητα εί
ναι συνδυασμός ανθρώπου, 
μηχανής και μάνατζμεντ", λέ
ει ο κ. Νώντας Δαφέρμος, 
αντιπρόεδρος της “Δάφνος 
Holdings”, που διαχειρίζεται 
μεταξύ άλλων εταιριών τις 
“ΦΑΓΕ”, “ΕΒΓΑ”, και “Ελλη
νικά Μπισκότα”.

■ Νώντας Δαφέρμος,
αντιπρόεδρος, “Δάφνος 

Holdings":
“Το ελληνικό εργατικό 
δυναμικό έχει ανώτερη 
παραγωγικότητα από τον 
μέσο όρο επειδή πρέπει να 
εξισορροπήσει τη χαμηλή 
ποιότητα του διαθέσιμου 
εξοπλισμού”.

8. Αγορά Εργασίας (000 άτομα)
1991 1992 1993 1994 1995

Απασχολούμενοι

Ανεργοι

Δείκτης ανεργίας (%)

Εγγεγραμμένοι για 
επίδομα ανεργίας (%)

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

“Το ελληνικό εργατικό δυναμικό έχει ανώτε
ρη παραγωγικότητα από τον μέσο όρο επειδή 
πρέπει να εξισορροπήσει τη  χαμηλή ποιότητα 
του διαθέσιμου εξοπλισμού”.

Ιστορικά, η Ελλάδα είχε πάντα επίπεδα 
ανεργίας πολύ χαμηλότερα του μέσου όρου 
της Ε.Ε. Αλλά από τό τε  που η Νέα Δημοκρατία 
άρχισε να κλείνειτις προβληματικές εταιρίες, το 
επίπεδο αυξήθηκε φθάνοντας ήδη γύρω στο 
10%, λίγο χαμηλότερο από τον μέσο όρο της 
Ε.Ε.

Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παραμείνουν 
στους καταλόγους ανέργων του ΟΑΕΔ περισ
σότερο από ένα χρόνο. Υπάρχει συνεπώς σημα
ντική κρυφή ανεργία, ιδίως σε φθίνουσες βιομη
χανικές περιοχές, επειδή οι άνεργοι βγαίνουν 
από τους καταλόγους του ΟΑΕΔ και έτσι θεω
ρείται ότι δεν αναζητούν εργασία.

Οι δείκτες ανεργίας, επίσης, κρύβουν την 
εξα ιρετικά  υψηλή ανεργία μεταξύ των νέων

κάτω των 25 ετών (περίπου 30% 
για του ς  άνδρες και άνω του 45% 
για τις  γυναίκες, σύμφωνα με εκτι
μήσεις), επειδή πολλοί νέοι δεν 
έχουν εργασθεί ποτέ και δεν μπο
ρούν να ζητήσουν επίδομα ανερ
γίας.

Ο δείκτης ανεργίας του ΟΑΕΔ 
καταγράφει τα  άτομα που έχουν 
εργασθεί κάποτε και δεν έχουν 
απασχόληση - περίπου 180.000 
από του ς  2.200.000 μισθωτούς και 
ημερομίσθιους (8,2%). Το υπουρ
γείο Εθνικής Οικονομίας καταγρά
φει την ανεργία με βάση την έρ ευ 
να της  ΕΣΥΕ που ερωτά ένα δείγμα 
πληθυσμού αν αναζητούν απασχό
ληση (Πίνακας 8).

Η ΓΣΕΕ θέλει να καταπολεμήσει 
την ανεργία μειώνοντας το  χρόνο 
εργασίας από τις  40 στις 35 ώρες 
εβδομαδιαίως, χωρίς μείωση απο

δοχών. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ 
κ. Μανώλης λέει ότι η διαφορά κόστους θα κα
λυφθεί από την αύξηση της παραγωγικότη
τας.

Οι εργοδότες δηλώνουν ότι θα εξετάσουν 
τη  δυνατότητα της  μείωσης των ωρών εργα
σίας μόνο αν συνοδεύεται από ανάλογη μείω
ση των αποδοχών.

“Φοβόμαστε ότι θα υπάρξει περικοπή στις 
αποδοχές χωρίς να συνοδευθεί από αύξηση 
τη ς  απασχόλησης” , λέει ο κ. Μανώλης.

Η ΓΣΕΕ πιστεύει πως οι πόροι του Κοινοτι
κού Πλαισίου Στήριξης που προορίζονται για 
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση δεν χρησιμο
ποιούνται προς όφελος των εργατών.

“Στους εργαζόμενους δεν παρέχεται εξει- 
δικευμένη εκπαίδευση” , παρατηρεί ο κ. Μανώ
λης.

Η ΓΣΕΕ δέχεται ότι τα  χρήματα για εκπαί
δευση θα πρέπει να εκταμιεύονται στο επίπε
δο του εργοστασίου “φθάνει να χρησιμοποι
ούνται για να καλύπτουν τις  ανάγκες της αγο
ράς εργασίας” . Επικρατεί όμως μια αίσθηση 
ότι πολλοί εργοδότες απλώς ενθυλάκωσαν 
πολλά χρήματα, τονίζει ο κ. Μανώλης:

“Δεν έχουμε αρνηθεί ότι τα  χρήματα θα 
πρέπει να πηγαίνουν στους εργοδότες για 
εσωτερική εκπαίδευση. Απλώς θέλουμε να 
μας συμβουλεύονται για το  πώς θα χρησιμο- 
πούνται αυτά τα  ποσά” .

“Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να 
αξιολογηθεί ορθώς η απόδοση των προγραμ
μάτων επανεκπαίδευσης” , λέει ο κ. Πέτρος Λι-
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νάρδος-Ρυλμόν, σύμβουλος του Ινστιτούτου 
Εργασίας της  ΓΣΕΕ.

“Υπάρχει ένα θέμα αν μερικά από τα  προ
γράμματα της  Ε.Ε. είναι αποτελεσματικά. Φαί
νεται ότι μερικά προγράμματα συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης αποδίδουν, αλλά στις περισσό
τερ ες  φορές δεν είναι αποτελεσματικά".

Ο ΟΑΕΔ υποτίθεται ότι έχει αναλάβει τον 
καθορισμό κριτηρίων για την επαγγελματική 
εκπαίδευόη, όπως απαιτούμενες ώρες και ορ
γάνωση της εκπαίδευσης. “Ομως πολλοί ερ 
γοδότες δεν έχουν οργανωθεί κατάλληλα για 
να αξιοποιήσουν τις  εκπαιδευτικές επιδοτή
σεις, παρά μόνο σε μορφή γενικών επιδοτήσε
ων” .

Ο κ. Στέλιος Αργυρός λέει ότι τα  προγράμ
ματα επανεκπαίδευσης του ΚΠΣ παρέχουν πε
ρισσότερη εκπαίδευση σε αυτούς που ήδη 
έχουν απασχόληση, ανθρώπους στα 40 ή στα 
50 τους, και όχι στον μεγάλο αριθμό νέων που 
δεν έχουν απασχοληθεί ποτέ. “Αυτή είναι η δ ε
ξαμενή εργασίας που θα έπρεπε να εκπαιδεύ
ουμε” .

“Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την επαγ
γελματική εκπαίδευση και τη  χρήση των κοινο
τικών πόρων” , τονίζει ο κ. Νίκος Αναλυτής, 
αντιπρόεδρος του ΣΕΒ και ειδικός σε εργα
σιακά θέματα. “Κάθε υπουργός προσπαθεί να 
βρει τον καλύτερο τρόπο, αλλά μέχρι τώρα 
δεν έχουμε πολεμήσει αυτό το  θηρίο με επιτυ
χία. Τα ποσά είναι πολύ μεγάλα αλλά η σχέση 
κόστους-απόδοσης δεν είναι καθόλου ικανο
ποιητική” .

Αν και συνεχίζονται οι δυσκολίες με τα  συν
δικάτα του δημόσιου τομέα, οι σχέσεις εργο- 
δοτών-εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 
έχουν βελτιωθεί αισθητά.

“Λόγω των εμπειριών με το  ΠΑΣΟΚ την πε
ρασμένη 15ετία και των οραμάτων που έμει
ναν απραγματοποίητα, οι συνδικαλιστές του 
ιδιωτικού τομέα είναι πολύ πιο ώριμοι” , λέει ο 
κ. Αναλυτής.

“Οι εργοδότες έχουν συνειδητοποιήσει ότι 
δεν μπορούν να έχουν πάντα το  πάνω χέρι.

Τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, ο συν
δικαλισμός στον ιδιωτικό τομέα μοιάζει περισ
σότερο με αυτόν της  δυτικής Ευρώπης.

Υπογράφτηκαν δύο διετείς συλλογικές 
συμβάσεις, για το  1992-93 και για το  1995-96.

Στον συνδικαλισμένο ιδιωτικό τομέα (δεν 
παρακολουθούνται εταιρίες που απασχολούν 
λιγότερα από 20 άτομα) οι εργαζόμενοι δέχο
νται την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και μετα
θέσεις σε άλλες εργασίες. Με την προϋπόθε
ση ότι δείχνουν κάποια ευαισθησία, οι εργοδό

τες  μπορούν τώρα να μετακινούν εργαζόμε
νους με αρκετή ευκολία” .

Το πρόβλημα υπάρχει στον δημόσιο τομέα 
όπου τα  συνδικάτα είναι εξαιρετικά κομματι
κοποιημένα. “Τα πολιτικά κόμματα τα  έχουν 
ανάγκη και τους φέρονται με το  γάντι” , λέει ο 
κ. Αναλυτής. “Εχουν αμοιβαίους στόχους και 
χρησιμοποιούν ο ένας τον άλλον.

Οι εργατικές ενώσεις του δημοσίου τομέα 
μετατρέπονται σε δυνάμεις συντηρητισμού, 
αντιδρώντας σε κάθε αλλαγή.

Ο αριθμός των ημερών απεργίας παραμέ
νει υψηλός επειδή περιλαμβάνει γιατρούς, δι
κηγόρους και αγρότες. Στον ιδιωτικό τομέα 
δεν υποφέρουμε από απεργίες” . (Πίνακας 11)

Η διαχείριση εργατικού δυναμικού περιορί
ζεται από τη  δύσκαμπτη εργατική νομοθεσία. 
Οι οδηγίες της  Ε.Ε. για τις απολύσεις προσω
πικού ορίζουν ότι εταιρίες που απασχολούν 
μέχρι 300 άτομα μπορούν να απολύουν μέχρι 
10 άτομα μηνιαίως. Στην Ελλάδα, εταιρίες που 
απασχολούν μέχρι 20 άτομα δεν έχουν περιο
ρισμό, όσες απασχολούν από 20-50 μπορούν 
να απολύουν μέχρι 5 άτομα το  μήνα και εται
ρίες που απασχολούν πάνω από 50 άτομα 
μπορούν να απολύουν μέχρι 2% των εργαζο
μένων μηνιαίως, δηλαδή η οδηγία τη ς  Ε.Ε. 
εφαρμόζεται μόνο σε εταιρίες που απασχο
λούν πάνω από 500 άτομα, οι οποίες μπορούν 
να απολύσουν 10 άτομα μηνιαίως, ενώ οι υπό
λοιπες λιγότερα.

Θεωρητικά, μπορεί να δοθεί ειδική έγκριση 
από το  υπουργείο Εργασίας, αλλά τέτο ιες  πε
ριπτώσεις είναι πολύ σπάνιες. Αν μία εταιρία 
ασκήσει συχνά το  δικαίωμά της για απολύσεις 
2%, κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με απερ
γίες.

Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές εταιρίες δεν 
μπορούν τόσο εύκολα να απαλλαγούν από το 
προσωπικό τους και, λόγω των αυστηρών κα
νόνων για τα  επιδόματα, θα κάνουν το  παν για 
να αποφύγουν την πρόσληψη νέου 
προσωπικού, ώστε να μη βρεθούν 
φορτωμένες με ακριβούς και ανεπι
θύμητους εργάτες ή υπαλλήλους.

Οι εργοδότες προτιμούν να πλη
ρώνουν για υπερωριακή απασχόλη
ση αντί να προσλαμβάνουν νέο προ
σωπικό. Ο νόμος θέτει περιορι
σμούς. Η αμοιβή υπερωριακής απα
σχόλησης είναι 25% του μισθού για 
15 ώρες ανά εξάμηνο. Κάθε ώρα πά
νω από αυτό το  όριο αμείβεται με 
100%. Η μη καταβολή αμοιβών για 
υπερωρίες είναι ποινικό αδίκημα και

9. Απολεοθείσες ανθρωπο-ώρες λόγω απεργιών

Πηγή.ΓΣΕΕ, Τμήμα Διεθνών Σχέοεω ν
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τιμωρείται με πρόστιμο ή 
φυλάκιση (που μπορεί να 
εξαγορασθεί). “Οι εργοδό
τε ς  προτιμούν να πληρώ
νουν το  100% για να μη γίνο
νται παράπονα στον επιθεω
ρητή εργασίας από δυσαρε- 
στημένους εργαζόμενους” , 
λέει ο κ. Αναλυτής.

“Είναι πολύ ακριβό, αλλά 
πάντως φθηνότερο από την 
πρόσληψη νέου προσωπι
κού που δεν θα μπορείς να 
ξεφορτω θείς” .

Η αποζημίωση για μισθω
τούς που απολύονται υπο
λογίζεται ως ένας μισθός για 
κάθε έτος απασχόλησης 
στην εταιρία με ανώτατο 
όριο τα  27, και για εργαζόμε
νους που αμείβονται με ημε
ρομίσθιο 120 ημερομίσθια (4 μήνες). Το σύ
στημα είναι ακριβό και άδικο.

Οι εργοδότες καταβάλουν 33% των συνολι
κών εισφορών κάθε εργαζομένου στο Ιδρυμα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ). Ο ΣΕΒ υπολογί
ζει ότι από το  συνολικό εργατικό κόστος ποσο
στό 38% αφορά στο ΙΚΑ. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι μερικές εταιρίες αποφεύγουν να καταβά
λουν τα οφειλόμενα στο ΙΚΑ, που ήδη παρέχει 
υποβαθμισμένες υπηρεσίες. Τα συνολικά χρέη 
προς το  ΙΚΑ υπερβαίνουν τα  300 δισεκ. δρχ.

Οι περισσότερες χώρες της  Ε.Ε. απαιτούν 
την πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες σε 
ποσοστό 2%-3% του εργατικού δυναμικού. 
Στην Ελλάδα το  ποσοστό ανέρχεται στο 8% και 
εκτός από τα  άτομα με κάποιο βαθμό σωματι
κής αναπηρίας, περιλαμβάνει τους πολύτε
κνους (άνω των 4 παιδιών) και τα  παιδιά παλαι
ών πολεμιστών.Οι διορισμοί αποφασίζονται 
από επιτροπή του υπουργείου Εργασίας και η 
εταιρία στην οποία καταλογίζονται είναι υπο
χρεωμένη να τους προσλάβει και δεν επιτρέ
πεται να τους απολύσει παρά μόνο για πολύ 
σοβαρό λόγο.

Οι βιομήχανοι υποστηρίζουν ότι έτσι φορ
τώνονται με 8% πολιτικούς διορισμούς, άτομα 
που δεν έχουν κίνητρο να εργασθούν ή να βοη
θήσουν στην αύξηση της  παραγωγικότητας.

Οι κανόνες για μερική απασχόληση είναι 
πολύ ευέλικτοι και οι εργαζόμενοι προστατεύ
ονται καλά (έχουν κάλυψη του ΙΚΑ από την 
πρώτη ώρα απασχόλησης, ενώ στις περισσό
τερ ες  χώρες η κάλυψη αρχίζει μετά από περί
που 20 ώρες).

Αλλά οι βιομήχανοι χρησιμοποι
ούν ελάχιστα αυτή τη μορφή απα
σχόλησης - ίσως 2%-3% του συνό
λου των ωρών εργασίας.

“Δεν μπορείς να εμπιστευθείς τα  
μηχανήματά σου σε ανθρώπους χω
ρίς πείρα” , λέει ο κ. Αναλυτής.

Εκτιμάται ότι οι γυναίκες αποτε
λούν το  70%-80%των μερικώς απα
σχολούμενων.

Οι βιομηχανίες συνεχούς λει
τουργίας, που δουλεύουν 24 ώρες 
το  εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την 
εβδομάδα, μπορούνναπροσλαμβά- 
νουν μια τέταρτη βάρδια - δηλαδή 
εργαζόμενους το  Σαββάτο και την 
Κυριακή. Τα περισσότερα συνδικά
τα  δεν αφήνουν να μέλη τους να ερ 
γάζονται αυτές τις ώρες και οι εται
ρίες προσλαμβάνουν δύο ομάδες 
ατόμων, που δουλεύουν από ένα 

δωδεκάωρο τις  δύο αυτές ημέρες. Πληρώνο
νται σαν να έχουν εργασθεί πλήρη εβδομάδα 
40 ωρών.

“Οι εργατικοί νόμοι δεν είναι πολύ καλοί” , 
λέε ι ο κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος. “Στον 
ιδιωτικό τομέα  έχουν ξεπερασθεί από την 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Τώρα η βιομηχανία 
χορεύει στον ρυθμό των νέων καιρών και της 
Ευρώπης και γενικά συνδιαλέγεται με τους 
ανθρώπους της. Οι περισσότερες απεργίες 
γίνονται στον δημόσιο τομέα  όπου δεν υπάρ
χει μάνατζμεντ προσωπικού και όπου οι κα
νόνες τηρούνται επακριβώς. Οι κανόνες δεν 
είναι καλοί και δεν υπάρχει δυνατότητα ατο
μικής πρωτοβουλίας για να διορθωθούν οι 
ατέλειες του νόμου.

Οι ίδιες οι εργατικές ενώσεις έχουν επα
φές και μιλούν όλο και περισσότερο με τις 
ευρωπαϊκές ενώσεις.

Εχουν ευαισθητοποιηθεί τόσο στις ανά
γκες  τη ς  ελεύθερης αγοράς, όσο και στις δυ- 
να τότητές τη ς  και έχουν γίνει πιο λογικές, 
γνωρίζουν ότι ο ανταγωνισμός φέρνει απα
σχόληση και ο κεντρικός έλεγχος ανεργία. Οι 
νομοθέτες δεν είναι πια τόσο πολύ τη ς  μόδας 
και δεν έχουν την επίδραση που είχαν κάπο
τε . Δόξα τω Θ εώ !”

Υπάρχει γενική συναίνεση ανάμεσα στη 
νεότερη γενιά Ελλήνων βιομηχάνων ότι το  
ελληνικό εργατικό δυναμικό έχει γίνει στόχος 
άδικης κριτικής. Με τα  κατάλληλα εργαλεία, 
με εκπαίδευση και σωστό εργασιακό περι
βάλλον μπορεί να αποδώσει το  ίδιο καλά με 
το  εργατικό δυναμικό άλλων χωρών.

■ Νίκος Αναλυτής,
αντιπρόεδρος, ΣΕΒ:
“Οι συνδικαλιστές στον 
ιδιωτικό τομέα είναι πολύ 
περισσότερο ώριμοι. Οι 
εργοδότες συνειδητοποίησαν 
ότι δεν μπορούν πάντα να 
έχουν το πάνω χέρι”.
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
για τη βιομηχανία

Το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 
περιλαμβάνει χρηματοδότηση στον βιομηχα

νικό τομέα συνολικού ύψους 2,8 δισεκ. ECU 
(806,7 δισεκ. δρχ. με ισοτιμίες 1994). Αντίθετα με 
τα προηγούμενα προγράμματα όπου τα χρήμα
τα της Ε.Ε. πήγαιναν στο κοινό κονδύλι για την 
επιδότηση του εθνικού επενδυτικού προγράμμα
τος, το σημερινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για 
τη Βιομηχανία επικεντρώνεται σε οριζόντια μέ
τρα για τη βελτίωση της τεχνολογίας και την ενί
σχυση της βιομηχανίας γενικά. (Πίνακας 10)

Η κυβέρνηση σκόπευε να χρησιμοποιήσει 
τους πόρους για να υποστηρίξει ειδικούς κλά
δους, όπως η κλωστοϋφαντουργία και τα  ορυ
χεία. Ο ΣΕΒ υποστήριξε και κατάφερε να πείσει 
ότι θα έπρεπε να υποστηριχθούν μόνο προγράμ
ματα που θα αποτελούσαν τις “βέλτιστες” επεν
δύσεις, ανεξάρτητα από τον κλάδο, για να μην 
ενισχυθούν μειονεκτικά προγράμματα μέσα 
στον επιλεγμένο κλάδο αποκλείοντας καλύτερα 
προγράμματα σε κάποιο άλλο κλάδο που δεν εί
χε επιλεγεί.

Η εξέλιξη και η εφαρμογή του Επιχειρησια
κού Προγράμματος ήταν αλλοπρόσαλλη. Την 
πρώτη διετία εφαρμογής μόλις το 22% των δια
θέσιμων πόρων είχαν απορροφηθεί. Ο παραδο
σιακός ρόλος του υπουργείου Ανάπτυξης (πρώ
ην Βιομηχανίας) προέβλεπε την έγκριση συγκε
κριμένων επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Δεν 
υπήρχε η απαραίτητη νομοθεσία ούτε ο αναγκαί
ος μηχανισμός για τη διανομή στον ιδιωτικό το 
μέα. Ούτε είχε τρόπους να ελέγξει ή να εκτιμήσει 
τη βοήθεια που έδινε, όπως απαιτούσαν οι κανό
νες της Ε.Ε.

Πολλοί νόμοι χρειάσθηκε να καταρτισθούν, 
ένα ειδικό γραφείο διαχείρισης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων δημιούργηθηκε και ένας project 
manager διορίσθηκε. (Οι σύμβουλοι “Planet” 
υπέγραψαν το  συμβόλαιο ύψους 1 δισεκ. δρχ. 
τον Δεκέμβριο 1995). Μόλις το  δεύτερο ήμισυ 
του 1996 δέχθηκε η Επιτροπή της Ε.Ε. ότι το  νο
μικό και θεσμικό πλαίσιο είχε προχωρήσει αρκε
τά για να μπορεί να αποδεσμεύσει σημαντικά πο
σά χρημάτων.

Το Υποπρόγραμμα 1, Υποδομές, έχει τέσσε
ρα κεντρικά σημεία: Το πρώτο είναι η εισαγωγή 
συστήματος ελέγχου ποιότητας (που περιλαμ
βάνει δημιουργία προδιαγραφών για προϊόντα, 
εξοπλισμό και πιστοποίησή τους), την τυποποίη-

ση μεθόδων μέτρησης και την έγκριση σε ιδιωτι
κούς φορείς να πραγματοποιούν επίσημες πι
στοποιήσεις.

Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σοβαρό για την 
Ελλάδα. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίη
σης (ΕΛΟΤ) έχει περιορισμένες εργαστηριακές 
δυνατότητες και παρέχει πιστοποίηση μόνο για 
μια σχετικά μικρή γκάμα προϊόντων.

“Οι διαδικασίες προχωρούν πολύ αργά”, λέει 
ο κ. Φωκίων Δεληγιάννης, συντονιστής διε
θνούς συνεργασίαςτου ΣΕΒ. “Δενείναι κατάλλη
λες για εξαγωγείς που κινούνται γρήγορα”.

Μερικές εταιρίες έχουν φροντίσει να εξασφα
λίσουν πιστοποίηση των προϊόντων τους από ευ
ρωπαϊκούς οργανισμούς, αλλά οι ελληνικές αρ
χές θέλουν - πολύ εύλογα - να είναι σε θέση να 
εκτιμήσουν αυτές τις πιστοποιήσεις.

Ο ΕΛΟΤ, σε συνεργασία με τον γαλλικό ομό
λογο οργανισμό του, κατάρτισε κατάλογο στό
χων και ετοίμασε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά 
η πραγματοποίησή του είναι ακόμη πολύ απίθα
νη. Ο ΣΕΒ πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξει με
γαλύτερη υποστήριξη για την ανάπτυξη και πι
στοποίηση των εργαστηρίων του ιδιωτικού το 
μέα,

Ο κ. Δεληγιάννης λέει ότι εργαστήρια χρειά
ζονται σε μεγάλους μεθοριακούς σταθμούς. “Πια 
παράδειγμα, εισάγουμε χαλύβδινες ράβδους 
ενίσχυσης μπετόν από τη Γερμανία και την Ιταλία 
και έχουμε συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης 
των ελέγχων στα εργαστήριά τους.

Ομως αν εισάγουμε από τη Βουλγαρία, δεν 
έχου με τρόπο να ελέγξου με τις ράβδους στα σύ
νορα, και κα
τόπιν αυτές 
χάνονται στο 
σύστημα.

Οι κατα
σ κ ε υ α σ τ έ ς  
μπορεί να πι
στεύουν ότι 
κτίζουν με α
ντισεισμικές 
ράβδους, αλ
λά στην πραγ
μ α τ ι κ ό τ η τ α  
δεν θα έχουν 
αυτή την ασ
φάλεια.

10. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για ιη Βιομηχανία 1994-99 (Een εκαι.)
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Υποπρόγραμμα 2 
(Ιδιωτικές επενδύσεις)

Υποπρόγραμμα 3 
ΐ  (Εκσυγχρονισμός Εταιριών)!

Υποπρόγραμμα 4 
(MME)

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης
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Το πρόβλημα θα χειροτε- 
ρεύσειταεπόμεναχρόνια, κα
θώς η Ε.Ε. θα προχωρεί σε 
συμφωνίες σύνδεσης με χώ
ρες τις Ανατολικής Ευρώπης.
Οι Γερμανοί θα μπορούν να 
ελέγχουν όλα τα εισαγόμενα 
προϊόντα στα σύνορα και να 
τα επιστρέφουν αν δεν τη 
ρούν τις προδιαγραφές.
Εμείς δεν εχουμε τα κατάλλη
λα εργαλεία για τέτοιο έλεγ
χο, και οι εντόπιες βιομηχα
νίες θα έχουν να αντιμετωπί
σουν μεγάλα προβλήματα 
ανταγωνισμού”.

Δεύτερος στόχος του 
Υποπρογράμματος 1 είναι η 
δημιουργία βιομηχανικής 
υποδομής (βιομηχανικές ζώ
νες, εμπορικά κέντρα, ιδιωτι
κά δίκτυα επικοινωνίας εταιριών).

Το θέμα αυτό έχειπροκαλέσει μακρά συζήτη
ση μεταξύ του ΣΕΒ και της κυβέρνησης, καθώς ο 
ΣΕΒ ήθελε να επιτραπεί η ανάπτυξη ιδιωτικών 
βιομηχανικών ζωνών. Προτάσεις να ιδιωτικοποι- 
ηθείη ΒΙΠΕΤΒΑ, θυγατρική της ΕΤΒΑπου ασχο- 
λείται με τις βιομηχανικές ζώνες, συνάντησαν 
αντιδράσεις. Η νομοθεσία για τη δημιουργία 
ιδιωτικών βιομηχανικών ζωνών χρειάσθηκε 18 
μήνες για να καταρτισθεί και το τελικό κείμενο 
βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Τρίτος στόχος του Υποπρογράμματος είναι η 
παροχή στήριξης σε φθίνουσες βιομηχανικές πε
ριοχές. Το υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει ακόμη 
τρόπους προσέγγισης του προβλήματος.

Η κ. Βάσω Μπερδεμπέ που προϊσταται της 
ειδικής ομάδας εργασίας του υπουργείου για 
την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμμα
τος, λέει ότι η σημερινή φιλοσοφία είναι η ενίσχυ
ση των εταιριών που κατάφεραν να επιζήσουν και 
όχι η αναβίωση αυτών που έχουν καταρρεύσει.

“Η δράση μας θα προσπαθεί να στηρίξει τις 
επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν, με αναδιοργά
νωση, εκσυγχρονισμό, την εισαγωγή νέων προϊ
όντων και με μέτρα για να αυξηθεί η ανταγωνιστι
κότητα.

“Δεν εχουμε αναλάβει δράση ακόμη, αλλά 
μάλλον θα ζητήσουμε από εταιρίες να υποβά
λουν επιχειρηματικά σχέδιά τους και μετά θα τις 
βοηθήσουμε νατό εφαρμόσουν” .

Το Υποπρόγραμμα 2 έχει σκοπό να ενισχύσει 
χρηματικά μεπόρουςτης Ε.Ε. και της Ελλάδας

(α) τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα άνω 
των 5 δισεκ. δρχ., συνολικού κόστους 632 εκατ.

ECU (ιδιωτικά 450 εκατ. ECU, Ε.Ε. 
109 εκατ. ECU και κρατικά 73 εκατ. 
ECU),

(β) πολύ μεγάλα έργα άνω των 30 
δισεκ. δρχ., συνολικής αξίας 548 εκατ. 
ECU (ιδιωτικά 330 εκατ. ECU, Ε.Ε. 97 
εκατ. ECU και κρατικά 121 εκατ. 
ECU).

Καθώς η γενική δομή του πρώτου 
ημίσεος αυτού του προγράμματος εί
ναι ανάλογη με το  σημερινό σχέδιο 
παροχής επενδυτικών κινήτρων, ο 
ΣΕΒ υποστηρίζει ότι οι πόροι αυτοί θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό 
πρόγραμμα κινήτρων, όπως έγινε με 
τις μικρότερες ιδιωτικές επενδύσεις. 
Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.

Μόνο δύο πολύ μεγάλα σχέδια 
έχουν καταρτισθεί: Μονάδα αλουμί- 
νας δυναμικότητας 700.000 τόννων 
ετησίως και μονάδα παραγωγής χρυ

σού παραγωγής 5 τόννων ετησίως. Οι διατιθέμε
νοι πόροι βοήθησαν να “χρυσωθεί το  χάπι” στην 
ιδιωτικοποίηση των χρυσωρυχείων Κασσάνδρας 
στη Χαλκιδική.

Τ ο εργοστάσιο αλουμίνας στη Θίσβη της Βοι
ωτίας έχει εξαγγελθεί από τα μέσατης δεκαετίας 
του 1980 ως μέρος αντισταθμιστικών εισφορών 
για το  ρωσικό φυσικό αέριο, Δημιουργήθηκε μια 
κοινοπραξία, η ΕΛΒΑ. Οι Ελληνες πραγματοποί
ησαν μέρος της προεργασίας και οι Ρώσοι κατα
σκεύασαν μέρος του εξοπλισμού, αλλά καμία 
από τις δύο πλευρές δεν μπορούσε να συγκε
ντρώσει τα  κεφάλαια για τα δύο έργα. Το έργο 
εκτιμήθηκε το  1991 στα 240 δισεκ. δρχ. (1,06 δι- 
σεκ. ECU με ισοτιμίες 1991).

Η ΕΤΒΑ, που είναι ο μέτοχος από ελληνικής 
πλευράς, έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να 
προσελκύσει ξένο κεφάλαιο, αλλά το εργοστά
σιο είναι ήδη ξεπερασμένης τεχνολογίας. “Βάζο
ντας το  έργο στο πρόγραμμα θα πρέπει να απα
ντήσουμε στην ερώτηση αν είναι πράγματι βιώσι
μο και να πάρουμε μια απόφαση. Αν δεν πραγμα
τοποιηθεί, τότε τα  χρήματα θα πρέπει να διοχε- 
τευθούναλλού” , λέειη κ. Βάσω Μπερδεμπέ.

Ο τομέας όπου σημειώθηκε κάποια επιτυχία 
είναι το  Υποπρόγραμμα 3: Δαπάνη 865 εκατ. 
ECU για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας 
(ιδιωτικά 565 εκατ. ECU, Ε.Ε. 170 εκατ. ECU και 
κρατικά 130 εκατ. ECU).

Το υπουργείο Ανάπτυξης, διαπιστώνοντας 
τις δυσκολίες να ψηφισθεί έγκαιρα η κατάλληλη 
νομοθεσία, για να μπορέσει να διαθέσει τα  χρή
ματα στον ιδιωτικό τομέα, συμφώνησε να αναθέ
σει τη διάθεσή τους στο υπουργείο Εθνικής Οι-

■ Φωκίων Δεληγιάννης,
συντονιστής διεθνούς 
συνεργασίας, ΣΕΒ:
“Η  διαθεσιμότητα κονδυλίων 
δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως 
δικαιολογία για τη διάθεση 
τους. Πρέπει να θέσουμε 
κριτήρια υπεροχής”.
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κονομίας, με βάση το  αναπτυξιακό νομοσχέδιο. 
Ψηφίσθηκαν τροπολογίες στον Νόμο 1892/90 
(23 α και 23 β) οι οποίες παρέχουν πόρους για ενί
σχυση της “διεθνούς ανταγωνιστικότητας” και 
του “τεχνολογικού εκσυγχρονισμού” .

Βάσειτου Αρθρου 23α, προβλέπεται προϋπο
λογισμός 575 εκατ. ECU. Εταιρίες με τουλάχι
στον 5 έτη λειτουργίας προσκλήθηκαν να υποβά
λουν επιχειρηματικά σχέδια δύο ως πέντε ετών 
με ελάχιστο προϋπολογισμό 1 δισεκ. δρχ., περι- 
γράφοντας ένα ενιαίο πρόγραμμα νέου εξοπλι
σμού, εκπαίδευσης, μέτρων προώθησης εξαγω
γών κ.λπ., για να γίνει το  προϊόν τους περισσότε
ρο εμπορεύσιμο στο εξωτερικό. Το Επιχειρησια
κό Πρόγραμμα χρηματοδοτεί μέχρι 35% του κό
στους με “οροφή” τα  1,75 δισεκ. δρχ. Οι εταιρίες 
μπορούν να ξοδεύσουν πάνω από 5 δισεκ. δρχ., 
αλλά το  επιπλέον ποσό δεν θα έχει επιχορήγηση.

Με το Αρθρο 23β, (προϋπολογισμού 250 
εκατ. ECU), οι εταιρίες προσκαλούνται να υποβά
λουν προγράμματα για βελτιώσεις και νεωτερι
σμούς που θα εισάγουν ευελιξία στην παραγωγι
κή διαδικασία τους (αρκετά ασαφής ορισμός, 
που καλύπτει σχέδον όλα τα είδη επενδύσεων), 
θα βοηθούν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και θα 
προστατεύουν το  περιβάλλον. Οι εταιρίες προ
σκλήθηκαν να υποβάλουν επενδυτικούς προϋ
πολογισμούς άνω των 50 εκατ. δρχ. και το  Επιχει
ρησιακό Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει μέχρι 
40% της επένδυσης με ανώτατο όριο τα δύο δι- 
σεκ. δρχ.

Τα μέτρα εφαρμόσθηκαν για πρώτη φορά το 
1995 και αποφασίσθηκε η διάθεση 20 δισεκ. δρχ. 
(66,8 εκατ. ECU) Η εκταμίευση γίνεται υπό τον 
όρο ότι θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του επιχει
ρηματικού σχεδίου - π.χ. αν μία εταιρία αναζητεί 
χρηματοδότηση για να εξασφαλίσει πιστοποίηση 
ISO πρέπει αυτή να της έχει δοθεί για να μπορέ
σει να εισπράξει τα  χρήματα - και οι επενδύσεις 
να έχουν πραγματοποιηθεί. Το υπουργείο Ανά
πτυξης υπερδιπλασίασε το υπό διάθεση ποσό 
στα 50 δισεκ. δρχ. (165,3 εκατομ. ECU) για το 
1996.

Ο ΣΕΒ ισχυρίζεται ότι δεν θα πρέπει να χρησι
μοποιείται ως δικαιολογία για τη διάθεση των πό
ρων το  γεγονός ότι τους έχουμε στη διάθεσή 
μας. “Πρέπει να θέσουμε κριτήρια υπεροχής” , 
λέει ο κ. Δεληγιάννης. “Δεν είναι δυνατόν να 
εγκρίνεται ένα σχέδιο που συγκεντρώνει 8 βαθ
μούς στους 20, μόνο επειδή τα χρήματα υπάρ
χουν. Αν δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας, καλύτε
ρα θα είναι να μην απορροφηθούν όλα τα ποσά 
και να μεταφερθούν στο επόμενο έτος” .

Το Υποπρόγραμμα 4 έχει σχεδιασθεί για να 
βελτιώσει τις προοπτικές μικρών και μεσαίων επι

χειρήσεων. Ο επίσημος ορισμός που δίνει η Ε.Ε. 
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι απα
σχόληση 300 ατόμων, αλλά στην Ελλάδα ο αριθ
μός έχει μειωθεί σε 100, επειδή τα δύο-τρίτα 
όλων των ΕΠΕ και ανωνύμων εταιριών εμπίπτουν 
σε αυτή την κατηγορία.

Συχνά οι MME δεν διαθέτουν επαρκείς 
εμπράγματες εγγυήσεις για καλύψουν τις ανά
γκες τους σε επενδυτικά κεφάλαια. Με το  προ
γραμμάτων αμοιβαίων εγγυήσεων, που θα οργα
νωθεί μέσω των τοπικών Εμπορικών ή Βιομηχανι
κών Επιμελητηρίων, θα μπορούν να καταβάλουν 
εισφορές σε ένα ταμείο, το  οποίο θα εγγυάταιτα 
τραπεζικά δάνειά τους.

Οι εταιρίες ανάληψης υποχρεώσεων τρίτων 
θα μπορέσουν να αυξήσουν τις προβλέψεις ένα
ντι ζημιών και η χρη ματοδοτική μίσθωση θα καλύ - 
πτει κτίρια που χρησιμοποιούνται για επιχειρημα
τικούς σκοπούς.

Νόμοι-πλαίσιο ψηφίσθηκαν νωρίς το 1995, 
αλλά δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι απαραίτητες 
υπουργικές αποφάσεις. Η Τράπεζατης Ελλάδος 
και το  υπουργείο επεξεργάζονται τις λεπτομέρει
ες.

Το Υποπρόγραμμα αυτό προβλέπει, επίσης, 
τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων 
υπεργολαβικών εταιριών και των προϊόντων 
τους, για την πληροφόρηση των ελληνικών και 
ξένων εταιριών.

Το Υποπρόγραμμα 5 (ανθρώπινοι πόροι) έχει 
σχεδιασθεί για να στηρίξει την εκπαίδευση στη 
χρήση νέου εξοπλισμού, ιδιαίτερα αν έχει απο
κτηθεί μέσω των Υποπρογραμμάτων 3 και 4. Τα 
χρήματα διατίθενται μέσω του υπουργείου 
Εργασίας.

Οι βιομήχανοι θέλουν να εισπράττουν αυτάτα 
χρήματα για εκπαίδευση μέσα στους χώρους ερ
γασίας, αλλά το υπουργείο λέει ότι θα χρηματο
δοτεί μόνο εγκεκριμένα ινστιτούτα και συζητείτη 
δημιουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτι
σης (ΚΕΚ).

“Μ ετη σημερινή ρύθμιση” , λέει ο κ. Δεληγιάν- 
νης, “δεν μπορείς να πάρεις χρήματα με το 
Αρθρο 23α και να εκπαιδευθείς με το Υποπρό
γραμμα 5 .0  εξοπλισμός θα βρίσκεται στο εργο
στάσιο και όχι στο ΚΕΚ” .

Η κ. Βάσω Μπερδεμπέ επιβεβαιώνει ότι η 
εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου είναι αρ
γή αλλά λέει ότι κάθε μία από τις δράσεις χρεια
ζόταν νέους νόμους, νέα οργανωτική υποδομή 
και νέες πολιτικές. Πιο σημαντικό, χρειαζόταν 
νέα νοοτροπία. Μέχρι τώρα όλα γίνονταν από το 
κράτος και η ιδέα ότι πράγματα όπως ο έλεγχος 
ποιότητας και η δημιουργία υποδομής θα ανατε
θούν στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι εύκολο να γί
νει αποδεκτή από δημόσιους υπαλλήλους.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΒΙΟ Μ ΗΧΑΝ ΙΚΗ___ [8631
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Περίπου 50% της  ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής προέρχεται από τους κλάδους τροφί
μων, ποτών, κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης-υπόδησης, προϊόντων απαραίτητων για τη 
ζωή. Η βιομηχανία βασικών μετάλλων έχει χάσει το  συγκριτικό πλεονέκτημα του φθηνού ερ 

γατικού κόστους, όπως και η βιομηχανία μεταφορικών μέσων (κυρίως ναυπηγεία). Τα διυλιστήρια 
εξακολουθούν να έχουν κέρδη, όπως και η χημική βιομηχανία. Τα πλαστικά πέρασαν δύσκολες 
στιγμές, αλλά φαίνεται να ανακάμπτουν. Τα μη-μεταλλικά ορυκτά, κυρίως το  τσιμέντο και μερικά 
βιομηχανικά ορυκτά, όπως ο περλίτης και ο μεντονίτης, είναι οι μεγάλες επιτυχίες στο χώρο της 
βιομηχανίας.

r
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Τα “οκηπχρα” στον κλάδο τροφίμων
Τ α τρόφιμα αποτελούν τον 

μεγαλύτερο κλάδο τη ς  ελ 
ληνικής βιομηχανίας. Το 1994 
υπήρχαν 527 εταιρίες με συ
νολικό ενεργητικό λίγο πάνω 
από το  1 τρισεκατομμύριο 
δρχ. Γ ιατις επιτυχημένες εται
ρίες αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
κερδοφόρος κλάδος. Η μέση 
απόδοση κεφαλαίου το  1994 
ήταν 16,6%, παρά το  γεγονός 
ότι το  ένα-τέταρτο των εται
ριών παρουσίασαν ζημίες. Για 
τις  κερδοφόρες εταιρίες, η μέ
ση απόδοση ήταν 21,3%.

Ολο και περισσότερο ο 
κλάδος αυτός μετατρέπεται 
σε κλάδο έντασης κεφαλαίου, 
επειδή μηχανήματα υψηλής 
τεχνολογίας είναι απαραίτητα 
για την παραγωγή καινοτόμων 
προϊόντων, που θα ανταποκρί- 
νονται στις αυστηρότερες 
υγειονομικές προδιαγραφές, 
θα έχουν μακρότερη περίοδο λήξης και βελ
τιωμένη συσκευασία. Συνεταιριστικές αγροτι
κές βιομηχανίες, όπως αυτές που προωθού
σαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις του 
ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούν να συγκεντρώσουν αρ
κετό κεφάλαιο για τις απαραίτητες επενδύ
σεις στα τελικά στάδια της  διαδικασίας παρα
γωγής.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι πιο επιτυχημένες 
εταιρίες είναι όσες χρησιμοποίησαν μη δανει
ακά κεφάλαια (ίδια κεφάλαια, Χρηματιστήριο 
κ.λ.) για να αυξήσουν το  ενεργητικό τους.

Η γαλακτοβιομηχανία “Δέλτα”, με ενεργη
τικό διπλάσιο της  δεύτερης του ίδιου κλάδου, 
εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το  1990. 
Ομως, οδιευθύνων σύμβουλος της, κ. Δημή-

τρης Δασκαλόπουλος, πιστεύει 
ότι η χρηματιστηριακή αγορά δεν 
έχει αρκετό βάθος και είναι πολύ 
ευμετάβλητη, ώστε να μπορεί να 
καλύπτει όλες τις  ανάγκες κεφα
λαίου της  εταιρίας. Προχώρησε 
στη σύναψη μιας “στρατηγικής 
συμμαχίας” με τον γαλλικό όμιλο 
“Danone” (πρώην BSN), που 
αγόρασε το  20% των μετοχών 
της  “Δέλτα” . Οπως αναφέρει ο κ. 
Δασκαλόπουλος: “Το πρόβλημα 
με το  Χρηματιστήριο, και όχι μό
νον το  ελληνικό, είναι ότι δίνει έμ 
φαση στη βραχυπρόθεσμη από
δοση και αυτό δεν συμφέρει έναν 
κλάδο που χρειάζεται να επενδύ
σει μεγάλα ποσά για την ανάπτυ
ξή του.

Οι επενδύσεις δεν έχουν πά
ντα άμεσο αποτέλεσμα. Η απόδο
ση από μια μεγάλη επένδυση, 
όπως το  νέο μας εργοστάσιο για
ουρτιού, είναι μακροπρόθεσμη.

Τα νωπά γαλακτοκομικά προϊόντα μπορούν να 
στηρίξουν ένα δίκτυο διανομής που θα επε
κταθεί σε άλλα προϊόντα. Είναι στρατηγική 
επένδυση.

Διερωτώμαι κατά πόσον θα είχαμε κατορ
θώσει να κάνουμε όλα όσα κάναμε, αν δεν εί
χαμε ανοίξει το  μετοχικό κεφάλαιο στη 
‘Danone’.” Εκτός από τα  δικά της γιαούρτια, η 
“Δέλτα” παράγει προϊόντα που διατίθενται με 
τη  φίρμα της  “Danone" στη Γαλλία.

“Πιστεύουμε ότι το  κεφάλαιο joint venture 
είναι απαραίτητο. Σε όλο τον κόσμο οι μεγά
λες εταιρίες οποιουδήποτε κλάδου γίνονται 
όλο και περισσότερο όμοιες. Δεν μπορούμε 
να αγνοήσουμε την επέκταση αυτών των εται
ριών σε όλες τις  αγορές.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996

■ Δημήτρης Δασκαλό
πουλος, διευθύνων 
σύμβουλος, “Δέλτα”:
“Το πρόβλιψα με το Χρημα
τιστήριο είναι ότι δίνει έμφαση 
στα βραχυπρόθεσμα 
αποτελέσματα, τα οποία 
έρχονται σε αντίθεση με τις 
ανάγκες της βιομηχανίας που 
πρέπει να επενδύσει ισχυρά 
στην ανάπτυξη”.

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

1. ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Α σ φ αλίζει τ ις  ε ξα γ ω γ ές  ένα ντι εμπ ορ ικώ ν και πολιτικών κινδύνω ν 
μη π ληρω μής.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α σ φ αλίζει τ ις  π ιστώ σεις που σ υνδέο ντα ι με τη ν  κα τα σ κευ ή  τεχν ικώ ν 
έρ γω ν  σ το  ε ξω τερ ικ ό , ένα ντι εμπ ορ ικώ ν και πολιτικών κινδύνω ν μη 
π ληρω μής.

3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Α σ φ αλίζει τ ις  επ ενδ ύσ εις  ε ξω τερ ικ ο ύ  ένα ντι πολιτικών κινδύνων.
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Τηλ. 3310971-2 , 33 10997-8 , Fax: 3244074

-Γ ραφ εία  Θ εσ /ν ίκης, Π ολυτεχνείου 51 , Τ.Κ . 54 625  
Τηλ. (031) 548718 , 550069 , Fax: (031) 548762
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Εχουμε συνάψει συμφω
νίες με εταιρίες που εργάζο
νται σε συνέργεια με εμάς 
τόσο στην παραγωγή, όσο 
και στα δίκτυα διανομής. Θα 
μας επιτρέψει ταχύτερη και 
ευρύτερη επέκταση σε νέες 
γεωγραφικές περιοχές” .

Η “Δάφνος Holdings", 
μητρική εταιρία των κυριο- 
τέρω ν αντιπάλων της “Δέλ
τα ” στα γαλακτοκομικά 
(“ΦΑΓΕ”) και τους χυμούς 
(“ ΕΒΓΑ”), λέει ότι είναι ανοι
κτή σε συνεργασίες.

“Αν μπορούσαμε να 
βρούμε μια εταιρία που θα 
ήθελε να συνεργασθεί μαζί 
μας και όχι να μας απορρο
φήσει” , λέει ο αντιπρόεδρος 
τη ς  “Δάφνος” , κ. Νώντας 
Δαφέρμος, “θα ήταν ευ- 
πρόσδεκτη μια κοινοπραξία, 
που θα μας προσέφερε εξει- 
δικευμένες γνώσεις στο διε
θνές μάρκετινγκ” .

Η “ΦΑΓΕ” κατάφερε να δημιουργήσει μια 
πανευρωπαϊκή αγορά για το  γιαούρτι “Total" 
που παράγει. Ομως, τα  άλλα προϊόντα της 
έχουν περιορισθεί γενικά στην εγχώρια αγο
ρά.

“Η Ελληνική Εταιρία Μπισκότων, για παρά
δειγμα, παράγει καλής ποιότητας προϊόντα, 
αλλά είναι ίδια με τα  προϊόντα άλλων ευρωπαϊ
κών χωρών.

Δεν υστερούν σε τίποτε σε σύγκριση με 
προϊόντα όπως π.χ. της  ‘United Blsqults’ στη 
Βρεταννία, αλλά δεν έχουν το  όνομα.

Εχουμε πλεονάζον δυναμικό και προσπα
θούμε να εξάγουμε, αλλά αντιμετωπίζουμε 
πρόβλημα με το  μάρκετινγκ. Θα πρέπει να 
έχεις ένα προϊόν που είναι μοναδικό στην αγο
ρά ή θα πρέπει νατό στηρίξεις με μάρκετινγκ.

Η διαφημιστική προώθηση στην Ευρώπη 
είναι πανάκριβη υπόθεση. Πρέπει να έχεις με
γάλο όγκο εξαγωγών - που σημαίνει υψηλό κό
στος διανομής - για να δικαιολογήσεις το  κό
στος μιας διαφημιστικής εκστρατείας.

Πρέπει, λοιπόν, να είσαι πάρα πολύ φθηνό
τερος. Αν όμως είσαι πολύ φθηνότερος δεν 
έχεις κέρδη και το  κοινό έχει αμφιβολίες για 
την ποιότητα του προϊόντος.

Αν δεν έχεις ένα ειδικό προϊόν που θα γί
νει... “σουξέ” δεν μπορείς να εξάγεις στην Ευ
ρώπη” .

Ο κ. Δαφέρμος πιστεύει ότι η 
αδυναμία να υποστηριχθεί το  κό
στος του μάρκετινγκ είναι ο κύριος 
λόγος για την κακή απόδοση ελλη
νικών εταιριών στο εξωτερικό.

Πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα 
έπρεπε να κατανείμει τη βοήθεια 
προς τη βιομηχανία διαφορετικά, 
ώστε να ενισχύσειτο μάρκετινγκ, το  
οποίο “χρειάζεται μεγάλα χρηματι
κά ποσά” .

Σύμφωνα με τον κ. Δασκαλόπου- 
λο, ο μικρός όγκος παραγωγής εί
ναι βασικό πρόβλημα, επειδή δεν 
μπορούν να επιτευχθούν ανταγωνι
στικές τιμές για τις  ξένες αγορές 
χωρίς μεγάλο όγκο παραγωγής, 
που θα επέτρεπε οικονομίες κλίμα
κας. Οι βιομήχανοι πρέπει να προ
σαρμόσουν τις  επιχειρήσεις τους 
στην κλίμακα της  εγχώριας αγο
ράς. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπο
ρούν ποτέ να επιτύχουν το  μέγεθος 
που θα επιτρέψει χαμηλότερες τ ι
μές και καλύτερη ανταγωνιστικότη
τα στις ξένες αγορές.

“Θα μπορούσαμε να πετύχουμε στις αγο
ρές της  βόρειας Ευρώπης, αναπτύσσοντας 
ελληνικά προϊόντα που θα έχουν πρόσθετο 
design. Θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε 
προϊόντα για γωνιές της αγοράς με αποδεκτά 
περιθώρια κέρδους. Αλλά έτσι δεν δημιουρ- 
γείται οικονομία με εξαγωγικό προσανατολι
σμό” .

Οι δυνατότητες εξαγωγών σε αναπτυσσό
μενες χώρες είναι πολύ μεγάλες, όπως λέει ο 
κ. Δαμιανός Χατζηκόκκινος, αναπληρωτής 
γενικός διευθυντής της  “Δάφνος Holdings” .

“ Εχει σημειωθεί δραστική αλλαγή στα ει
σοδήματα των ανθρώπων που ζουν στις χώ
ρες της  ανατολικής Ευρώπης και θα υπάρξει 
νέα ζήτηση στο μέλλον από χώρες που σήμε
ρα είναι απομονωμένες, όπως το  Ιράν, το  Ιράκ, 
η Λιβύη και η Γιουγκοσλαβία. Πρέπει να είμα
στε έτοιμοι να εκμεταλλευθούμε αυτές τις  
αγορές.

Με το  κλίμα και την αγροτική παράδοση 
της  Ελλάδας, η βιομηχανία τροφίμων αναμέ
νεται να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στις 
πρώτες ύλες.

Αλλά οι αγροτικές ιδιοκτησίες είναι τόσο 
μικρές και οι παραγωγικές μέθοδοιτόσο ξεπε
ρασμένες, ώστε η παραγωγή γίνεται πολύ 
ακριβή. Δεν έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στη 
σύνδεσή της  με τη  βιομηχανία. Για παράδειγ-

■ Δαμιανός Χατζηκόκ-
Κίνος, αναπληρωτής γενικός 
διευθυντής, “Δάφνος Holdings":
“Η  αγροτική, κοινότητα είναι 
προσκολλημένη στην 
διοχέτευση φρέσκων 
προϊόντων στις αγορές της 
Γερμανίας και της Μέσης 
Ανατολής. Εχει παρατηρηθεί 
έλλειψη προσαρμογής για να 
γίνουν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης οι μεγάλες 
επενδύσεις στις μεθόδους 
παραγωγής”.
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μα, τα  είδη των εσπεριδοειδών που καλλιερ
γούνται στην Ελλάδα έχουν πολύ υψηλή οξύ
τητα  για χυμοποίηση και έτσι το  σύνολο της 
πρώτης ύλης της  βιομηχανίας χυμών της  χώ
ρας εισάγεται σε συμπυκνωμένη μορφή από 
τη  βόρειο και νότιο Αμερική.

Δεν υπάρχει ειδικευμένη γνώση στην 
αγροτική κοινότητα” , λέει ο κ. Χατζηκόκκινος.

“ Η αγροτική κοινότητα σκέπτεται μόνον 
πώς θα πωλήσει φρέσκα προϊόντα στις αγο
ρές της  Γερμανίας και της  Μέσης Ανατολής. 
Υπάρχει έλλειψη προσαρμογής για να γίνει 
ορθή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που 
προσφέρονται από τις μεγάλες επενδύσεις σε 
παραγωγικές μεθόδους.

Η μόνη ‘εστιασμένη’ παραγωγή αφορά 
στην κονσερβοποιία και είναι χαμηλής προστι
θέμενης αξίας” .

Η Ελλάδα ηγείται διεθνώς στην αγορά 
κονσερβοποιημένων ροδάκινων, αλλά η “Δέλ
τα ” εισάγει συμπυκνωμένο χυμό ροδάκινων 
από την Ιταλία για τον συσκευασμένο χυμό 
ροδάκινων που παράγει.

Δεν υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα 
στη βιομηχανία, στην επιστήμη και στη γεω ρ
γία” , σημειώνει ο κ. Δασκαλόπουλος, η εται
ρία του οποίου έχει πραγματοποιήσει μεγά
λες επενδύσεις στην παραγωγή γάλακτος, 
για να εξασφαλίσει τη  σταθερή προμήθειά 
του.

“Οι αγρότες χρειάζονται καθοδήγηση από 
τα  πανεπιστήμια, που μπορούν να κάνουν 
έρευνα, και αυτά με τη  σειρά τους πρέπει να 
συνεργάζονται με τη βιομηχανία.

Κάναμε αρκετά πράγματα προσπαθώντας

να αναπτύξουμε πηγές για μας. Ισως αν ήμα
στε πιο δραστήριοι να είχαμε κάνει περισσό
τερα. Πιστεύω όμως και στις επιχειρηματικές 
προσπάθειες. Κανείς δεν ήλθε να μας προ
σφέρει ‘χ ’ τόνους χυμού από ροδάκινο.

Οι αγρότες έζησαν από επιδοτήσεις της 
Ε.Ε. για πολλά χρόνια και δεν έχουν αναπτύ
ξει μια αντίληψη της  οικονομίας κινητοποιού
μενης από την αγορά” .

Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η ελληνική 
βιομηχανία ελαιολάδου. Οι αγρότες πωλού- 
σαν παρθένο ελαιόλαδο σε ιταλικές και ισπα
νικές εταιρίες, που το  ανεμίγνυαν με χαμηλό
τερης ποιότητας τοπικό ελαιόλαδο και το  πω- 
λούσαν με τη  φίρμα του ς  σε υψηλές τιμές, ως 
επώνυμο προϊόν.

Μόνο το  1996 έγινε δυνατό να οργανωθεί 
μία συστηματική εκστρατεία για την προώθη
ση των επώνυμων ελληνικών ελαιόλαδων στο 
εξωτερικό, και η προσπάθεια εστιάσθηκε στις 
ΗΠΑ, επειδή η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ 
κορεσμένη.

Αυτή η άποψη αλλάζει σταδιακά, με την 
έλευση της  ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Οι 
αγρότες κατάλαβαν ότι μπορούσαν να εξα 
σφαλίσουν υψηλότερες τιμές για το  σκληρό 
σιτάρι που προορίζεται για τη βιομηχανία ζυ
μαρικών, με αποτέλεσμα να στραφεί η παρα
γωγή π ροςτο σκληρό σιτάρι και να δημιουργη- 
θεί έλλειψη μαλακού σιταριού το οποίο χρησι
μοποιείται στην αρτοποιία. Το έλλειμμα σε μα
λακό σιτάρι καλύπτεται με ειαγωγές από τη 
Γαλλία. Αυτού του είδους η δραστηριότητα 
εκτόπισης-αντικατάστασης αναμένεται να αυ
ξηθεί, καθώς η ενιαία αγορά βαθαίνει.

Καπνοβιομηχανία: Οι βλαβερές 
συνέπειες του προστατευτισμού

Η βιομηχανία καπνού είναι ένα καλό παρά
δειγμα του πώς ο προστατευτισμός μπορεί να 
έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επι
διώκει. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλε
μο, τσιγάρα κατασκευασμένα από τις ελληνικές 
ανατολικές ποικιλίες καπνού ήταν ένα διεθνές 
προϊόν με κύρος. Μετά την αγγλο-αμερικανική 
«εισβολή» στην Ευρώπη, οι καπνιστές είχαν μια 
πρώτη γεύση της ποικιλίας Βιρτζίνια και των Αμε
ρικανικών μπλεντ (Βιρτζίνια 50%, μπέρλεϋ 35% 
και ανατολικά 15%). Η κατανάλωση ελληνικών σι
γαρέτων στην Γερμανία π.χ. έπεσε από 40% σε 
0,5%. Οι εξαγωγές ανατολικών ποικιλιών που

καλλιεργούνται στη βόρεια Ελλάδα συνέχισαν 
να ανθίστανται, αλλά οι καλλιεργητές από την Αι
τωλοακαρνανία αντιμετώπισαντην καταστροφή.

Η ελληνική καπνοβιομηχανία έχει ένα σημα
ντικό πλεονέκτημα. Της επιτρέπεται να κρατήσει 
τον φόρο που πιστοποιείται με ταινία σε κάθε πα
κέτο για διάστημα 8 εβδομάδων πριν τον αποδώ
σει, εξασφαλίζοντας στην ουσία δωρεάν κεφά
λαιο εργασίας. Γ

Ισχυροί πολιτικοί από τον νότο της χώρας κα- 
τάφεραν να ψηφισθεί νομοθεσία που εξαρτούσε 
την προσωρινή παρακράτηση του φόρου από 
την προέλευση του προϊόντος, δηλαδή από νό-
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τιες περιοχές της χώρας, λέγοντας ότι οι βόρειες 
ποικιλίες προορίζονταν για εξαγωγές και μόνο οι 
νότιες χρειάζονταν στήριξη.

Δασμοί που ξεπερνούσαν το 30% επιβλήθη
καν στις εισαγωγές καπνών Βιρτζίνια και μπέρ- 
λεϋ, καθώς και στα ξένατσιγάρα. Το αποτέλεσμα 
ήταν να κατακλυσθεί η αγορά από τσιγάρα πα- 
ραγόμενα με εγχώρια καπνά ανατολικών ποικι
λιών.

Οι Ελληνες βιομήχανοι αναγνώρισαν τις διε
θνείς τάσεις και σκέφθηκαν να πληρώνουν τον 
δασμό και να εισάγουν αμερικανικά καπνά Βιρ- 
τζίνια και μπέρλεϋ, για να παρασκευάσουντσιγά- 
ρα Αμέρικαν-μπλεντ και να ανακτήσουν τις εξα- 
γωγικές αγορές τους. Αλλά αν τα Αμέρικαν- 
μπλεντ σημείωναν επιτυχία στην εγχώρια αγορά, 
θα σήμαινε ότι οι καπνοβιομήχανοι θα αγόραζαν 
την ανατολική ποικιλία από νότιες περιοχές για 
να εξασφαλίσουν τις πιστώσεις και κατόπιν δεν 
θα τη χρησιμοποιούσαν.

“Ηταν ένα τεράστιο αντικίνητρο για την εισα
γωγή των Αμέρικαν-μπλεντ” , λέει ο κ. Σπύρος 
Φλέγγας, πρώην στέλεχος της “Κεράνης” και 
τώρα πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κα
πνοβιομηχανιών. Οι κανονισμοί καταργήθηκαν 
στην αρχή της δεκαετίαςτου 1970 και οι Ελληνες 
καπνοβιομήχανοι άρχισαν να παρασκευάζουν 
Αμέρικαν-μπλεντ με τη δική τους φίρμα. Ομως 
ήταν ήδη αργά να αναισησουν το  χαμένο έδα
φος από τις καθιερωμένες πολυεθνικές μάρκες. 
“Αν μπορούσαν να κινηθούν νωρίτερα”, λέει ο κ. 
Φλέγγας, “θα μπορούσαν να καθιερώσουν Αμέ
ρικαν-μπλεντ με ελληνική μάρκα”.

Οταν η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για ένταξη 
στην ΕΟΚ και έγινε φανερό ότι οι ξένες μάρκες 
θα μπορούσαν τελικά να μπουν στην ελληνική 
αγορά χωρίς δασμούς, οι Ελληνες καπνοβιομή- 
χανοι συνήψαν συμφωνίες με ξένους καπνοβιο- 
μήχανους και εξασφάλισαν την άδεια πραγωγής 
τσιγάρων με ξένες μάρκες: Η “Παπαστράτος” 
με τη “Philip Morris” (Marlboro), η “Καρέλιας” 
με τη “Reynolds” (Winston - Camel) και η “Κε
ράνης” με τη “Lorillard” (Kent).

To 1995, οι ξένες μάρκες που παρασκευάζο
νταν στην Ελλάδα με άδεια αντιπροσώπευαν το 
26,8% της παραγωγής και οι εισαγωγές το 34% - 
συνολικά 60,8% της αγοράς. Οι εγχώριες μάρ
κες Αμέρικαν-μπλεντ κάλυπταν μόλις το 14,6% 
της παραγωγής και οι μάρκες με ανατολικές ποι
κιλίες το 24,6%, (έναντι 27,9% την προηγούμενη 
χρονιά). Για μερικές εταιρίες, η συμφωνία με ξ έ 
νες καπνοβιομηχανίες είναι ζωτικής συμασίας. Η 
“Marlboro” εισφέρει 55% των κερδώντης “Παπα
στράτος’’ που ηγείται στην ελληνική αγορά και 
έχειτο 35%τωνεγχώριωνπωλήσεων.

Υπάρχουν έξι καπνοπαραγωγοί στην Ελλά
δα: “Παπαστράτος”, “Καρέλιας”, “Κεράνης”, 
“ΣΕΚΑΠ” (συνεταιριστική), Ύεωργιάδης" και 
“Κωνσταντίνου”. Παρασκευάζουν 60 διαφορετι
κές μάρκες σε 200 διαφορετικές συσκευασίες.

Ο ανταγωνισμός είναι οξύς και με δεδομένη 
τη διείσδυση ξένων εταιριών στην ελληνική αγο
ρά, ο κλάδος θα αναμενόταν να αντιμετωπίσει 
μεγάλες δυσκολίες.

Ομως σώθηκε χάρις σε μια απότομη αύξηση 
εξαγωγών στα Βαλκάνια, στην ανατολική Ευρώ
πη και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης. 
Εχει αρχίσει, μάλιστα, και μια διείσδυση στην 
ανατολική Ασία και την Αφρική.

Από το 1993 έως το  1995 η παραγωγή αυξή
θηκε από 28,7 δισεκ. τσιγάρα σε 39 δισεκ. και οι 
εξαγωγές από 7,6 δισεκ. σε 18,9 δισεκ. - από 
26,6% της συνολικής παραγωγής σε 48,6%.

Η βιομηχανία χρησιμοποιεί την αυξημένη εισ
ροή κεφαλαίου για να πραγματοποιήσει επενδύ
σεις - 5 δισεκ. δρχ. τα  τελευταία χρόνια. Οι πρώ
τες  ύλες που περιέχονται σε κάθε τσιγάρο (με 
εξαίρεση τον καπνό) εισάγονται κατά 90%, (σε 
κάθε πακέτο το ποσοστό είναι 70%). Ο καπνός εί
ναι κατά 50% ελληνικός και κατά 50% ξένος. Ο 
καπνός αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού κό
στους.

Ο κ. Φλέγγας υπολογίζει ότι η τοπική προστι
θέμενη αξία είναι 30%. Πριν απάτην εισβολή των 
Αμέρικαν-μπλενττο ποσοστό ήταν 60%.

Η παραγωγή φύλλων καπνού παραμένει λίγο 
πολύ σταθερή στους 130.000 τόνους ετησίως. 
Υπάρχουν έτοιμες αγορές για ανατολικές ποικι
λίες καπνού (ΗΠΑ, Αίγυπτος, Ρωσία και Κίνα). Οι 
τιμές είναι τώρα υψηλές λόγω χαμηλής διεθνούς 
προσφοράς. Οι καλλιεργητές πρέπει να επιζή- 
σουν χωρίς οικονομική στήριξη από την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική, αλλάτο μεταποιητικό κόστος 
θα αυξηθεί σημαντικά.

Ο κ. Φλέγγας δεν βλέπει μεσοπρόθεσμη απει
λή για την ελληνική βιομηχανία καπνού. Παρά 
τους κίνδυνους για την υγεία των καπνιστών, οι 
αγορές επεκτείνονται. Πάντως, οι ελληνικές εται
ρίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητέςτους. Η 
“Παπαστράτος” αγόρασε μετοχές της “Μπαρ- 
μπα-Στάθης” και του “Μάκρο”. Η “Κεράνης” έχει 
αναλάβει η ίδια τη διανομή του προϊόντος της σε 
χονδρέμπορους και χρησιμοποιεί τα  σχήματά 
της για να διανέμει άλλα προϊόντα, όπως εμφια
λωμένο νερό και μπίρες. Ο φόρος στα προϊόντα 
καπνού ανέρχεται στο 73%της λιανικήςτιμής. Οι 
χονδρέμποροι και οι λιανέμποροι παίρνουν λίγο 
πάνω από 11% και οι βιομήχανοι λίγο κάτω από 
16%. Συνεχίζεται η μακρά συζήτηση μέσα στην 
Ε.Ε. για την εφαρμογή του φόρου.
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“ Ξ εφ ο υ σ κ ώ σ τε ” τ ο  λ ο γ α ρ ια σ μ ό  τ η ς  Δ .Ε .Η . Γ ια τ ί τώ ρ α , οι 
ηλεκτρονικές λάμπες ENERGY SAVER τη ς  PHILIPS, σας δίνουν τη  

σ ύ γχ ρ ο νη  λύσ η , γ ια  ο ικ ο ν ο μ ία  σ το  
λογαριασμό τη ς  Δ.Ε.Η.! Καίνε 4 φορές 
(80% ) λ ιγό τερ ο  από τ ις  α ν τ ίσ το ιχ ες  
κ ο ιν έ ς  λ ά μ π ες  κα ι ζο υν  10 φ ο ρ ές  
περισσότερο, δηλαδή 10.000 ώρες!
Το κέρδος σας; Μέχρι 20.590 δρχ. με 
τη  χρήση κάθε λάμπας (1 kW h=28 5px.).

Υπάρχουν σε π ολλούς τύ π ους γ ια  οικιακή και επ α γγελμ α τική  
χρήση, για εσ ω τερικό και εξω τερ ικό  φωτισμό.
PHILIPS, η εταιρία που πρώτη κατασκεύασε λάμπες χαμηλής 
κατανάλωσης ENERGY SAVER.

PHILIPS

Ο / PHILIPS
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Κλωστοϋφαντουργία; Βαρεία πλήγματα
Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύ

τερος παραγωγός βάμβακος 
στην Ευρώπη και όμως η ελ
ληνική κλωστοϋφαντουργία 
έχει πληγεί περισσότερο από 
άλλους κλάδους της βιομη
χανίας, αντιμετωπίζοντας 
ισχυρό ανταγωνισμό από τις 
χώρες χαμηλότερου εργατι
κού κόστους στην Απω Ανα
τολή και την πιθανότητα ακό
μη ισχυρότερου ανταγωνι
σμού με τη σταδιακή κατάρ
γηση της Πολυϊνικής Συμφω
νίας μέχρι το 2004, σύμφωνα 
με τον Οργανισμό Διεθνούς 
Εμπορίου, (βλ. Αφιέρωμα 
της “Β.Ε.” 13, Οκτώβριος 
1994)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρόσφατα υπολόγισε ότι μέ
χρι το  2008 θα έχουν χαθεί 
στον κλάδο συνολικά
850.000 θέσεις εργασίας.
Από αυτές, οι 200.000 θα εί
ναι στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση ζήτησε από την Επιτροπή, το 
1994, βοήθεια για να εφαρμόσει ένα πρόγραμ
μα ύψους 380 δισεκ. δρχ. για εκσυγχρονισμό 
εξοπλισμού, για επανεκπαίδευση εργατών στη 
χρήση του και για ανάπτυξη νέων ικανοτήτων 
σχεδιασμού και δικτύων διανομής. Από αυτά, 88 
δισεκ. δρχ. θα προέλθουν από εθνικούς πόρους 
και τα  υπόλοιπα από χαμηλότοκα δάνεια. Η άμε
ση βοήθεια θα επικεντρωθεί σε ένα παρατηρη
τήριο κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης και σε 
μέτρα γιατους απολυμένους εργάτες.

“Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος 
θα διατεθεί για εκσυγχρονισμό και το υπόλοιπο 
για ήπια μέτρα” , λέει η κ. Ανδρομάχη Μουστά
κα, διευθύντρια διεθνών βιομηχανικών σχέσε
ων στο υπουργείο Ανάπτυξης.

“Προσπαθήσαμε να προωθήσουμε αυτό το 
πρόγραμμα μετά τον αντίκτυπο από τις συζητή
σεις του Γύρου της Ουρουγουάης και άλλων 
συμφωνιών της Ε.Ε. για την κλωστοϋφαντουρ
γία, όπως η συμφωνία σύνδεσης με την Τουρκία 
και συμφωνίες με την ανατολική και την κεντρι
κή Ευρώπη. Αν και η Επιτροπή αναγνωρίζει το 
πρόβλημα, μέχρι τώρα δεν είχαμε αποτέλεσμα 
και δεν είμαστε αισιόδοξοι. Οι βόρειοι εταίροι 
μας - ειδικά η Βρεταννία και η Γερμανία - δια-

μαρτύροναι εντονότατα κάθε φορά 
που αναφέρεις τη λέξη ‘μέτρα’. Αυ
τές  οι χώρες έχουν φθηνά υφάσματα 
και ρούχα από τη ΝΑ Ασία και δεν εν- 
διαφέρονται να προωθήσουν τα κλω
στοϋφαντουργικά προϊόντα της 
Ε.Ε.”

Το 1994 υπήρχαν 430 εταιρίες 
στον κλάδο. Τα συνολικά καθαρά 
κέρδη ανέρχονταν μόλις σε 5,1 %των 
πωλήσεων - 26 δισεκ. δρχ. σε πωλή- 
σεις 506,3 δισεκ. δρχ. Ομως, η από
δοση κεφαλαίου βελτιώθηκε καθώς 
οι εταιρίες εξυγίαναν τα χρηματοοι
κονομικά τους, για να μειώσουν το 
κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Αρκετές μικρές εταιρίες έκλει
σαν, αλλά όσες παρέμειναν κατάλα
βαν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν 
χωρίς επενδύσεις και το  1995 οι 
επενδύσεις αυξήθηκαν 2,5 φορές σε 
σύγκριση με το  1994.0ΙΟ ΒΕ, σε έκ
θεσή του για την ελληνική οικονομία, 
παρατηρεί ότι “αν και μεγάλος αριθ
μός εταιριών πρέπει να έχουν πληγεί 
από την κρίση, εξακολουθούν να 

υπάρχουν εταιρίες κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων που, υιοθετώντας μια περισσότερο 
επιθετική στρατηγική αντιμετώπισης της κρί
σης, επένδυσαν μεγαλύτερα ποσά σε νέες με
θόδους παραγωγής και στην επέκταση σε νέα 
προϊόντα” .

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Χρηστό 
Λαναρά, διευθύνοντα σύμβουλο της “Κλωνα- 
τεξ” είναι ότι τα  τελευταία χρόνια υπήρξαν ση
μαντικές τεχνολογικές αλλαγές στην κλωστοϋ
φαντουργία, οι οποίες έχουν μετρέψει τον κλά
δο από εντάσεως εργασίας σε κλάδο εντάσεως 
κεφαλαίου.

Ο αριθμός ατράκτων μειώθηκε στο ήμισυ με
τά  το  1984, από 1,4 εκατομμύρια σε 700.000 
(και θα μειωθεί σε 500.000 μέχρι το τέλος του αι
ώνα.) Ομως η παραγωγή σε τόννους παρέμεινε 
περίπου η ίδια.

“Η εξασφάλιση κεφαλαίου για επενδύσεις” , 
λέει ο κ. Λαναράς, “είναι δύσκολη για μικρές 
εταιρίες σε όλο τον κόσμο, ιδίως αν δεν έχουν 
προοπτικές εισαγωγής στο Χρηματιστήριο” .

Ομως, για τα  βασικά νήματα και υφάσματα, 
το  κόστος εργασίας μπορεί να παίξει σημαντικό 
ρόλο και ο κ. Λαναράς παραπονείται για τις  πα
ράνομες επιδοτήσεις που καταβάλλονται σε

■ Χρήστος Ακκάς, διευθύ-
νων σύμβουλος. “Ελληνική Υφα
ντουργία":
“Επειδή ο κλάδος είναι τόσο 
μεγάλης έντασης κεφαλαίου 
σήμερα και το εργατικό 
κόστος είναι τόσο χαμηλό 
εκτός Ελλάδας, γιατί να μην 
επενδύσουν σε ά Ι Ι ε ς  δυτικές 
χώρες, όπου το επιτόκιο είναι 
χαμηλότερο, ή στη Βουλγαρία 
όπου τα ημερομίσθια 
ανέρχονται στο ένα πέμπτο 
των ελληνικών;”

Γ8721 Β ΙΟ Μ ΗΧΑΝΙΚΗ—
--------ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Ελληνική Βιομηχανία

χώρες χαμηλού εργατικού κόστους, όπως το  
Πακιστάν. “Οι μεταφορές και η ενέργεια είναι 
ακριβότερες σε αυτές τις χώρες. Οταν η εργα
σία είναι 10% φθηνότερη και η τιμή 20% χαμη
λότερη, τότε πρέπει να υπάρχουν αθέμιτες επι
δοτήσεις” . Πιστεύει ότι το  ελληνικό κράτος θα 
πρέπει να παραπέμψει το  θέμα στον Οργανι
σμό Διεθνούς Εμπορίου.

Ο κ. Χρήστος Ακκάς της “Ελληνικής Υφα
ντουργίας” πιστεύει ότι το  μέλλον ανήκει στις 
στρατηγικές συμφωνίες με τους βόρειους παρα
γωγούς. Η εταιρία του έχει συνεταιρισθεί 50%- 
50% με την “Ten Cate” της Ολλανδίας σε ένα 
εκοκκιεπήριο βάμβακος και δύο κλωεπήρια (ένα 
παραγωγής καρντέ και ένα παραγωγής πενιέ).

“Είμαστε με την ‘Ten Cate’ για 30 χρόνια, από 
την αρχή της επένδυσης", λέει ο κ. Ακκάς. “Δεν 
γνωρίζω αν θα είναι δυνατόν να βρεθεί ένας 
στρατηγικός επενδυτής σήμερα. Οταν ο κλάδος 
των κλωστηρίων είναι τόσο μεγάλης εντάσεως 
κεφαλαίου σήμερα και το εργατικό κόστος είναι 
τόσο χαμηλό εκτός Ελλάδας, γιατί να μην επεν
δύσουν σε άλλες δυτικές χώρες, όπου το επιτό
κιο είναι χαμηλότερο, ή στη Βουλγαρία, όπου τα

ημερομίσθια ανέρχονται στο ένα-πέμπτο των ελ
ληνικών;”

Η “Ελληνική Υφαντουργία” έχει την πλειοψη- 
φία των μετοχών (60%) σε ένα εργοστάσιο για 
την παραγωγή υφασμάτων ντένιμ, που περιλαμ
βάνει κλωστήριο, νηματουργείο, βαφείο, υφα
ντήριο και φινιριστήριο.

“Δεν είναι εμπορικά συμφέρον για μας να κα
τασκευάζουμε τζιν” , λέει ο κ. Ακκάς. “Είναι αδύ
νατο να ανταγωνισθούμε κέντρα χαμηλότερου 
εργατικού κόστους, όπως η Τυνησία, το  Μαρό
κο, η ΜάλτακαιηΤουρκία”.

Η Levis έφυγε από την Ελλάδα πριν από πέντε 
χρόνια, επειδή το εργατικό κόστος ήταν χαμηλό
τερο αλλού. Η “Διεθνής Βιομηχανία Ενδυμάτων” 
της Καλαμάτας, ένας από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς τζιν, διέκοψε τη λειτουργία της φέ
τος.

Γ ια να διασφαλίσει το  μέλλοντης, η “Ελληνική 
Υφαντουργία” μετέφερε ποσοστό 85% της πα
ραγωγής της στις εξαγωγές - 95% των οποίων 
στην Ε.Ε.

“Μερικές εταιρίες που είναι υγιείς, έχουν κα
λή φήμη στην ευρωπαϊκή αγορά”, λέειο κ. Ακκάς.

Ενδυση: “Δονήσεις” στον κλάδο
Η βιομηχανία ενδυμάτων κά

ποτε θεωρείτο μία από τις 
ασφαλέστερες επενδύσεις 
στην Ελλάδα. Η εγχώρια αγορά 
προστατευόταν από δασμούς, 
κυμαινόμενους μεταξύ 20%- 
60%, που με την Πολύίνική Συμ
φωνία και τα  χαμηλά ημερομί
σθια επέτρεπαν στους μεταποι- 
ητές να εκτελούν παραγγελίες 
φασόν για οίκους της βόρειας 
Ευρώπης.

Η ταχεία αύξηση των ημερο
μισθίων στη δεκαετία του 1980, 
μαζί με τον ανταγωνισμό από 
χαμηλότερου εργατικού κό- J στους παραγωγούς της Απω 
Ανατολής προκάλεσε μεγάλες 
δονήσεις στον κλάδο.

Το 1994 ο κλάδος είχε 472 
μέλη στον ΣΕΒ, έναντι 508 ένα 
χρόνο νωρίτερα. Πάνω από 20% 
των εταιριών παρουσίασαν ζη- 

j μίες και το  ποσοστό κέρδους ήταν μόλις 3%, 7,4 
[ δισεκ. δρχ. σεπωλήσεις 246,7 δισεκ. δρχ. Η από

δοση κεφαλαίου ήταν υψηλότερη (8,8%). (στατι
στικά στοιχεία ΣΕΒ).

Οι τιμές των εισαγομένων βασι
κών προϊόντων (εσώρουχα, πυζά- 
μες, και φανελάκια) είναι τόσο χα
μηλές, ώστε ακόμη και με την επι
βάρυνση των δασμών παραμένουν 
ανταγωνιστικές στην εγχώρια αγο
ρά. Τα περισσότερα εξαγωγικά 
συμβόλαια για μαζική παραγωγή 
χάθηκαν και πολλές μικρότερες 
εταιρίες βρέθηκαν σε απελπιστική 
θέση.

Αυτές που επέζησαν ανέβηκαν 
σε ακριβότερο επίπεδο της αγο
ράς και εξασφάλισαν συμβόλαια 
φασόν με διεθνείς επώνυμες εται
ρίες ή προσπάθησαν να δημιουρ
γήσουν δικό τους επώνυμο προϊόν 
στην ελληνική αγορά. Σήμερα, 
Ελληνες παραγωγοί εργάζονται 
υπεργολαβικά για μερικά από τα 
μεγαλύτερα ονόματα του κόσμου - 
Armani, Benetton, Adidas για να 
αναφέρουμε μερικά από αυτά. 

Εμφανίστηκαν και νέες ελληνικές φίρμες, 
όπως οι Dur, Raxevski και Eros, με δική τους πα
ραγωγή , η οποία στηρίζεται από εμπορική δρα
στηριότητα. Οι ελληνικές φίρμες έχουν πια κα-

■ Νίκος Δούρος,
πρόεδρος και διευθύνων 

σύμβουλος, “Δούρος” Μ Ε :
“Πριν από το 1992 τα 
ελληνικά προϊόντα κάλυπταν 
το 80 % των εγχώριων 
πωλήσεων και οι εισαγωγές 
το υπόλοιπο. Από τότε τα 
ειοαγόμενα ενδύματα έχουν 
αποαπάσει το 65 % της 
εγχώριας αγοράς”.
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θιερωθείτόσο καλά, ώστε μπορούν να εισάγουν 
φθηνότερα προϊόντα με τη δική τους φίρμα για 
να συμπληρώσουν την εγχώριαπαραγωγήτους.

Μέχρι τώρα οι ελληνικές εταιρίες δεν είχαν 
μεγάλη επιτυχία στην καθιέρωση ελληνικών 
εμπορικών ονομάτων στο εξωτερικό. Τα έξοδα 
προβολής είναι απαγορευτικά.

“Το να δημιουργήσεις τη δική σου φίρμα στο 
εξωτερικό είναι πολύ ακριβή υπόθεση” , λέει ο κ. 
Χρήστος Λαναράς της “Κλωνατέξ” . “Η ευρωπαϊ
κή διαφημιστική αγορά είναι κατακερματισμένη 
γλωσσικά και πρέπει να διαφημίζεις το προϊόν 
σου σε πολλές γλώσσες” .

Με την έλευση της Ενιαίας Αγοράς, οι εγχώ
ριοι μεταποιητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια 
δεύτερη εισβολή εισαγωγών, αυτή τη φορά από 
την Ευρώπη.

Πριν από το  1992, τα  ελληνικά προϊόντα κά
λυπταν ποσοστό 80% των εγχώριων πωλήσεων 
και οι εισαγωγές το  υπόλοιπο. Από τότε, λέει ο κ. 
Νίκος Δούρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμ
βουλος της ομώνυμης βιομηχανίας ενδυμάτων 
με έδρα στην Πάτρα, τα  εισαγόμενα ενδύματα 
(Benetton, Mothercare, Versace κ.λπ.) έχουν 
αποσπάσειτο 65% της εγχώριας αγοράς. Το πο
σοστό θα συνεχίσει να αυξάνει μέχρι να φθάσει 
το  70%.

“ Οταν άνοιξαν τα σύνορα και πολλά προϊόντα 
εισήχθησαν χωρίς δασμούς, οι περισσότεροι 
Ελληνες καταναλωτές, με το  πάθος τους για κάτι 
το  ξένο, έσπευσαν να αγοράσουν εισαγόμενα εί
δη μόδας” . Ο κ. Δούρος πιστεύει ότι η διείσδυση 
θα ήταν ακόμη ταχύτερη αν οι ντόπιοι αντιπρό
σωποι των ξένων εταιριών γνώριζαν καλύτερα 
τις ιδιομορφίες της ελληνικής αγοράς.

Οι Ελληνες παραγωγοί επώνυμων προϊόντων 
διάλεξαν μια μέση οδό στις τιμές. Για παράδειγ
μα, ένα μπλουζάκι, ως μη επώνυμο εισαγόμενο 
προϊόν θα πωλείται προς 7.000 δρχ., ως ελληνι
κό επώνυμο προϊόν 13.000 δρχ. και ως εισαγόμε- 
νο Lacoste 20.000 δρχ.

Ο κ. Δούρος έχει ξοδέψει χρόνο και χρήμα 
για να δημιουργήσει τη φίρμα “Dur” (βαμβακερά 
προϊόντα σπορ ένδυσης και υποκάμισα).

Τα προϊόντα του διατίθενται από 210 εγχώρια 
και 60 ευρωπαϊκά σημεία πώλησης. Ο κ. Δούρος 
έχει τη δική του αλυσίδα μπουτίκ, (“Dur 
Escapeland”) με 23 καταστήματα.

Τ α καταστήματα πωλούν προϊόντα δικής του 
παραγωγής, όπως φανελάκια, υποκάμισα, βαμ
βακερές μπλούζες, πυζάμες και εσώρουχα, κα
θώς και εισαγόμενα προϊόντα με τη δική του φίρ
μα, όπως παντελόνια, τζιν, σακάκια, κάλτσες και 
άλλα συμπληρωματικά είδη.

Ο όγκος παραγωγής έχει μειωθεί ως προς

τον αριθμό τεμαχίων από τη δεκαετία του 1970. 
Ομως ο κ. Δούρος υπολογίζει ότι ένα εξαγωγικό 
προϊόν που πωλείτο χονδρικά προς 150 δρχ. το 
1979, σήμερα θα πωληθεί χονδρικά προς 4.500 
δρχ. (λιανικάπρος 12.250 δρχ.). Ακόμη και αν συ- 
νυπολογισθεί η μεγάλη υποτίμηση της δραχμής 
στο διάστημα που μεσολάβησε, ο κ. Δούρος 
εκτιμά ότι τα  ακαθάριστα περιθώρια κέρδους 
αυξήθηκαν στο δεκαπλάσιο, ως αποτέλεσμα της 
προστιθέμενης αξίας (λόγωσχεδιασμού, μάρκε
τινγκ κ.λ).

Ο κ. Δούρος αναζητεί αμοιβαίες εξαγωγές 
στην Ευρώπη (Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία) και 
επίσης εισβάλλει μετωπικά σε χώρες χαμηλού 
κόστους, όπως η Αίγυπτος, όπου φιλοδοξεί να 
γίνει για τους Αιγύπτιους ό,τι είναι o Versace για 
τους Ελληνες.

Τα προϊόντα “Dur” προβάλλονται διαφημιστι
κά με έντονο τρόπο στο Χονγκ Κονγκ, στην Κίνα, 
στον Λίβανο, στις Ηνωμένες Αραβικές Δημοκρα
τίες, στην Αίγυπτο και στην Κύπρο.

Η εταιρία εμφάνισε προ φόρων κέρδη 77 
εκατ. δρχ. σεπωλήσεις 3,4 δισεκ. δρχ. το 1995.0  
κ. Δούρος αποδίδει τη χαμηλή κερδοφορία στο 
υψηλό κόστος εξυπηρέτησης των δανείων.

Πιστεύει ότι ο ανταγωνισμός από την Ενιαία 
Αγορά είναι “καλό πράγμα” . Η εταιρία του επεν
δύει 500 εκατ. δρχ. σε νέο εξοπλισμό, για να μπο
ρεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στον ανταγωνι
σμό.

Η “Eros” είναι μικρότερη εταιρία που προ
σπαθεί να εξασφαλίσει επώνυμη παρουσία σε 
βασικά είδη - εσώρουχα και πυζάμες - χρησιμο
ποιώντας δημιουργικό μάρκετινγκ.

Τον περασμένο χρόνο είχε κύκλο εργασιών 
350 εκατ. δρχ., 70% σε εγχώριες πωλήσεις και 
30% σε εξαγωγές. Στην Ελλάδα τα  ενδύματα 
πωλούνται από 500 καταστήματα. Υπάρχουν 4 
καταστήματα με την επωνυμία “Eros” και άδεια 
χρήσης της επωνυμίας έχει δοθεί σε τρεις επι
χειρηματίες. Η νέα μόδα είναι ειδικές “γωνιές” 
σε πολυκαταστήματα ή σε μεγάλα καταστήματα 
καλλυντικών.

“Οι πυζάμες και τα  εσώρουχα δεν είναι είδη 
μόδας” , λέει η διευθύνουσα σύμβουλος κ. Αννα 
Λιβανού. “Εχεις πυζάμες με τσέπες, πυζάμες 
χωρίςτσέπες και αυτό είναι όλο.

“Οι χονδρέμποροι μπορούν να αγοράσουν 
φθηνό εισαγόμενο προϊόν με το  κιλό, αντί με το 
κομμάτι” .

Για να κάνει αισθητή την παρουσία της φίρ
μας της, η κ, Λιβανού τονίζει το  χρώμα και το  σχέ
διο υφάσματος, δίνει προσοχή στο φινίρισμα και 
χρησιμοποιεί “εκκεντρική” συσκευασία. Οι 
πυζάμες της πωλούνται σε τσίγκινα κουτιά με
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Ίσως χο μοναδικό "μηχάνημα" που 
δεν χρειάζεται Βιομηχανικά Αιπανχικά ΒΡ 

για να δουλεύει τέλεια...
Μερικά βιομηχανικά λιπαντικά σας υπόσχονται πολλά.;. 
Τα βιομηχανικά λιπαντικά ΒΡ σας υπόσχονται μόνο αυτό 
που τους επιτρέπει να σας υποσχεθούν η αξιοπιστία τους, 
η υψηλή τους απόδοση, η διάρκειά τους και η προστασία 
που παρέχουν από φθορές και βλάβες: ποτέ δεν 
θα χρειαστεί να διακόψετε την παραγωγή εξαιτίας τους.
Κι αυτό δεν το υπόσχονται απλά. Το εγγυώνται για όλες 
τις βιομηχανικές εφαρμογές που καλύπτουν, όπως:
•  Υδραυλικά συστήματα
•  Γραναζοκιβώτια
•  Αεροσυμπιεστές
•  Στροβιλοσυμπιεστές
•  Συστήματα μεταφοράς θερμότητας

\0mrr
ΕΛΟΤ ΕΝ 29002 / ISO 9002 - 0 2 /0 5

•  Ψυκτικά κυκλώματα
•  Κυκλοφοριακά συστήματα λίπανσης
•  Κατεργασίες μετάλλων
Επιπλέον, η ΒΡ σας προσφέρει την πλήρη κάλυψη ενός 
ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών λίπανσης που 
περιλαμβάνει:
•  μελέτη και προγραμματισμό λίπανσης,
•  ανάλυση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων,
•  συνεχή τεχνική υποστήριξη σε θέματα λίπανσης.
Σε αντάλλαγμα για όλ’ αυτά, η ΒΡ περιμένει από σας μόνο 
ένα πράγμα. Να επωφεληθείτε....
Γ ία ιιερισσότερες ηληροφορίες 
τηλεφωνήστε στα: 6865262, 6865373
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έντονο χρωματισμό και με το  σήμα της εταιρίας. 
Τα κουτιά συνήθως χρησιμοποιούνται κατόπιν 
για αποθήκευση αντικειμένων. Κοστίζουν 160 
δρχ. (ενώ το προϊόν κοστίζει 7.100 δρχ.) και πα
ραμένουν στο σπίτι, διαφημίζοντας με το λογότυ
πό τους την εταιρία.

Για να εξασφαλίσει την ποιότητα προϊόντος 
που επιθυμεί, η κ. Λιβανού εισάγει το  60% των 
υφασμάτων της, κυρίως απάτην Ιταλία. Βασικό 
βαμβακερό ύφασμα και πλεκτό ζέρσεϋ μπορεί 
να βρεθεί στην Ελλάδα, αλλά ασυνήθιστα χρώ
ματα και περίπλοκα σχέδια δεν υπάρχουν.

‘‘Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι υπάρ
χουν μόνο δύο εταιρίες κάποιας ποιότητας που 
ασχολούνται με το  βάψιμο και το  φινίρισμα -  
‘Μαξίμ’ και ‘Φοίβος’. Είναι δύσκολο να πείσεις 
ξένα εργοστάσια να σου τυποβάψουν μικρές 
παρτίδες, αλλά το  μακροχρόνιο καλόπιασμα 
επίλεκτων προμηθευτών έχει αποδώσει.

Ο παραγωγικός εξοπλισμός εισάγεται στο 
σύνολό του, είτε από την Γερμανία είτε από την 
Ιταλία. Η εγχώρια προστιθέμενη αξία είναι περί
που 60%. Το 70% της κατασκευής γίνεται με 
μηχανή, αλλά τα υπόλοιπα (κουμπιά, ράψιμο

σήματος κ.λπ.) πρέπει να γίνουν με το  χέρι. Η κ. 
Λιβανού υπολογίζει ότι θα μπορεί να εξοικονο
μήσει 30% του κόστους παραγωγής αν την 
αναθέσει φασόν στη Βουλγαρία. Δεν θα πρέ
πει να την πειράζει, καθώς η τιμή πώλησης είναι 
70% υψηλότερη από το  κόστος παραγωγής, 
όπως μας πληροφορεί. Οι εισπράξεις διοχε
τεύονται σε μεγάλο ποσοστό στην πληρωμή 
διαφημίσεων, που είναι δυσανάλογα πολλές 
για το  μέγεθος τη ς  εταιρίας. Ο ανταγωνισμός 
από φθηνούς παραγωγούς είναι πολύ οξύς. 
Πρέπει να το  λάβεις υπ’ όψιν σου, αλλά δεν 
μπορείς να μειώσεις την ποιότητα για να αντα- 
γωνισθείς” .

Η ύφεση στην Ευρώπη ανάγκασε τους αγο
ραστές να πιέζουν για εκπτώσεις: Οι εγχώριοι 
παραγωγοί - κατά την κ. Λιβανού - μπορούν να 
ανταγωνισθούντις πολυεθνικές φίρμες επειδή 
καταλαβαίνουν την ελληνική αγορά, ξέρουν 
πώς να διαφημίσουν το  προϊόν τους, και έχουν 
ανταγωνιστικές τιμές” . Ο έλεγχος αποθεμάτων 
είναι βασικής σημασίας. Η κ. Λιβανού λέει ότι η 
παραγωγή της δεν ξεπερνά ποτέ τις  παραγγε
λίες περισσότερο από 20%.
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Το ΜΕΒΛ διατίθεται από τα βιβλιοπωλεία
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

- Ι τ ο υ ρ ν ά ρ η  35, 10682 Α θ ή να  
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 

-Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  17, 10564 Α θ ή να  
ΕΣΤΙΑ, Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ κ ΣΙΑ Ε,Ε.

-Σ όλυυνος 60, 10672 Α θ ή να

ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ, Κ. ΣΠΑΝΟΣ
-Μ α υ ρ ο μ ιχ ά λ η  7, 10679 Α θ ή να  
ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ, Γ,Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
-Σ Ινα  30, 10672 Α θ ή να  
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α,Ε.Β,Ε,
-Ζ ω ο δ ό χ ο υ  Π η ^ή ς  21, 10681 Α θ ή να

5 ΤΟΜΟΙ ·  400 ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ · 3,336 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΩΛΗΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ: 
Ζ α λ ο κ ώ σ τα  4, Α θ ή να , τηλ : 36 27 218, 36 26 360, ία χ :36  26 388

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ__
^ “ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Ελληνική Βιομηχανία

Υπόδηση: Εκατοντάδες 
εταιρικές παρουσίες

Ο κλάδος είναι κατακερ- 
j ματισμένος και αποτελείται 

από εκατοντάδες εταιρίες, 
πολλές από τις οποίες παρά
γουν πενήντα ή λιγότερα ζεύ- J γη υποδημάτων ημερησίως.
Οι μεγαλύτερες 77, σύμφωνα 
με στοιχεία της ICAP, παρου
σίασαν το 1994 μέτρια καθα
ρά κέρδη, 1,4 δισεκ. δρχ. σε 
πωλήσεις 46 δισεκ. δρχ. Η χα
μηλή αποδοτικότητα σημαίνει 
ότι ο κλάδος χαρακτηρίζεται 
από αυξανόμενα χρέη.

Ενας από τους επικεφα
λής του κλάδου είναι η “ Δ. I.
Φειδάς” Α/Ε, που παράγει 
προϊόντα με την εμπορική 
επωνυμία “Boxer” . Η εταιρία 
ιδρύθηκε στην Καλαμάτα το 

; 1919.0 παραγωγικός εξοπλι
σμός εισήχθη από τις ΗΠΑ, αλλά πολλοί πελάτες 
αρνούνταν να αγοράσουν υποδήματα της μηχα
νής και η παράδοση του χειροποίητου συνεχί- 
σθηκε μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σήμερα η εταιρία απασχολεί 220 άτομα στο 
εργοστάσιό της στο Μενίδι και παράγει 550.000 
ζεύγη ετησίως. Το κύριο μέρος της παραγωγής 
της είναι σπορ παπούτσια και μποτάκια από δέρ
μα με πλαστικές σόλες. Μερικά μοντέλα έχουν 
σχεδιασθεί για την αγορά ορθοπεδικών υποδη
μάτων.

Τα καθαρά προ φόρων κέρδη το 1995 ήταν 
183 εκατ.. δρχ. σε πωλήσεις 2,7 δισεκ. δρχ.
(6,8%).

Σύμφωνα με την πρόεδρο της εταιρίας, κ. Μί
να Φειδά-Νταή, η εταιρία χρησιμοποιεί κατά 
100% ελληνικές πρώτες ύλες - από δέρμα και σό
λες ως σπόγγους και κόλλα.

Τα μηχανήματα είναι εισαγόμενα. “Κάθε χρό
νο έχουμε νέα τεχνολογία για να μπορούμε να 
ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της αγοράς”.

Η εταιρία έχει δικό της εκπαιδευτικό τμήμα 
για να εκπαιδεύει τους εργάτες της στη χρήση 
των μηχανημάτων, αλλά και στις μεθόδους σχε
δίασης και παραγωγής.

Δεν υπάρχει οργανωμένο συνδικάτο εργαζο
μένων. Οι τεχνίτες πληρώνονται σύμφωνα με τις 
συμφωνίες που ισχύουν για άλλους τεχνίτες.

Η διοίκηση παραπονείται για το 
υψηλό κόστος του ΙΚΑ. Οι μισθοί κο
στίζουν περισσότερο από ό,τι στην 
Ισπανία και στην Πορτογαλία, αλλά 
βρίσκονται στο 70% των μισθών της 
Ιταλίας και της Δανίας. Ομως, όταν 
προστεθεί το  ΙΚΑ, το κόστος έργα- | 
σίας στην Ελλάδα είναι ίσο ή ανώτερο 
του αντίστοιχου κόστους σε όλες τις 
ανταγωνίστριες χώρες.

Ο κ. Ματθαίος Χριστόπουλος, 
προϊστάμενος εξαγωγών, λέει ότι 
στην Ισπανία και στην Πορτογαλία 
έχει επινοηθεί ένα σύστημα με το 
οποίο το  κράτος καλύπτει το  κόστος 
ασφάλισης για τις εταιρίες που πραγ
ματοποιούν εξαγωγές.

“Το πρόβλημα είναι ότι το  ΙΚΑ δεν 
παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες 
το  πληρώνουμε. Δημιουργεί χρημα
τοοικονομικά και οργανωτικά προ

βλήματα και δενπαρέχει υπηρεσίες".
Περίπου το  ήμισυ της ετήσιας παραγωγής 

της “Φειδάς” προορίζεται για εξαγωγές και περί
που το  ήμισυ των εξαγωγών πωλείται σε αντιπρο
σώπους στη Μόσχα, που το  διαθέτουν στην πρώ
ην Σοβιετική Ενωση. Το υπόλοιπο των εξαγωγών 
πωλείται στις ΗΠΑ και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Υπάρχει αυξανόμενος ανταγωνισμός από πα
ραγωγούς στην Ασία. Υποδήματα της περίπου 
ίδιας ποιότητας με τα ελληνικά πωλούνται 30% 
φθηνότερα από παραγωγούς στην Κορέα, στην 
Ταϊλάνδη, στην Ταϊβάν και στο Βιετνάμ και κατά 
20% φθηνότερα στο Χονγκ Κονγκ και στην Κίνα.

“Οι Κινέζοι δεν έχουν ακόμη καλή τεχνογνω
σία” λέει ο κ. Χριστόπουλος. “Παρά το  γεγονός, 
αυτό δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε σε 
τομείς όπου αποφασίζουν να εισέλθουν” .

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί μπορούν να συνεχί- 
σουν να τους ανταγωνίζονται επειδή έχουν πλεο
νέκτημα στις προδιαγραφές, στην εξυπηρέτηση 
και στη ν παράδοση των προϊόντων.

Οι Ελληνες εξαγωγείς, σημειώνει ο κ. Χριστό- 
πουλος, επιβαρύνονται σημαντικά από την πολι
τική σκληρής δραχμής που - όπως υπολογίζει - 
προκαλεί 20% ετήσια μειώση παραγωγής στο 
εργοστάσιό του.

“Μπορούμε να κατασκευάσουμε άλλα
100.000 ζεύγη για εξαγωγή. Αλλα εργοστάσια,

■ Μίνα Φειδά-Νταή,
πρόεδρος, “Δ.Ι.Φειδάς” Α/Ε:
“Χρειαζόμαστε χέρια και 

μυαλά. Αυτή είναι η διαφορά 
ανάμεσα στην 
υποδηματοποιία και τους 
άλλους κλάδους προϊόντων 
που παράγονται στην 
Ελλάδα”.

Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Σ  1996 ΒΙΟ Μ Η ΧΑΝ ΙΚΗ___ γ8 7 71
--------ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ l° " J



Α Φ ΙΕ Ρ Ω Μ Α

Ελληνική Βιομηχανία

που δεν εξάγουν σήμερα, θα μπορούσαν, αν γι
νόταν υποτίμηση της δραχμής. Ολη η παραγωγή 
της χώρας θα διπλασιαζόταν αν άλλαζε η χρημα
τοοικονομική πολιτική” .

Κέρδη ή ζημίες δεν είναι η μόνη έγνοια. Με πε
ρισσότερες εξαγωγές, λέει ο κ. Χριστόπουλος, η 
εταιρία του θα μπορούσε να κάνει περισσότερο 
γνωστό το όνομά της και τελικά να εξασφαλίσει 
μεγαλύτερες πωλήσεις.

“Θα μπορούσαμε να προσλάβουμε περισσό
τερους ανθρώπους, να δημιουργήσουμε νέους 
ορίζοντες, να εξάγουμε σε χώρες όπως οι Σκαν
διναβικές. Τα κέρδη δεν είναι ο μόνος λόγος για 
τον οποίο πρέπει να αυξήσουμε τις εξαγωγές 
μας” .

Η εταιρία μεταφέρει τα  προϊόντα της στη Μό
σχα με φορτηγά αυτοκίνητα και δεν είχε προβλή
ματα στα 15 χρόνια που πωλεί σε αυτή την αγο
ρά. Ομως, οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν καλύ
πτουν τον κίνδυνο κλοπής ή τρομοκρατίας.

“Είναι ένα πρόβλημα και πρέπει να το θέσου
με στις αρχές. Πρέπει να κάνουν κάτι για να μας 
βοηθήσουν σ’ αυτό το  θέμα, τονίζει ο κ. Χριστό-

πουλος. Προς το παρόν, ο Οργανισμός Ασφάλι
σης Εξαγωγικών Πιστώσεων καλύπτει μόνο συμ
βόλαια που έχουν συναφθεί με κρατικούς φο
ρείς.

Στις νέες αγορές των Βαλκανίων υπάρχουν 
προβλήματα με τις συνδέσεις στις μεταφορές 
(π.χ. ένα εμπορευματοκιβώτιο μπορεί να παρα- 
μείνει στη Βάρνα για ένα μήνα, αναμένοντας 
διαμετακόμιση για τη  Γεωργία). Δεν μπορείς να 
προγραμματίσεις την παράδοση” , σημειώνει ο 
κ. Χριστόπουλος.

Η κ. Φειδά -Νταή αναφέρεται στην ανάγκη 
ανθρώπινου δυναμικού υψηλής στάθμης. “Χρει
αζόμαστε καλούς ανθρώπους επειδή τα υποδή
ματα περνούν από ανθρώπινα χέρια, ακόμη και 
σήμερα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εργα
λεία και καρφιά. Πρέπει να επιθεωρήσουμε τα 
υποδήματα προσεκτικά για ελαττώματα στην 
παραγωγή.

Χρειαζόμαστε χέρια και μυαλά. Αυτή είναι η 
διαφορά ανάμεσα στην υποδηματοποιία και 
τους άλλους κλάδους προϊόντων που παράγο- 
νται στην Ελλάδα” .

Π ροϊόντα ξύλου: Δ ορυφόροι τη ς  ο ικοδομής
Η βιομηχανία επεξεργα

σίας ξύλου “χτίστηκε” στην 
πλάτη της ανοικοδόμησης με
τά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Ανθησε στην περίο
δο οικιστικής έκρηξης τη δε- 
καετίατου 1960, αλλάεπλήγη 
από την ύφεση της δεκαετίας 
του 1970 και πολλές εταιρίες 
του κλάδου έγιναν προβλημα
τικές τη δεκαετία του 1980.
Στην αγωνιώδη προσπάθειά 
τους να μη βουλιάξουν, κατέ
φυγαν σε επιχειρηματικές 
πρακτικές που υπονόμευσαν 
τη βιωσιμότητα ακόμη και 
υγιών ανταγωνιστών τους. Η 
“Βαλκανεξπορτ”, δεύτερη 

| μεγαλύτερη εταιρία του κλά
δου, ουσιαστικά οδηγήθηκε 

! στη χρεοκοπία από το  ντά- 
| μπινγκ τιμών μικρότερων ανταγωνιστών της και 

διασώθηκε μόνον χάρις σε ένα μεγάλο πακέτο 
αναδιάρθρωσης της εταιρίας, που οργανώθηκε 
από τη μεγάλη κοινοπρακτική ένωση τραπεζικών 
δανειστώντης.

Για τέσσερα έτη (μέχρι το  τρίτο τρίμηνο του 
1995), ο κατασκευαστικός κλάδος βρισκόταν σε 
βαθιά ύφεση (ιδίως η αγορά κατοικιών που απορ-

ροφάτο συντριπτικά μεγαλύτερο μέ
ρος των προϊόντων ξύλου). Το 1994, ο 
κλάδος ξύλου συνολικά παρουσίασε 
ζημίες 2,3 δισεκ. δρχ. Η “Βαλκανεξ
πορτ” είχε ζημίες 2,5 δισεκ. δρχ.

Ο κλάδος είναι κατακερματισμέ- ! 
νος (ο ΣΕΒ περιλαμβάνει 91 εταιρίες 
στα μέλη του). Από αυτές, 15% καλύ
πτουν 87% όλων των εργασιών και 
φαίνεται πιθανό ότι θα υπάρξουν συγ
χωνεύσεις, συνενώσεις και αναστολή 
λειτουργίας εταιριών του κλάδου στο 
άμεσο μέλλον.

Σε γενικές γραμμές, ο κλάδος πα
ράγει κατά 20% κόντρα-πλακέ και κα
πλαμάδες και κατά 80% μοριοσανί- 
δες. Περίπου 20% της πρώτης ύλης 
εισάγεται, ιδίως τα υλικά για τα κό- ■ 
ντραπλακέ καιτους καπλαμάδες.

Η πρώτη σε μέγεθος εταιρία του 
κλάδου, η “Σέλμαν”, ιδρύθηκε το  

1962 ως κοινοπραξία με ελβετικά συμφέροντα. 
Σήμερα ανήκει κατά 100% σε Ελληνες ιδιοκτή
τες  και η πλειοψηφία των μετοχών βρίσκεται 
στα χέρια της οικογένειας Ηλιάδη, ενώ οι υπό
λοιπες έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.

Η εταιρία απασχολεί 1.100 άτομα και κα- 
τά φ ερ ε  να μετατρέψ ει τ ις  ζημίες σε κέρδη 
στις αρχές τη ς  δεκαετίας αυτής, εμφανίζο-

ι

■ Γιάννης Τσαλιγόπου-
λος, αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος, "Σέλμαν":
“Το πρόβλημα είναι πως το 
κόστος μεταφοράς καθιστά 
μη κερδοφόρα την εξαγωγή 
φθηνών προϊόντων. Το 
φθηνό προϊόν έχει “κοντά 
πόδια”.
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ν τα ς το  1995 κέρδη 1,3 δισεκ. δρχ. Η εταιρία 
εισάγει κορμούς από τη δυτική Αφρική για τα κό
ντρα-πλακέ και χρησιμοποιεί εγχώρια ξυλεία για 
τις μοριοσανίδες.

Η αναταραχή στη δυτική Αφρική είχε παρα- 
δόξως μικρή επίδραση στην προμήθεια κορμών 
για κόντρα πλακέ και καπλαμάδες.

Αλλά η δομή της παραγωγής ξύλου στην 
Ελλάδα προκάλεσε ελλείψεις στην προμήθεια 
πρώτων υλών για μοριοσανίδες.

Η ευθύνη για την ξυλεία στην Ελλάδα ανήκει 
στο τμήμα δασών του υπουργείου Γεωργίας. Η 
υλοτομία επιτρέπεται μόνο σε κοινοπραξίες που 
έχουν άδεια. Είναι ευκολότερο και αποδοτικότε
ρο να κόβεις κορμούς για σανίδες αντί να κόβεις 
ξύλα που είναι κατάλληλα για μοριοσανίδες και 
οι συνεταιρισμοί προτιμούντο πρώτο.

Το 1995 οι παραγωγοί μοριοσανίδων χρειά- 
σθηκε να εισαγάγουν ποσοστό 25% της πρώτης 
ύλης τους από διάφορες χώρες για να εξασφαλί
σουν πρώτη ύλη για τα εργοστάσιά τους.

“Η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει μέτρα 
για να αναγκασθούν οι υλοτόμοι να κόβουν αυτό 
το  ξύλο ή να επιτρέψει ιδιωτική υλοτομία υπάτην

επίβλεψη των δασικών αρχών” , λέει ο αναπληρω
τής γενικός διευθυντής της “Σέλμαν”, κ. Γιάννης 
Τσαλιγόπουλος.

Υπάρχουν ιδιωτικά δάση στην Ελλάδα, αλλά 
δεν υπάρχουν μεγάλες υλοτομικές εταιρίες που 
να επενδύουν τα κέρδη τους σε δραστηριότητες 
άλλων σταδίων της επεξεργασίας του ξύλου.

Περίπου το  30% της παραγωγής της “Σέλ
μαν" εξάγεται, αλλά τα συνεχιζόμενα υψηλά επι
τόκια και η πολιτική της σκληρής δραχμής δυ- 
σχεραίνουντις εξαγωγές.

Η “Σέλμαν” προσπαθεί να εξάγει σε αγορές 
όπου δεν θα ανταγωνίζεται στην τιμή αλλά στην 
ποιότητα του προϊόντος. Εχει εξασφαλίσει πι
στοποίηση στη Βρεταννία, στη Γερμανία και στην 
Ολλανδία.

“Δεν χρειάζεται να έχεις ξένη πιστοποίηση, 
αλλά βοηθά", παρατηρεί ο κ. Τσαλιγόπουλος. Η 
“Σέλμαν” βρήκε ξένες αγορές στους τομείς επί
πλων κουζίνας και γραφείου και στην αγορά του 
“κάντο μόνος σου”.

Η εταιρία επέλεξε την υψηλότερη κλίμακα 
ποιότητας για τις εξαγωγές της, προσφέροντας 
για εξαγωγή σχετικά ακριβά προϊόντα.

3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Θ Ε Μ Α  Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ :

"Η Ελληνική Επιχείρηση και η Οικονομική 
& Νομισματική Ενωση της Ευρώπης"

Το μηνιαίο οικονομικό περιοδικό ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ προσκαλεί εσάς, τους νέους 
που θα συμμετέχετε σύντομα στην Ευρωπαϊκή Ο.Ν,Ε. να καταγράψετε σήμερα

τις απόψεις σας για αυτήν,

Λάβετε μέρος στον ετήσιο θεσμό του Διαγωνισμού και βραβευθείτε!

ΕΚΤΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

2000 λέξεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ___
από το 1934 ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ
Μ Η Ν Ι Α Ι Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Μέχρι 31 Μαρτίου '97

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 36 26 360,36 27 218
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“Η χρηματοδότηση υπάρχει” , λέει ο κ. Τσαλι- 
γόπουλος.

“Η μεταφορά υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι 
το  μεταφορικό κόστος κάνει την εξαγωγή φθη
νών προϊόντων ασύμφορη. Ενα φθηνό προϊόν 
έχει κοντά πόδια. Δεν πρέπει να σκέπτεσαι μόνο 
την ελληνική αγορά, αλλά και την ευρωπαϊκή”.

Ο κ. Τσαλιγόπουλος λέει ότι ο κλάδος αντιμε
τωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό από την Απω 
Ανατολή (όπου έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις 
σε σύγχρονα μηχανήματα). Τρεις είναι οι λόγοι 
για να μη γίνουν επενδύσεις: έλλειψη κεφαλαίων, 
έλλειψη θέλησης και αβεβαιότητα για τα αποτε
λέσματα. “Ο τελευταίος είναι ο λόγος για την έλ
λειψη επενδύσεων στην Ελλάδα τα πρόσφατα 
χρόνια. Υπάρχουν συνεχείς αλλαγές στους κανό
νες του παιγνιδιού, π.χ. στη φορολογία και τα  κί
νητρα. Υπάρχει συνεχής πολιτική αβεβαιότητα 
που έχει οδηγήσει σε οικονομική αβεβαιότητα.

Οι ξένοι επενδυτές αποθαρρύνονται όχι μό
νον από την αβεβαιότητα αλλά και από τη γραφει
οκρατία, το υψηλό κόστος των παροχών κοινής 
ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρικό) και τις περιορισμένες 
δυνατότητες τραπεζικής χρηματοδότησης.

Λέμε ότι ενθαρρύνουμε τις ξένες επενδύσεις, 
αλλά μένουμε στα λόγια. Δεν τους βοηθάμε” . Οι 
μισθοί είναι κάπως χαμηλότεροι, αλλά χαμηλότε
ρη είναι και η παραγωγικότητα. “Αν χρειάζεσαι 
πέντε ανθρώπους εκεί όπου ο ανταγωνιστής σου 
χρειάζεταιτέσσερις, τότε βρίσκεσαι σε μειονεκτι
κή θέση” .

Ο κ. Τσαλιγόπουλος ανησυχεί ιδιαίτερα για 
την ευκολία με την οποία τοπικές ομάδες διαμαρ
τυρίας μπορούν να αναστείλουν επενδύσεις για 
συχνά αυθαίρετους λόγους. Φέρνει ως παρά
δειγμα την περίπτωση εργοστασίου κόλλας στη 
βόρεια Ελλάδα, το  οποίο αγόρασε γη, πήρε 
άδεια λειτουργίας και πέρασε την περιβαλλοντι
κή εξέταση με άριστα. Σύμφωνα με τις διατάξεις 
εδικαιούτο να έχει επιδότηση 40% επειδή ήταν 
επιχείρηση υψηλήςτεχνολογίας.

Ομως, όταν έφθασε η στιγμή να υλοποιήσει 
την επένδυση, εμποδίσθηκε απότον δήμαρχο και 
πενήντα κατοίκους, που έφεραν αντιρρήσεις.

“Μιλάμε για μια περιοχή όπου υπάρχει μεγά
λη ανεργία, η κυβέρνηση προσφέρει αναπτυξια
κά κίνητρα και τα  συνδικάτα πιέζουν για επενδύ
σεις. Με ποιο δικαίωμα αυτοί οι διαμαρτυρόμε- 
νοι σταμάτησαν την επένδυση; Το δικαστήριο 
μπορεί να σε δικαιώσει. Η αστυνομία θα σου πει 
ότι δεν μπορεί να επιβάλει εφαρμογή της από
φασης. Μετά θα πρεπει να πας στον υπουργό, 
που θα σου πει, ‘α ςτο  συζητήσουμε’!”

Η τραπεζική χρηματοδότηση είναι τώρα πιο 
εύκολη και η διοίκηση των Τραπεζών έχει βελ
τιωθεί σημαντικά τα  τελευταία χρόνια, σύμφω
να με τον κ. Τσαλιγόπουλο. “Ομως, οι κρατικές 
Τράπεζες δεν εφαρμόζουν πάντα τραπεζικά 
κριτήρια και μπορεί να χρηματοδοτήσουν αβέ
βαιες επενδύσεις, με αποτέλεσμα να μην μπο
ρούν να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις με βέ
βαιη απόδοση” .

Επιπλα: Πρόβλημα οι ειδικευμένοι εργάτες
Η βιομηχανία επίπλων χωρίζεται σε δύο υπο- 

κλάδους. Υπάρχουν οι επιχειρήσεις επίπλων 
γραφείου και συναρμολογούμενων συγκροτη
μάτων, όπου η παραγωγή είναι τυποποιημένη, 
και υπάρχουν οι παραδοσιακοί επιπλοποιοί για 
κατοικίες.

Το 1994 υπήρχαν 112 εταιρίες στον κλάδο, το 
20%των οποίων ήταν ζημιογόνες. Οι ζημίες όμως 
δεν ήταν μεγάλες. Ο κλάδος είχε συνολικά καθα
ρά προ φόρων κέρδη 1,9 δισεκ. δρχ. σε πωλήσεις 
43 δισεκ. ή ποσοστό 4,4%. Η απόδοση κεφαλαί
ου ήταν 8,8%.

“Δεν μπορείς να μιλάς για πραγματική βιομη
χανία επίπλων στην Ελλάδα”, λέει η κ. Ελένη Βα- 
ράγκη της “Βαράγκης” ΑΒΕΠΕ, που ιδρύθηκε 
το  1900. “Είναι περισσότερο βιοτεχνία. Απασχο
λούμε 98 άτομα στο εργοστάσιό μας στην Πεύκη 
και κατασκευάζουμε320 μοντέλα".

Η εταιρία είχε κύκλο εργασιών 1,5 δισεκ. δρχ. 
το  1995 και προ φόρων κέρδη 390 εκατ. δρχ. Εχει

έξι εκθέσεις και 40 πωλητές.
Σχεδόν όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποι

εί εισάγονται. Χρησιμοποιείται ελληνικό πεύκο σε 
στηρίγματα κρεβατιών και σε σκελετούς καναπέ
δων, αλλά τα ξύλα, οι καπλαμάδες, τα  μέταλλα, 
το  γυαλί, τα  δέρματα, τα  υφάσματα και το μεγα
λύτερο μέρος από τα γεμίσματα αγοράζονται 
στο εξωτερικό. Το πρόβλημα με τις ελληνικές 
πρώτες ύλες είναι η έλλειψη συνέπειας στην ποι
ότητα.

Δεν υπάρχει παράδοση υπεργολαβίας, όπως 
στην Ιταλία. “Είχαν την παράδοση και τα  σχέδια 
και ανέπτυξαν την υπεργολαβία πριν από 35 έτη. 
Σήμερα, αν μπεις σε ένα ιταλικό εργοστάσιο, βλέ
πεις ένα εργαστήριο συναρμολόγησης, τελειώ- 
ματος καιλουστραρίσματος".

Στην Ελλάδα η προστιθέμενη αξία στον κλά
δο προέρχεται από την ικανότητα των τεχνιτών. 
Η κ. Βαράγκη την υπολογίζει στο 48%-52% του 
τελικού προϊόντος.

Το πρόβλημα είναι να βρεις ειδι
κευμένους εργάτες. Δεν υπάρχει 
σύστημα μαθητείας και οι ανειδί
κευτοι εργάτες που μπαίνουν στη 
δουλειά πρέπει να λάβουν το βασι
κό ημερομίσθιο από την πρώτη μέ
ρα. Η εταιρία προσπαθεί να προ- 
σλάβει μόνον ειδικευμένους εργά
τες, αλλά αυτό γίνεται όλο και πιο 
δύσκολο. “Πολύ λίγοι νέοι θέλουν 
να κάνουν τέτοιου είδους δουλειά.
Ο κλάδος συρρικνώνεται και η ευ
κολότερη λύση είναι η εισαγωγή” .

Σύμφωνα με την κ. Βαράγκη, οι 
περισσότερες εταιρίες εισάγουν 
παραδοσιακά έπιπλα από τη Βρε- 
ταννία και το  Βέλγιο και σύγχρονα 
έπιπλα από την Ιταλία.

Ο κλάδος πάσχει από συνδυα
σμό υπερβολικής γραφειοκρατίας 
και χαλαρής εφαρμογής. “Οι κανονισμοί υπάρ
χουν για πυρασφάλεια, ασφάλεια εργοστασίου 
κ,λ., αλλά δεν εφαρμόζονται.

Δεν υπάρχει ινστιτούτο προδιαγραφών για τη 
βιομηχανία. Τα ελατήρια πρέπει να τηρούν τις 
προδιαγραφές DIN, αλλά δεν υπάρχουν προδια
γραφές ασφαλείας για τα παραγεμίσματα” .

Γίνονται συζητήσεις με τον ΕΛΟΤ για την κα
θιέρωση προδιαγραφών του κλάδου. “Ομως εί
ναι περίπλοκη υπόθεση” , λέει η κ. Βαράγκη, “λό
γω του τεράστιου πλήθους υλικών που χρειάζο
νται για να κατασκευασθεί ένα έπιπλο” .

Χαρτί και Προϊόντα Χαρτιού:
Η χαρτοποιία περιλαμβάνει 111 

ΕΠΕ καιΑ/Ε (1994), αλλά οι πρώτες 15 
είχαν το  71 % του ενεργητικού και πά
νω από το 50% των κερδών. Περίπου 
το  25% των εταιριών παρουσίασαν ζη
μίες, κυρίως λόγω του υψηλού κό
στους εξυπηρέτησης δανείων.

Ο κλάδος επλήγη πολύ σκληρά 
από τη βιομηχανική κρίση στις αρχές 
της δεκαετίας του 1980 και το ενεργη
τικό ήταν αρνητικό την περίοδο 1984- 
86. Πέντε από τις μεγαλύτερες εται- 
ρίες(ΑΕΕΧ Χαρτοποιία Αιγαίου”,
“ΕΓΛ Χαρτοποιία”, “Θεσσαλική Βιο
μηχανία Πολτού και Χάρτου”, “ΜΕΛ - 
Μακεδονική Εταιρία Χάρτου” και 
“Αθηναϊκή Χαρτοποιία) πέρασαν 
στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης 
Επιχειρήσεων (ΟΑΕ).

Το αποτέλεσμα είναι ότι ο 
κλάδος δεν μπορεί να προσφέ
ρει ένα επίσημο σύστημα εγγυή
σεων. Εξαρτάται αποκλειστικά 
από την καλή θέληση του κατα
σκευαστή αν θα αντικαστήσει 
ένα χαλασμένο έπιπλο.

Η ενιαία αγορά έχει καταφέ
ρει πλήγμα στον κλάδο. Παλιό- 
τερα απολάμβανε την προστα
σία δασμών, που ανέρχονταν 
στο50%-60%.

“Η προστασία προσέφερε 
έναν εύκολο τρόπο για να επιζή- 
σει, ο κλάος αλλά πολλοί δεν 
μπόρεσαν να προετοιμασθούν 
γιατην ανοικτή αγορά” .

Η εταιρία κατασκεύαζε προϊ
όντα της “Knoll” με άδεια, κάτι 
το οποίο τη βοήθησε να αναπτύ

ξει τεχνογνωσία στα συστήματα και στον έλεγχο 
ποιότητας. Το ειδικό εργαστήριο που κατασκευ
άζονταν αυτά τα έπιπλα ήταν πλήρως καθετοποι- 
ημένο. Η “Knoll” εξαγοράσθηκε από την 
“Westinghouse” μετά το  1992 και η συμφωνία 
με τη “Βαράγκης” τερματίσθηκε, επειδή δενήταν 
πια αναγκαία. Τα έπιπλα μπορούσαν να εισα- 
χθούνελεύθερα.

“Μπορείς να επιζήσεις μόνο μέσα από εξαγω
γές, αλλά δεν μπορέσαμε να τις οργανώσουμε. 
Απλώς έχουμε πελάτες σε διαφορετικές χώρες, 
και οι περισσότεροι είναι εκτός της Κοινότητας”.

Ενας κλάδος με προβλήματα
Η “Αθηναϊκή Χαρτοποιία”, 

η μεγαλύτερη του κλάδου, 
βρίσκεται ακόμη υπό κρατική 
ιδιοκτησία: 63% των μετοχών 
στον ΟΑΕ, 34% στην Εθνική 
Τράπεζα και 3% στην ΕΤΕΒΑ. 
Τα προβλήματά της είναι αντι
προσωπευτικά του κλάδου, 
αν και η “Αθηναϊκή Χαρτοποι
ία” έχει δικά της, ιδιαίτερα 
προβλήματα.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 
1937 από την οικογένεια Κε
φάλα, που είχε ιδιαίτερη ευαι
σθησία για τη νέα τεχνολογία. 
Τη δεκαετία του 1960 εγκατέ- 
στησαν νέες αμερικανικές μη
χανές χαρτοποιίας, που ήταν 
πολύ πιο εξελιγμένες από

■ Ελένη Βαράγκη,
μέλος δ.σ. “Βαράγκης” ΑΒΕΠΕ:
“Δεν μπορείς να μιλάς 
για πραγματική 

επιιύοβιομηχανία στην 
Ελλάδα. Είναι περισσότερο 
βιοτεχνία".

■ Η Αίας Γεωργόπουλος,
διευθύνω ν σύμβουλος, 

“Αθηναϊκή Χαρτοποιία”:
“Ο ανταγωνισμός από τους 
μικρούς converters είναι ένα 
ευρωπαϊκό πρόβλιιμα που μας 
επηρεάζει λιγότερο απ’ ό,τι 
τους υπόλοιπους".
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όσες υπήρχαν τότε στην Ευρώπη. Χρησιμοποι
ούνται ακόμη και σήμερα, κάτι το  οποίο δείχνει 
πόσο “προχωρημένες” ήταν τότε, για την εποχή 
τους, αλλά και πόσο οξεία είναι σήμερα η έλλειψη 
κεφαλαίων για εκσυγχρονισμό.

Η καθοδική πορεία της εταιρίας άρχισε το 
1974, όταν επένδυσε σε ένα θερμο-μηχανικό ερ
γοστάσιο πολτού στη Δράμα, με σκοπό την πα
ραγωγή δημοσιογραφικού χάρτου. Το εργοστά
σιο έχει δυναμικότητα 40.000 τόννων ετησίως και 
χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη πεύκα και λεύκες 
από ιδιόκτητο δάσος έκτασης 61 τετρ.χλμ. Τα 
αποθέματα δεν είναι αρκετά (ήδη φυτεύονται άλ
λα 32 τετρ.χλμ.) και χρειάσθηκε να εισαχθούν 
πρώτες ύλες από τη Βουλγαρία.

Και πάλι ο εξοπλισμός ήταν πρωτοποριακός, 
και μάλιστα ο πρώτος του είδους του. Οι συνή
θεις μηχανές του είδους τότε παρήγαν ρολλά 
χαρτιού, πλάτους 2,4 μέτρων, με ρυθμό 450 μέ- 
τρων/λεπτό. Ο νέος εξοπλισμός είχε σχεδιασθεί 
να παράγει ρολλά πλάτους 6 μέτρων με ρυθμό
1.000 μέτρα/λεπτό.

Η μηχανή απέτυχε στις δοκιμές.
“Η έμπνευση ήταν σωστή - όλες οι μηχανές 

σχεδιάζονται με τις ίδιες αρχές - αλλά η εφαρμο
γή ήταν σκέτη καταστροφή", λέει ο διευθύνων 
σύμβουλος κ.Ηλίας Γεωργόπουλος.

Η εταιρία δεν μπόρεσε ποτέ να σηκώσει κεφά
λι μετά από την επένδυση στη Δράμα, που παρα
μένει ακόμη ένα μεγάλο βάρος.

Η εταιρία έχει τρεις μονάδες χαρτιού: παρα
γωγής απορροφητικού χαρτιού στον Ελαιώνα 
των Αθηνών, τελειώματος και μετατροπής στο 
Μεγάλο Πεύκο και το εργοστάσιο στη Δράμα, 
που παράγει χαρτί γραφής και δημοσιογραφικό 
χαρτί (χαρτοπολτός που δεν έχει /¿υκανθεί χημι
κά και τα  χαρτιά αρχίζουν να κιτρινίζουν μετά 1 -2 
χρόνια).

Η “Αθηναϊκή Χαρτοποιία” έχει παραγωγικό 
δυναμικό 150.000 τόννους ετησίως, (65.000 τό 
νοι απορροφητικό, 60.000 τόννοι γραφής και 
εφημερίδας και το υπόλοιπο χαρτόνι συσκευα- 
σίας με αυλακώσεις, όχι όμως χαρτονένια κου
τιά).

Αξιοποιεί όλη τη δική της παραγωγή πολτού, 
ανακυκλώνει, ακόμη, 30.000 τόννους ετησίως και 
βασίζεται σε εισαγωγές για τους υπόλοιπους 
δΟ.ΟΟΟτόνους ετησίως.

Ετσι, παραμένει “όμηρος” των διεθνών τιμών 
χαρτιού, οι οποίες την περίοδο 1994-95 τετρα
πλασιάσθηκαν από $260/τόννο σε $1.050/άόννο. 
Η εταιρία έχει ένα άλλο εργοστάσιο, κοντά στη 
Δράμα, που παράγει 10 εκατ. τ.μ. μοριοσανίδες 
τον χρόνο, δεύτερη σε μέγεθος παραγωγή στην 
Ελλάδα, μετά από αυτήντης “Σέλμαν”. Παράγει,

επίσης, ετησίως, 5.000 τόννους σάκων απορριμ
μάτων από πολυαιθυλένιο (οικιακής και βιομηχα
νικής χρήσης) και 9.000 τόννους θειικού αργιλί
ου, για το  φιλτράρισμα νερού.

Η “Αθηναϊκή Χαρτοποιία” είχε πολλές κακοτυ- 
χίες. Μια από τις τέσσερις μηχανές απορροφητι
κού χαρτιού καταστράφηκε σε μια έκρηξη, προ
τού περάσει η εταιρία στον ΟΑΕ.

Το 1993, φωτιά κατέστρεψε ολοκληρωτικά το 
εργοστάσιο τελειώματος στην Αθήνα. Η εταιρία 
αγόρασε νέα μηχανήματα και τα  εγκατέστησε 
στο χώρο ενός πρώην εργοστασίου της “Πειραϊ- 
κής Πατραϊκής” (που επίσης ανήκει στον ΟΑΕ) 
στο Μεγάλο Πεύκο.

Ομως, η οδική μεταφορά του χαρτιού σε από
σταση 30 χιλιομέτρων για το  τελείωμα είναι δυ
σχερής και ακριβή. Η εταιρία δεν μπορεί να επε
κτείνει το  εργοστάσιο στον Ελαιώνα, επειδή η πε
ριοχή προορίζεται για αναβάθμιση, με σταδιακή 
απομάκρυνση των βιομηχανιών.

Πρόσφατα, ένα μεγάλο οικόπεδο της εται
ρίας, που της χρησίμευε για αποθήκες, στάθμευ
ση οχημάτων και επισκευή τους, απαλλοτριώθη
κε για να κατασκευασθεί μονάδα συντήρησης 
του αθηναϊκού μετρό.

“Δεν ξέρουμε αν θα φέρουμε πίσω το  εργο
στάσιο μετατροπής χαρτιού για την παραγωγή 
χαρτιών κουζίνας και τουαλέτας και δεν θα ξ έ 
ρουμε προτού ολοκληρωθεί™ γενικό σχέδιο του 
μετρό. Η κατάσταση είναι αβέβαιη” , λέει ο κ. Γε
ωργόπουλος. Από την εφαρμογή της Ενιαίας 
Αγοράς, το  μερίδιο εισαγωγών έχει αυξηθεί από 
2% σε 33%. Εχει παρατηρηθεί έξαρση στη δρα
στηριότητα μικρών μετατροπέων, που εισάγουν 
τεράστια ρολλά και τα  μετατρέπουν, έναντι μι
κρού τιμήματος, σε προϊόντα με τη φίρμα του 
σουπερμάκετ που τα παραγγέλλει. Το περισσό
τερο χαρτί εισάγεται από την Τοσκάνη της βόρει
ας Ιταλίας, όπου 33 κατασκευαστές απορροφη
τικών χαρτιών έχουν οργανωθεί για να εξασφαλί
σουν κοινούς χώρους αγοράς και συντήρησης 
και που τους επιτρέπει να μειώνουν το  κόστος 
παραγωγής και πωλήσεων.

Η “Αθηναϊκή Χαρτοποιία” έχασε το  15% του 
δικού της μεριδίου αγοράς λόγω της φωτιάς. Κα- 
τάφερε να ανακτήσει το 3% και σήμερα το  μερί
διό της είναι 33%. Ομως, ο κ. Γεωργόπουλος λέει 
ότι ο αγώνας είναι σκληρός, επειδή χρειάζεται να 
ανταγωνισθείτους μικρούς μετατροπείς που πα
ράγουν προϊόντα με φίρμα κατά παραγγελία.

“Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που έχει μι
κρότερη επίδραση σε μας από ό,τι στους άλ
λους. Στη Βρετανία, στη Γαλλία και στη Γερμανία 
το χαρτί που πωλείται με φίρμα σουπερμάρκετ 
καλύπτει το 40%-45% της αγοράς. Στην Ελλάδα
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τα σουπερμάρκετ έχουν βάλει στόχο το  25%. 
Ομως, αισθανόμαστε μεγαλύτερη πίεση, λόγω 
των πολύ χαμηλών τιμών των ανταγωνιστών μας. 
Οποια τιμή και αν προσφέρουμε, οι μικροί μετα
τροπείς προσφέρουν κατά 10% χαμηλότερη”. Ο 
κ. Γεωργόπουλος υποστηρίζει ότι το πλεονέκτη
μα στην τιμή προέρχεται από την παρακράτηση 
ΦΠΑ και εισφορών ΙΚΑ.

Η “Αθηναϊκή Χαρτοποιία” βρίσκεται παγιδευ- 
μένη σε ένα δίλημμα. Το υψηλό κόστος εξυπηρέ
τησης δανείου ήδη απορροφά το  μεγαλύτερο 
μέρος του λειτουργικού κέρδους. Το 1995 είχε 
καθαρά κέρδη 144,5 εκατ. δρχ, σε πωλήσεις 47 
δισεκ. δρχ.

Ομως, η εταιρία δεν μπορεί να απευθυνθεί 
στους μετόχους για νέο κεφάλαιο επειδή όλοι 
ανήκουν στον δημόσιο τομέα και κάθε εισφορά 
θα ερμηνευόταν από τις Βρυξέλλες ως παράνο
μη κρατική ενίσχυση.

Η εταιρία πρέπει να συνεχίσει να τα βγάζει πέ
ρα με αυτοσχέδια επενδυτικά προγράμματα 
αξίας 12 δισεκ. δρχ, από σήμερα έως το  2003.

Ανάμεσα στις προτεινόμενες επενδύσεις εί
ναι οι απαραίτητες εργασίες για να λειτουργήσει 
ο ελαττωματικός εξοπλισμός του εργοστασίου 
της Δράμας. Το πρόβλημα είναι ότι οι προδια
γραφές έχουν αλλάξει στα 10 μέτρα πλάτος και
2.000 μέτρα/λεπτό, σχεδόν διπλάσια της δυναμι
κότητας του εργοστασίου.

“Στον Καναδά ή στις ΗΠΑ, αν έχεις κάποιο 
πρόβλημα ξοδεύεις χρήματα και το διορθώνεις” , 
λέει ο κ. Γεωργόπουλος. “Η ‘Αθηναϊκή Χαρτοποι
ία’ λειτουργεί εδώ και χρόνια χωρίς να ξοδεύει 
δραχμή. Τα βγάζουμε πέρα με την πείρα και τις 
γνώσεις του προσωπικού μας, που αντιμετωπίζει 
τα  προβλήματα με τις ικανότητέςτου, όχι με χρή
ματα”.

Η “Αθηναϊκή Χαρτοποιία” θα πρέπει να έχει 
ιδιωτικοποιηθεί μέσα σε τρία χρόνια, αλλά η κυ
βέρνηση επιμένει να πωλήσει τα  εργοστάσια 
στην Αθήνα και στη Δράμα μαζί, σαν πακέτο.

“Δεν είχαμε δυσκολία να 
βρούμε υποψήφιους επεν
δυτές για τη  ‘Σοφτεξ’” , λέει 
ο κ. Γεωργόπουλος. “Μιλή
σαμε με μια σειρά διεθνών 
χαρτοβιομηχανιών. Ολοι 
ήθελαν το  εργοστάσιο 
απορροφητικού χαρτιού, 
κανείς δεν ήθελε τη μονάδα 
της Δράμας”.

Η τακτική της κυβέρνη
σης για την ιδιωτικοποίηση 
δεν προβλέπει απλή πώλη
ση εταιριών στον πλειοδότη, αφήνοντας την ανα
διοργάνωση σε αυτόν. Οι προσφορές πρέπει να 
έχουν τη μορφή πακέτου, που θα περιλαμβάνει 
μετρητά και χρηματοδότηση επενδύσεων σε ένα 
επιχειρηματικό σχέδιο που θα έχει στόχο τη δια
τήρηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού θέ
σεων εργασίας.

Ο κ. Γεωργόπουλος είναι ειλικρινής. “Η Δρά
μα χρειάζεται δεκάδες εκατομμυρίων δολλα- 
ρίων σε επενδύσεις ή κλείσιμο”. Το κόστος θα εί
ναι περίπου $80-180 εκατ. ανάλογα με το  αν θα 
χρησιμοποιηθεί μόνο για την παραγωγή πολτού 
ή γιατηνπαραγωγή πολτού και χαρτιού.

Η εταιρία έχει πλεονεκτήματα. Είναι στρατη
γικά τοποθετημένη για να εφοδιάζει τα  Βαλκάνια 
και τη Μέση Ανατολή. Βρίσκεται πιο κοντά στη 
Σόφια και στην Κωνσταντινούπολη από την Αθή
να. Εχει δικές της λιμενικές εγκαταστάσεις.

Προσφάτως, μια ξένη εταιρία, η 
“International Paper”, αγόρασε ένα εργοστάσιο 
στην Πολωνία, το κατεδάφισε και έκτισε νέο με 
κόστος $180 εκατ. Αυτό ήθελε η τοπική χαρτο
βιομηχανία.

“Η Δράμα δεν έχει μέλλον, εκτός αν βρεθεί 
ένας επιχειρηματίας του χώρου, άνθρωπος που 
καταλαβαίνει ποιες είναι οι απαραίτητες επενδύ
σεις. Δεν θα μπορούσε να πωληθεί σε κάποιον 
που έχει πείρα μόνο σε άλλους κλάδους”.

Η  χαρτοποιία έπληγη 
σκληρά από την κρίση 

στις αρχές της δεκαετίας 
του 1980

Πλαστικά: Μεγάλη συγκέντρωση δυναμικού
Ο κλάδος των πλαστικών είναι από αυτούς 

που δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα με την κρίση 
στις αρχές της  δεκαετίας του 1980. Αρκετές 
από τις  εταιρίες του πέρασαν στον ΟΑΕ. Το 
1994, οι πωλήσεις των 259 εταιριών πλαστι
κών, που ανήκουν στον ΣΕΒ, ήταν ύψους 214,5 
δισεκ. δρχ., αλλά τα  καθαρά προ φόρων κέρδη 
μόλις 12,4 δισεκ. δρχ. (5,8%), με απόδοση κε
φαλαίου 13,4%.

Ο κλάδος κυριαρχείται από την “Πετζετά-

κις” Α/Ε, που παράγει σωλήνες νερού, αποχέ
τευσης και αερίων από μέσης πυκνότητας πο
λυαιθυλένιο και PVC και ενισχυμένους σωλή
νες πολυαιθυλενίου με διάφορες ίνες ή μέταλ
λα. Η εταιρία παράγει 6.000 διαφορετικά προϊ
όντα, αν υπολογίσει κάποιος όλες τις  διαμέ
τρους και τα  πάχη τοιχωμάτων.

Η εταιρία λέει ότι έχει το  70% τη ς  αγοράς 
(ενισχυμένοι σωλήνες 90%, σωλήνες πολυαι
θυλενίου 25%, άκαμπτοι σωλήνες από χλωρι-
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ούχο πολυβινύλιο 45% κ.λπ.).
Εχει ποσοστό 88% της “Πλαστι
κά Μακεδονίας”, που βρίσκεται 
σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Η εταιρία πώλησε πρόσφατα 
το  μερίδιό της στην “Petzetakis 
Pipelife” , κατασκευαστή άκα
μπτων σωλήνων PVC, και αγορα
στής ήταν ο συνέταιρος στην 
κοινοπραξία “Solvey Wiener
berger”.

Η “Πετζετάκις” Α/Ε είναι μία 
από τις ελάχιστες ελληνικές 
εταιρίες που επενδύουν στο 
εξωτερικό. Εχει κοινοπραξίες 
στο Ιράν και στην Αυστραλία, και 
θυγατρικές στη Γερμανία, στην 
Ιταλία, στη Γαλλία, στη Βρεταν- 
νία, στην Ισπανία και στην Πορ
τογαλία. Τα προϊόντα της  έχουν 
πατέντες και παράγονται με 
άδεια σε 81 χώρες.

Στην Ελλάδα το  1995 είχε καθαρά προ φό
ρων κέρδη 221 εκατ. δρχ. σε πωλήσεις 13,4 δι- 
σεκ. δρχ. (1,6 %). Ο ενοποιημένος κύκλος ερ 
γασιών μαζί με τα  “Πλαστικά Καβάλας” και τις  
εταιρίες του εξωτερικού ήταν 34 δισεκ. δρχ.

Το μικρό περιθώριο κέρδους είναι αποτέλε
σμα της μεγάλης δανειακής επιβάρυνσης της 
εταιρίας, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή κ. 
Ευάγγελο Χασσιώτη.

“Υπάρχει μεγάλη δανειακή επιβάρυνση. Τα 
εισπρακτέα επιμηκύνθηκαν τρομακτικά και τα  
πληρωτέα δεν μπορούσαν να επιμηκυνθούν 
τόσο. Χρειαζόμασταν μεγάλο κεφάλαιο κίνη
σης. Παράλληλα, χρεαζόμασταν μακροπρόθε
σμο κεφάλαιο και οι Τράπεζες δεν είχαν διαθέ
σιμο επειδή δεν είχαν μακροπρόθεσμες κατα
θέσεις” .

Ο κ. Χασσιώτης αναχρηματοδοτεί το  δά
νειο, μετατρέποντας τα  βραχυπρόπθεσμα δά
νεια σε μεσοπρόθεσμα και μεταφέροντας ένα 
σημαντικό αριθμό δανείων σε ECU και γιεν.

Λέει ότι η εταιρία θα εισαχθεί στο Χρηματι
στήριο για να εξασφαλίσει αύξηση κεφαλαίου 
όταν η αγορά βελτιωθεί.

Είχε προβεί σε μεγάλες εκδόσεις μετοχών 
το  1993 και το  1994, αλλά η οικογένεια εξακο
λουθεί να κατέχει 48% της  εταιρίας και να 
ελέγχει πάνω από 50%.

Η παραγωγή της κατανέμεται γενικά στο 
PVC κατά 80% και στα προϊόντα πολυαιθυλενί
ου κατά 20% (ποσοστό που κυμαίνεται ματαξύ 
60%-40%). Μέχρι το  τέλος του αιώναη κατανο
μή θα είναι μάλλον 50%-50%.

Το PVC έχει αυξημένη το ξι
κότητα και η γερμανική κυβέρ- | 
νηση έχει ήδη ψηφίσει νόμο που : 
απαιτεί από τους κατασκευα
στές να παραλαμβάνουν προς j 
καταστροφή τα  προϊόντα τους j 
από PVC όταν θα έχει λήξει ο 
χρόνος ζωής τους.

Το πολυαιθυλένιο αναζωο- | 
γονείται με την προσθήκη μερι
κών χημικών που έχουν χαθεί.

Η “ Πετζετάκις” δίνει έμφαση 
στην έρευνα. “Σε 10-15 έτη οι 
απαιτήσεις της  κοινωνίας και οι 
νέοι περιβαλλοντικοί νόμοι μπο
ρεί να επιβάλουν τη  χρήση εντε- j 
λώς διαφορετικών υλικών για τα 
προϊόντα της  εταιρίας.

Πρέπει να επενδύσεις στην 
έρευνα για να ανταποκριθείς 
στις αλλαγές” .

Η εταιρία είχε ένα εργοστά
σιο δυναμικού 18.000 τόννων ετησίως στο Μο
σχάτο και ένα 30.000 τόννων ετησίως στη Θή- ! 
βα. Τον Μάρτιο 1996 μετέφερε το  σύνολο της 
παραγωγής στη Θήβα, επεκτείνοντας το  εργο
στάσιο στους 64.000 τόννους ετησίως.

“ Εχεις να κάνεις με προϊόντα που ουσιαστι
κά είναι εμπορεύματα", λέει ο κ. Χασσιώτης. 
“Το μερίδιο αγοράς έχει ζωτική σημασία. Τα 
εμπόδια εισόδου στην αγορά είναι ουσιαστι- 
κώς ανύπαρκτα. Η καλύτερη άμυνα είναι το  μέ
γεθος, για να μπορείς να αναλάβεις μεγάλες 
παραγγελίες. Για να το  κάνεις, πρέπει να δια
θέτεις μεγάλο δυναμικό. Γ ια να δικαιολογήσεις 
το  μεγάλο δυναμικό πρέπει να έχεις μεγάλο 
μερίδιο αγοράς. Είναι μια κυκλική υπόθεση.

Γ ια να είσαι κερδοφόρος πρέπει να έχεις 
ένα πραγματικά πολύ χαμηλό κόστος παραγω
γής, εξειδικευμένα προϊόντα και καλή μονάδα 
έρευνας.

Η ελληνική αγορά τώρα περιορίζεται ουσι- 
στικά στα μεγάλα έργα. Οταν τελειώσουν τα  
μεγάλα έργα, η έρευνα θα πρέπει να βρει νέες 
χρήσεις για τα  προϊόντα, καθώς επίσης και νέα 
προϊόντα” .

Παρόμοιες σκέψεις επικρατούν και για τις  
αγορές του εξωτερικού. “Είναι στρατηγικό θέ
μα. Πρέπει να επικρατείς στηντοπική αγορά.

Η παραδοσιακή μέθοδος μεταφοράς των 
εξαγωγών είναι οδικώς με φορτηγά. Αυτό ση
μαίνει ότι δεν μπορείς να μεταφέρεις το  προϊόν 
σου σε μεγάλες αποστάσεις. Από τη  φύση των 
προϊόντων μας, πρέπει να συνάπτουμε κοινο
πραξίες στο εξω τερικό” .

■ Ευάγγελος Χασσιώ
της, γενικός διευθυντής, “Πε
τζετάκις’’ ΛΕ:
“Η  ελληνική αγορά αυτή τη 
στιγμή είναι περιορισμένη 
στα μεγάλα έργα. Οταν αυτά 
τελειώσουν, το Κ&Ο θα 
πρέπει να έχει ανακαλύψει 
νέες εφαρμογές και νέα 
προϊόντα”.
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Η “ Πετζετάκις” βρίσκεται σε μεταβατικό 
στάδιο, 0  κ. Χασσιώτης υποστηρίζει ότι είναι η 
μόνη ελληνική εταιρία που εξάγει τεχνογνω
σία. “Είναι πολυεθνική από τη  φύση της, αλλά 
οργανωμένη στα πρότυπα παραδοσιακής οι
κογενειακής επιχείρησης” .

Ο κ. Χασσιώτης προσελήφθη πέρυσι για 
την εισαγωγή νέων οργανωτικών μεθόδων. 
“Χρειαζόμαστε πολυεθνική προσέγγιση, πο
λυεθνικό προσωπικό και πρέπει να πληρώνου
με ευρωπαϊκούς μισθούς και επιδόματα για να 
προσελκύσουμε στελέχη διεθνούς επιπέδου” .

Χημικά: Περασμένα μεγαλεία...
Ο κλάδος χημικών βρισκόταν κάποτε στην 

πρωτοπορία της ελληνικής βιομηχανίας. Σήμερα 
μειώνει το  μέγεθος του και αντιμετωπίζει ισχυρό 
ανταγωνισμό από φθηνά εισαγόμενα προϊόντα.

Το 1994 υπήρχαν 260 εταιρίες στον κλάδο, 
αλλά οι πρώτες 15 είχαν μερίδιο 64% της παρα
γωγής. Το 1994 περίπου το  ένα-τεταρτο των 
εταιριών παρουσίασε ζημίες. Τα συνολικά κέρδη 
του κλάδου ήταν 43,8 δισεκ. δρχ. σε πωλήσεις 
614,4 δισεκ. δρχ. (7,1%). Η απόδοση κεφαλαίου 
ήταν 16,6%.

Οι μεγάλες εταιρίες παράγουν λιπάσματα, 
οξέα και πετροχημικά.Οταν ιδρύθηκαν, στη δε
καετία του 1960, αναμενόταν να πραγματοποιή
σουν συμπληρωματικές επενδύσεις. Υπάρχει κά
ποιος βαθμός ενοποίησης, αλλά είναι περιορι
σμένος, επειδή οι εγχώριοι παραγωγοί δενπαρά- 
γουν ενεργά συστατικά για αγροχημικά ή φαρ
μακευτικά προϊόντα, ή άλλα ενδιάμεσα χημικά. 
Ολα πρέπει να εισαχθού ν από το  εξωτερικό.

Ο κλάδος κυριαρχείται από τέσσερις εταιρίες 
υπό κρατικό έλεγχο: Α/Ε “Ελληνική Χημικών 
Προϊόντων και Λιπασμάτων” (ΑΕΕΧΠΛ) στη 
Δραπετσώνα, “Χημικές Βιομηχανίες Βορείου 
Ελλάδος” Α/Ε (ΧΒΒΕ) στη Θεσσαλονίκη, “Βιο
μηχανία Αζωτούχων Λιπασμάτων” (ΑΕΒΑΛ) 
στην Πτολεμάίδα και “Βιομηχανία Φωσφορικών 
Λιπασμάτων” Α/Ε (ΒΦΛ) στη Νέα Καρβάλη κο
ντά στην Καβάλα.

Από το  1948 η κυβέρνηση επιδοτούσε τα λι
πάσματα. Είχε συμφωνίες αγοράς με το σύστη
μα “κόστος συν κέρδος” , που εξασφάλιζε μεν 
κέρδος στις εταιρίες, αλλά όχι και αρκετά έσοδα 
για επενδύσεις. Οι εταιρίες έπρεπε να προβούν 
σε επαχθή δανεισμό για να εκσυγχρονισθούν και 
η αποδοτικότητά τους μειώθηκε λόγω του υψη
λού κόστους εξυπηρέτησης των δανείων.

Η κυβέρνηση αντιστάθηκε επί μία δεκαετία 
στηνπίεση από την Ε.Ε. να σταματήσειτην επιδό
τηση, αλλά τελικά άρχισε τη σταδιακή μειώσή 
της στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι τιμές 
αυξήθηκαν κατά 250% την περίοδο 1990-1994 
και οι πωλήσεις έπεσαν κατά 25%.

Τότε, εξαντλήθηκαν και τα  εγχώρια αποθέμα
τα άνυδρης αμμωνίας. Η ΑΕΒΑΛ παρασκεύαζε

αμμωνία από λιγνίτη, η ΒΦΛ χρησιμοποιούσε φυ
σικό αέριο από τα κοιτάσματα του Πρίνου και η 
ΕΚΟ χρησιμοποιούσε νάφθα. Στις αρχές της δε
καετίας του 1990, όλοι ανέστειλαν την παραγω
γή, επειδή δεν μπορούσαν να ανταγωνισθούν 
τους Ουκρανούς παραγωγούς, που χρησιμοποι
ούσαν ως πρώτη ύλη το  ρωσικό φυσικό αέριο και 
πωλούσαντο εμπόρευμά τους τπη διεθνή αγορά 
προς $100 τον τόννο. Παρά τους προστατευτι
κούς δασμούς της Ε.Ε., το  εισαγόμενο κόστιζε 
φθηνότερα από το  ελληνικό προϊόν.

Η ΑΕΕΧΠΛ άρχισε να εμφανίζει ζημίες το 
1990 και ξεκίνησε την διαδικασία εκκαθάρισης το 
1992. (Παραμένει σε καθεστώς εκκαθάρισης εν j 
λειτουργία, με μεγάλες ζημίες, προκαλώντας 
στρεβλώσεις στην αγορά, επειδή πωλεί με μεγά
λες εκπτώσεις για να μην κλείσει). Η ΑΕΒΑΛ άρχι
σε να εμφανίζει ζημίες το  1991 και ξεκίνησε πρό
γραμμα μείωσης προσωπικού μετά το  κλείσιμο I 
του εργοστασίου αμμωνίας. Η ΒΦΛ, που αντλού
σε τις πρώτες ύλες της (αέριο) από τα κοιτάσμα
τα του Πρίνου, δέχθηκε νέο πλήγμα το  1993, 
όταν η Εταιρία Πετρελαίων Βορείου Αιγαίου άρ
χισε να επανεισάγει το  φυσικό αέριο υπό πίεση 
στις πετρελαιοπηγές της. Η ΒΦΛ το  χρειαζόταν 
ως πρώτη ύλη για το εργοστάσιο αμμωνίας. Μό
νον η ΧΒΒΕ με τη γαλλική τεχνολογία και με εναλ
λακτική σειρά προϊόντων CFC για τη βιομηχανία 
ψυκτικών και τα  αεροσόλ κατάφερε να διατηρή
σει την κερδοφορία της. Αλλά με τη σταδιακή κα
τάργηση της παραγωγής CFC, που επιβάλλουν 
οι νέοι κανόνεςτης Ε.Ε., η ΧΒΒΕ κατάφερε ναπα- 
ραμείνει κερδοφόρος μόνον χάρις σε μεγάλες | 
μειώσεις προσωπικού - από 950 άτομα σε 550 - 
και με αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των 
δανείων της.

Το μεσοπρόθεσμο μέλλον του κλάδου εξαρ- 
τάται από τις εξελίξεις στηνπαραγωγή αμμωνίας 
και την τιμολόγηση. Στις αρχές του 1995, η διε
θνής τιμή της αμμωνίας είχε αυξηθεί σε $275/τό- 
νο, όταν οι χώρες του πρώην κομμουνιστικού 
μπλοκ προσπαθούσαν να αυξήσουντα κέρδη σε 
σκληρό νόμισμα.

Η ΕΚΟ επανέλαβε την παραγωγή αμμωνίας 
και η ΒΦΛ ετοιμάζεται να ξαναρχίσει - υπολογίζο-
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ντας και οι δύο στη χρήση εισαγόμε- 
νου ρωσικού φυσικού αερίου - που 
έχει καθυστερήσει πέντε χρόνια.

FI γενική γνώμη είναι ότι οι τιμές 
της αμμωνίας θα σταθεροποιηθούν 
γύρω στα $200/τόννο. Το κόστος πα- 
ραγωγήςτης ΒΦΛ με το  φυσικό αέριο 
θα είναι γύρω στα $130, αφήνοντας 
καλό ποσοστό (35%) ακαθάριστου 
κέρδους. Το κόστος παραγωγής της 
ΕΚΟ, με την παλαιότερη τεχνολογία, 
είναι περίπου $200/τόννο, αφήνοντας 
μικρά περιθώρια ανταγωνισμού.

FI ΧΒΒΕ αγοράζει σήμερα αμμω
νία από την ΕΚΟ με ένα τριετές συμ
βόλαιο που επεβλήθη από το κράτος.
Οταν αυτό λήξει, η εταιρία θα έχει αρ
κετές εναλλακτικές λύσεις. Μπορεί 
να αγοράσει στην ελεύθερη αγορά 
από τη Βουλγαρία που πωλεί $25 κά
τω από τις τιμές της διεθνούς αγοράς 
(λύση που δεν της εξασφαλίζει μα
κροπρόθεσμη ασφάλεια προμηθει
ών) ή θα μπορεί να επενδύσει σε δικό 
της παραγωγικό δυναμικό,

F1 εταιρία έχει σκεφθεί να επενδύσει περίπου 
$ 100 εκατ. σε μια μονάδα μέσα στην Ελλάδα ή να 
αγοράσει και να εκσυγχρονίσει μια μονάδα στη 
Βουλγαρία.

Θεωρητικά, η ΧΒΒΕ και η ΒΦΛ έχουν αρκετή 
παραγωγή για να ικανοποιήσουν την εγχώρια ζή
τηση σε λιπάσματα, αλλά το κράτος διατηρεί 
ανοικτές τις ΑΕΒΑΛ και ΑΕΕΧΠΛ για κοινωνικούς 
και πολιτικούς λόγους.

Ο κ. Αλέξανδρος Τσεκούρας, αναπληρωτής 
γενικός διευθυντής της ΧΒΒΕ, πιστεύει ότι ο 
εξορθολογισμός είναι αναπόφευκτος, λόγω της 
αυξανόμενης ομογενοποίησης της Ενιαίας Αγο
ράς.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία κυριαρχείται από 
την “Norske Hydro” της Νορβηγίας και την 
“Kemira” της Φινλανδίας, που ακολουθούν την 
τακτική της δημιουργίας μεγάλων στρατηγικών 
συμμαχιών. Η “Norske Hydro” , π.χ., απέκτησε 
πρόσφατα τον ιταλικό κρατικό γίγαντα χημικών 
“Eni Chem” .

“Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε την πιθανό
τητα”, λέειοκ. Τσεκούρας, να δούμε την ‘Norske’ 
ή την ‘Kemira’ να συμμετάσχουν στο μετοχικό κε
φάλαιο κάποιου Ελληνα παραγωγού.

Η πολιτική τους είναι να εξασφαλίζουν πα
ραγωγικό δυναμικό σε όλα τα  μέρη του κόσμου 
και να το  εντάσσουν στο δικό τους εμπορικό δί
κτυο. Ο λόγος που δεν έχουμε δει να εκφράζε
ται ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι ότι έχουν

διαπιστώσει την ανισορροπία 
προσφοράς-ζήτησης και πι
στεύουν ότι θα ήταν παρακιν
δυνευμένη επένδυση. Η 
υπερπροσφορά κάνει ιδιαίτε
ρα επισφαλείς τις ξένες επεν
δύσεις”.

Αν η ΧΒΒΕ προχωρήσει 
στη δημιουργία εργοστάσιου 
αμμωνίας θα πρέπει να σχη
ματίσει κοινοπραξία που θα 
της εξασφαλίσει αρκετό κε
φάλαιο. Αλλιώς, λέει ο κ. Τσε
κούρας, το Χρηματιστήριό 
μας αρκεί για να καλύψει τις 
ανάγκες της εταιρίας σε κε
φάλαιο.

Ο κ. Τσεκούρας τονίζει ότι 
η ΧΒΒΕ μπόρεσε να διατηρή
σει το  μερίδιό της στην αγο
ρά και να παραμείνει κερδο
φόρος χάρις στην καλή έρευ
να, που επέτρεψε τεχνολογι
κές βελτιώσεις στις διαδικα
σίες, οι οποίες ήταν γαλλικής

προέλευσης.
Ως Ευρωπαίος παραγωγός, η εταιρία πρέ

πει να διατηρεί υψηλές προδιαγραφές περι
βαλλοντικής προστασίας για τα απόβλητα και 
την εκπομπή αερίων.

“Δεν βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση σε 
σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους παραγω
γούς, αλλά αντιμετωπίζουμε πιθανά μελλοντι
κά προβλήματα από τρ ίτες  χώρες με φθηνές 
πρώτες ύλες και χαμηλές περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές” .

Το λεγόμενο “πράσινο ντάμπινγκ” από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες είναι πρόβλημα που 
απασχολεί όλες τις βαριές βιομηχανίες της  Ευ
ρώπης.

Μέχρι τώρα η ελληνική αγορά δεν έχει υπο
φέρει πολύ από εισαγωγές, επειδή η αγορά εί
ναι μικρή και απομονωμένη. Οι παραγωγοί στην 
Κεντρική Ευρώπη όμως έχουν σοβαρά προβλή
ματα με τις  φθηνές εισαγωγές από την Πολω
νία και την Τσεχία.

Για να διασφαλίσει το  μέλλον της, η ΧΒΒΕ 
σκοπεύει να στραφεί προς τα “ειδικά” προϊό
ντα.

“Τα ειδικά προϊόντα έχουν υψηλότερο περι
θώριο κέρδους και θα μας προστατεύσουν από 
τις εισαγωγές” , λέει ο κ. Τσεκούρας. “Ελπίζου
με ότι με τα  ειδικά προϊόντα θα προστατεύσου
με τη θέση μας, βελτιώνοντας την αποδοτικό- 
τητα” .

■ Αλέξανδρος Τσεκού
ρας, αναπληρωτής γενικός διευ
θυντής, ΧΒΒΕ:
“Δεν βρισκόμαστε σε 
μειονεκτική θέση με τους 
άλλους Ευρωπαίους 
παραγωγούς, αλλά 
αντιμετωπίζουμε πιθανά 
μελλοντικά προβλήματα από 
τρίτες χώρες με φθηνές 
πρώτες ύλες και χαμηλές 
περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές”.
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Διυλιστήρια και η “μόδα” 
της ιδιωτικοποίησης

Η Ελλάδα έχει τέσσερα 
διυλιστήρια με παραγωγικό 
δυναμικό κοντά στους 20 
εκατ. τόννους ετησι'ως και η 
εγχώρια κατανάλωση είναι 
περίπου 15 εκατ. τόννοι το 
έτος. Τα προϊόντα πετρελαί
ου αντιπροσωπεύουν 10%- 
15% της συνολικής αξίας 
εξαγωγών. Δύο από τα  διυλι
στήρια είναι ιδιωτικά και η πα
ραγωγή τους προοριζόταν 
αρχικά αποκλειστικά για εξα 
γωγή, αν και τελευταία άρχι
σαν να εφοδιάζουν και την εγ
χώρια αγορά. Πρόκειται για 
την “Πετρόλα”, ιδιοκτησίας 
του Ομίλου Λάτση, και τη 
“Μότορ Οιλ” (με το τμήμα 
εμπορίας “ΑνίΝ”) που ανήκε 
μέχρι πρότινος στην οικογέ
νεια Βαρδινογιάννη. Η πώληση έναντι $400 εκατ. 
του 50% των μετοχών της “Μότορ Οιλ/Α\/ΙΝ” 
στην “Αγθπιοο” της Σαουδικής Αραβίας ολοκλη
ρώθηκε πρόσφατα.

Τα άλλα δύο διυλιστήρια ανήκουν στο κρά
τος, μαζί με τα τμήματα εμπορίας τους: “Ελληνι
κά Διυλιστήρια Ασπροπύργου” (ΕΛΔΑ), κοντά 
στην Αθήνα, και ΈΚΟ - Διυλιστήρια και Χημικά 
Μακεδονίας”, στη Θεσσαλονίκη. Τα ΕΛΔΑ ανή
καν στον Σταύρο Νιάρχο, η ΕΚΟ στην “Εχχοη” . 
Τις δύο εταιρίες εξαγόρασε το  δημόσιο το  1977 
και το  1984 αντίστοιχα. Οι δύο εταιρίες έχουν θυ
γατρικές που ασχολούνται με την εμπορία. Η 
“ ΕΛΔΑ-Ε” άρχισε να δραστηριοποιείται στην διε
θνή αγορά ανεφοδιασμού πλοίων και αεροσκα- 
φώντο 1988 και επεκτάθηκε στην εγχώρια κατα
ναλωτική αγορά (βενζίνη, πετρέλαιο, πετρέλαιο 
θέρμανσης) το  1994. Εχει σημαντικό μερίδιο της 
αγοράς πετρελαίου, περίπου 24% κατ’ εκτίμηση 
το  1994, και ντίζελ πλοίων, 28,4%. Η ΕΚΟέχειπα- 
νελλήνιο δίκτυο 750 σταθμών βενζίνης (με πολι
τική που εξασφαλίζει σταθμούς σε απομακρυ
σμένες περιοχές) και το  1994 είχε μερίδιο 15,2% 
της συνολικής εγχώριας αγοράς και 20,6% της 
διεθνούς.

Οι δύο εταιρίες είναι θυγατρικές της “Δημό
σιας Επιχείρησης Πετρελαίου” (ΔΕΠ), στην 
οποία ανήκουν επίσης η “Δημόσια Επιχείρηση

Αερίου” (ΔΕΠΑ) και η “ΔΕΠ-ΕΚΥ”
εταιρία διεξαγωγής ερευνών για πε
τρέλαιο.

Η ΔΕΠ διαχειριζόταν την αγορά 
πετρελαίου για λογαριασμό του κρά
τους, αγοράζοντας καιπωλώντας πε
τρέλαιο μέσω ενός λογαριασμού 
εκτός του κρατικού προϋπολογι
σμού.

Το 1992 η Νέα Δημοκρατία έκλει
σε τον λογαριασμό και άρχισε να 
αντιμετωπίζει τη  ΔΕΠ ως εταιρία με 
μία μόνον μετοχή που ανήκει στο 
κράτος.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα
τίας συζητούσε την ιδιωτικοποίηση 
των διυλιστηρίων και του δικτύου 
σταθμών βενζίνης.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που τη 
διαδέχτηκε, είπε ότι θα ιδιωτικοποιή
σει μέρος της εταιρίας μέσα στο 

1996, εκδίδοντας μετοχές, αλλά δεν έχει διευ
κρινίσει το  ποσοστό καιτονχρόνο. Η αγορά προ
βλέπει ότι θα μονοπωληθεί ένα ποσοστό 10% 
στοτέλοςτου έτους, αλλά δεν υπήρξε άλλη ανα
κοίνωση, εκτός από την αρχική εκδήλωση πρό
θεσης την περασμένη άνοιξη, ενώ δεν υπάρχει 
καμία ένδειξη προπαρασκευής για εισαγωγή με
τοχών στο Χρηματιστήριο.

Η διοίκηση της ΔΕΠ είναι αντίθετη. Ο γενικός 
διευθυντής, κ. Μανώλης Δασκαλάκης, είπε σε 
ένα συνέδριο, το  περασμένο καλοκαίρι, ότι μερι
κές επιχειρήσεις του δημοσίου δεν πρέπει να 
ιδιωτικοποιηθούν και η ΔΕΠ είναι μία από αυτές.

Πιστεύει ότι η μόδα των ιδιωτικοποιήσεων εί
ναι θέμα δόγματος: “Είναι μύθος ότι οι ιδιωτικές 
εταιρίες είναι καλύτερες. Μερικές εταιρίες του 
Δημοσίου δουλεύουν καλά” .

Ο κ. Δασκαλάκης λέει ότι οι Ελληνες αυτοκι
νητιστές πληρώνουν 22% λιγότερο τη βενζίνη 
τους από τους Ιταλούς και 16% από τους Ισπα
νούς και όμως η ΔΕΠ είναι κερδοφόρος.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, τα  διυλιστήρια 
του δημόσιου τομέα είναι θέμα στρατηγικής ση
μασίας, λόγω της απόμακρης θέσης της χώρας 
από την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι επίσης θέμα 
κοινωνικής πολιτικής.

“Ανη κυβέρνηση θέλει να παρεμβαίνει, για να 
ελέγχει τον πληθωρισμό, δεν θα πρέπει να ιδιω-

■ Μανώλης Δασκαλάκης,
διευθύνων σύμβουλος, ΔΕΠ:
“Η  μόδα των
ιδιωτικοποιήσεων είναι θέμα 
δόγματος. Είναι μύθος ότι οι 
ιδιωτικές εταιρίες είναι 
καλύτερες. Μερικές εταιρίες 
του δημοσίου δουλεύουν 
καλά”.
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ΤΟ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ Ή  ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.
Η ΙΝΤΕβΑΜ ΕΠΙΟΑΝ αποδεικνύει την πρωτοπορία της έμπρακτα. Μ ελετώντας και κυρίως κατανοώντας τις ανάγκες  

σας, σχεδίασε, δημιούργησε και προσφέρει την ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΝΤΕΒΑΜΕΡΙΟΑΝ, το κορυφαίο  
ασφαλιστικό πρόγραμμα για το αυτοκίνητο. Κορυφαίο και μοναδικό για τρεις  σημαντικούς λόγους:

1. Είναι το πιο ολοκληρωμένο.
Π αρέχει πλήρη και άμεσ η κάλυψη σ’εσάς  
και το  αυτοκίνητό σας, ό,τι κι αν συμβεί.
Η ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
ΙΝΤΕΙΤΑΜΕΒΙΟΑΝ καλύπτει κυριολεκτικά  
τα  πάντα.
Από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις:
■ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
■ ΟΛΙΚΗ / ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
■ ΦΩΤΙΑ
-  ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
■ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ
Μέχρι τις πιο ακραίες:
■ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΘΥΕΛΛΑ,

ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
■ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ
■ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
«ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

κ α ι  σ τ ο  Α υ τ ο κ ί ν η τ ο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΝΙΩΘΕΙΣ 

ΙΝΤΕΝΑΜΕΒΙΘΑΝ

Και τις πρωτοποριακές παροχές:
■ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙ

ΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ/ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΑΣ

« ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ. 

Επιπλέον η ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗ
ΤΟ Υ  παρέχει άμεσα προσωπική βοήθεια  
στην Ελλάδα και στο εξω τερικό, μέσω  
τη ς  ΙΝΤΕΙΤΑΜΕΒΙΟΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ.
24  ώ ρες το  24ωρο, τα  αεροπλάνα, τα  
ελικόπτερα και τα  ασθενοφόρα της, 
σας παρέχουν ένα ξεχωριστό αίσθημα  
ασφάλειας.
2. Είναι το πιο ευέλικτο.
Η ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
ΙΝΤΕΒΑΜΕΒΙΟΑΝ προσαρμόζεται 
απόλυτα στις προσωπικές σας ανάγκες. 
Γιατί σας προσφέρει καλύψεις ομαδο- 
ποιημένες σε τρ ε ις  κατηγορίες,

Βασική, Μ ερική, Πλήρη, 
με τη  δυνατότητα να επι- 
λ έξετε  αυτή που πραγματικά  
σας ταιριάζει. Επίσης και κάτι μοναδικό! 
Από σας εξα ρ τά τα ι αν θα  συμπεριλά - 
β ετε  ή όχι τη ν  αστική ευ θύ ν η  προς 
τρ ίτους.
3. Είναι το πιο συμφέρον.
Ο συνδυασμός των καλύψεων που 
προσφέρει και τη ς  τιμής στην οποία τ ις  
προσφέρει, το  κάνουν ασυναγώνιστο. Αν 
υπολογίσετε και την προστιθέμενη αξία  
του  ονόματος και της εξυπ ηρέτησης  
ΙΝΤΕΒΑΜ ΕΒΙΟΑΝ, θα  δ είτε  ότι πρόκειται 
γ ια  μια μοναδική ευκαιρία. Από εδώ και 
πέρα, ό,τι κι α ντύ χει... μικρό το  κακό.
Γ ιατί υπάρχει η ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
Το πιο πλήρες, ευέλικτο και συμφέρον  
πρόγραμμα τη ς  αγοράς.

φ  ΙΝ Τ Ε ΙίΑ Μ Ε ΙΙΙΟ Α Ν
Η  Μ εγάλη Ασφάλεια!
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τικοποιήσει τον τομέα πετρελαίων.
Δεν μπορείς να έχεις χαμηλές τι

μές για τους καταναλωτές και υψηλά 
κέρδη για τους επενδυτές. Η κυβέρ- 

| νησηθαπρέπειναεπιλέξει” .
Αν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί η 

ΔΕΠ, θα πρέπει να της επιτραπεί 
πρώτα να λειτουργήσει ως ιδιωτική 

| επιχείρηση για ένα διάστημα, ώστε 
να μεγιστοποιήσει την αγοραία αξία
της·

Σε πολλά πράγματα η εταιρία λει
τουργεί σαν να ανήκε ήδη στον ιδιω
τικό τομέα, σύμφωνα με τον κ.
Ανδρέα Τζούρο, διευθυντή επιχειρη
σιακού σχεδιασμού και ανάπτυξης 
του ομίλου.

“Η εταιρία είναι οργανωμένη με 
| τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται 

αποφάσεις πολύ γρήγορα. Μπορού
με να αγοράσουμε φορτίο $20 εκατ. 

ί σε μισή ώρα. Αλλιώς δεν θα μπορού
σαμε να ανταποκριθούμε στον αντα
γωνισμό από τον ιδιωτικό τομέα” .

Αλλά η τιμολόγηση γίνεται με βάση το κόστος 
παραγωγής συν ένα περιθώριο κέρδους - όχι το 

| μεγαλύτερο που θα αντέξει η αγορά. “Νομίζου
με ότιτα  κέρδη μας είναι αρκετάγια να καλύψου- 
μ ετο  επιχειρηματικό σχέδιό μας και το  επενδυτι
κό πρόγραμμά μας” .

Μια ανανέωση εξοπλισμού των ΕΛΔΑ, κό-

στους $600 εκατ. ολοκληρώ
θηκε το 1989, ανεβάζοντας 
την εταιρία σε ευρωπαϊκό επί
πεδο, αλλά αφήνοντάς την με 
μιά τεράστια δανειακή επιβά
ρυνση.

Η τεχνολογία hydro- 
skimming, που πριν από 30 
χρόνια ήταν στην αιχμή της τε 
χνολογίας, όταν εγκαταστά
θηκε στα ΕΛΔΑ, είναι πια ξεπε
ρασμένη και το  μέγεθος των 
διυλιστηρίων είναι μικρό για 
τις διεθνείς προδιαγραφές. 
Εφαρμόζεται ήδη ένα πρό
γραμμα από την ΕΚΟ, για να 
αυξηθεί η δυναμικότητα πα
ραγωγής πετρελαίου κατά 
25%, στους 150.000 τόνους 
ετησίως. Προς το  παρόν, το 
προϊόν διύλισης θα εξακολου
θήσει να μεταφέρεται στον 
Ασπρόπυργο για αναβάθμιση. 

Η ΔΕΠ πρόσφατα συμμε
τείχε σε ποσοστό 35% σε μια κοινοπραξία με 
ιδιωτικά συμφέροντα για την παραγωγή πλαστι
κού ΡΕΤ σε ένα εργοστάσιο στον Βόλο. Σχεδιά
ζει επίσης μια μονάδα αξίας $120 εκατ. για πα
ραγωγή πολυπροπυλενίου, που θα συμπληρώ
νει την παραγωγή από το  τμήμα πετροχημικών 
της ΕΚΟ.

■ Ανδρέας Τζούρος,
διευθυντής επιχειρησιακού 
σχεδιασμού, ΔΕΠ:
“Η  εταιρία είναι οργανωμένη 
με τέιοιο τρόπο ώστε να 
λαμβάνονται αποφάσεις πολύ 
γρήγορα. Αλλιώς δεν θα 
μπορούσαμε να 
ανταποκριθούμε στον 
ανταγωνισμό από τον ιδιωτικό 
τομέα”.

Βασικά μέταλλα: Αναζητώντας ενέργεια
Η Ελλάδα έχει μεγάλο εύρος ορυκτών απο

θεμάτων, αλλά δεν έχει φθηνά αποθέματα 
ενέργειας, που είναι τόσο ζωτικά για τις περισ
σότερες διαδικασίες και εργασίες. Η εγχώρια 
αγορά είναι πολύ μικρή και οι παραγωγοί θα 
πρέπει να εξαρτώνται από τις  εξαγω γές για να 
επιζήσουν. Οι αγορές είναι ευμετάβλητες και 
οι μονάδες επεξεργασίας που κατασκευάσθη
καν για να εκμεταλλευθούν τις  αυξανόμενες τ ι
μές συχνά αποδείχθηκαν πολύ μεγάλες για τη 
διεθνή ζήτηση - τουλάχιστον με τις  τιμές που 
χρεώνουν οι Ελληνες παραγωγοί. Το πρόβλη
μα είναι ότι όλα τα  ελληνικά μέταλλα μπορούν 
να αγορασθούν από αλλού και μάλιστα σε χα
μηλότερες τιμές, αν και σε πιο απομακρυσμέ
να σημεία της γης για τους Ευρωπαίους. Ο 
κλάδος φθίνει και οι εξαγω γές μεταλλευμά
των, που κάποτε αντιπροσώπευαν το  16% της 
αξίας όλων των εξαγωγών, το  1994 είχαν πέσει 
στο 4,5%.

Η κυβέρνηση Καραμανλή ίδρυσε την

“Ελληνική Εταιρία Βιομηχανικών και Μεταλ
λευτικών Επενδύσεων” (ΕΛΕΒΜΕ), το  1975, 
για να αναπτυχθούν μεταλλευτικές, χημικές 
και συναφείς βαριές βιομηχανίες.

“Ο τρόπος σκέψης ήταν ότι αφού έχουμε τα 
αποθέματα, ας τα  εκμεταλλευθούμε μόνοι 
μας, χωρίς να λάβουμε υπόψη αν έχουμε τους 
ανθρώπους, την τεχνογνωσία κ.λ.” , λέει ο κ. 
Βασίλης Νικολετόπουλος της  εταιρίας “Ελλη
νικοί Λευκόλιθοι” . “Η ΕΛΕΒΜΕ ήταν μία από τις  | 
μεγάλες αποτυχίες τη ς  κυβέρνησης Καραμαν
λή” .

Η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προσπά- j 
θησε να χρησιμοποιήσει την ΕΛΕΒΜΕ ως εται- I 
ρία holding και σχεδίασε να της μεταβιβάσει 
όλες τις  μεταλλευτικές συμμετοχές του ΟΑΕ 
και τη ς  ΕΤΒΑ. Ομως, το  σύνολο σχεδόν των | 
εταιριών ήταν προβληματικές και η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη οδήγησε την ΕΛΕΒΜΕ σε εκκαθά
ριση.

Τελευταία, υπήρξε αντίδραση στην προώ-
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θηση της παραγωγής μεταλλευμάτων από την 
πλευρά των οικολόγων. Το πιο πρόσφατο πα
ράδειγμα είναι τα  μεταλλεία Κασσάνδρας στη 
Χαλκιδική. Εκεί εξορύσσεται μολυβδούχος 
ψευδάργυρος χαμηλής περιεκτικότητας σε 
χρυσό, με δυνατότητα οικονομικής εκμετάλ
λευσης 15 ετών υπό τον όρο ότι η επεξεργασία 
για την εξαγωγή χρυσού από το  μετάλλευμα 
θα γίνεται επιτόπου, αποφεύγοντας τα  σημα
ντικά έξοδα μεταφοράς του ακατέργαστου 
ορυκτού.

Η ΕΛΕΒΜΕ δημιούργησε την εταιρία “Με
ταλλευτικές Βιομηχανίες Αιγαίου” (ΜΕΤΒΑ)
για να κατασκευάσει και να εκμεταλλεύεται ερ 
γοστάσιο επεξεργασίας, αλλά δεν μπόρεσε να 
εξασφαλίσει άδεια εγκατάστασης σε καμία πε-

ριοχή. Η ΜΕΤΒΑ έκλεισε και μαζί με αυτήν τα 
ορυχεία.

Στο τέλος του 1995, το  υπουργείο Ανάπτυ
ξης πώλησε το  συγκρότημα της Κασσάνδρας 
στην “TVX Gold” του Καναδά, έναντι $65 
εκατ., η οποία ανέλαβε τη  δέσμευση να επεν
δύσει $204 εκατ. σε έργα εκσυγχρονισμού των 
εγκαταστάσεων και στην κατασκευή εργοστα
σίου εξαγωγής χρυσού. Αν το  έργο υλοποιη
θεί, θα είναι η μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην 
Ελλάδα τα  τελευταία δέκα χρόνια. Ενώ τα  με
ταλλεία έχουν εκσυγχρονισθεί και επαναλει- 
τουργούν, οι ντόπιοι οικολόγοι εμποδίζουν την 
κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας. Η 
εταιρία έχει το  δικαίωμα να επικαλεσθεί όρο 
της σύμβασης που της επιτρέπει για λόγους

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  ΑΓΟΡΑ Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΩ Ν  Α Λ Ο Υ Μ ΙΝ ΙΟ Υ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ% ΚΛΑΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ%

Καλώ δια 
3

Εξώ θηση
37

Μ ετα φ ο ρ ές
Ο ικιακές

σ υσ κευές
5

Η λεκ τρ ικ ές  
και μηχανικέ 

σ υ σ κευ ές  
8

Συσ κευασ ία
25

Κ α τα σ κευ ές  
55

Προϊόντα σε χρήση (έλαση)%

Ο ικιακές 
σ υσ κευές  

8

Προϊόντα σε χρήση (εξέλαση) %

Κ α τα σ κευ ές  
18 Συσ κευασ ία  

69

Μ ηχα νικές  
και η λ εκ τρ ικ ές  

σ υσ κευές  
1

Ο ικιακές 
σ υ σ κευ ές  

4

Μ ετα φ ο ρ ές
1

Κ α τα σ κευ ές  
90

Πηγή: Aluminium Association of Greece, Annual Report, 1995
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ανωτέρας βίας να μην τηρήσει τις συμβατικές 
υποχρεώσεις της.

Πρόσφατα, εταιρίες που παράγουν μόλυ
βδο, νικέλιο, αμίαντο και λευκόλιθο έχουν αντι
μετωπίσει δυσκολίες οικονομικής ή περιβαλ
λοντικής φύσεως,

Ο βωξίτης ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Η 
Ελλάδα έχει βεβαιωμένα αποθέματα 120 εκατ. 
τόννων και πιθανά αποθέματα 500 εκατ. τόν- 
νων. Η εκμετάλλευση άρχισε τη  δεκαετία του 
1930, αλλά η συστηματική παραγωγή τη  δεκα- 
ετία του 1950. Σήμερα τέσσερις εταιρίεςπαρά- 
γουν βωξίτη (συνολικά 3,8 εκατ. τόννους ετη- 
σίως ή 86% της παραγωγής στη δυτική Ευρώ
πη).

Το μετάλλευμα είναι υψηλής περιεκτικότη
τας σε αλουμίνα, αλλά ιδιαίτερα σκληρό, δυ- 
σχεραίνοντας την επεξεργασία για την παρα
γωγή αλουμίνας. Η εξόρυξή του είναι ακριβή, 
κάτι που σημαίνει ότι το  ελληνικό μετάλλευμα 
κοστίζει $30 ανά τόννο, ενώ της  Τζαμάικα $5- 
10 συν μεταφορικά. Περίπου το  ένα-τρίτο του 
μεταλλεύματος καταναλώνεται στην Ελλάδα 
και το  υπόλοιπο εξάγεται.

Το 1966, η “Pechiney” της Γαλλίας, με την 
ΕΤΒΑ συνέταιρο μειοψηφίας, πραγματοποίησε 
τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση που είχε 
γνωρίσει μέχρι τότε η Ελλάδα, την “Αλουμίνιον 
της Ελλάδος” -συγκρότημα $137 εκατ. - για την 
παραγωγή αλουμίνας-αλουμινίου στο Δίστομο. 
Στα 30 χρόνια λειτουργίας του, η παραγωγή 
αλουμίνας αυξήθηκε 250% (το 1995 ήταν 
629.000 τόννοι) και η παραγωγή κολωνών και χε
λωνών σχεδόν διπλασιάσθηκε (ήταν 131.000 τόν- 
νοι το  1995). Η παραγωγή αυτή αντιστοιχεί στο 
9% και 4% της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Το εργοστάσιο αλουμινίου απορροφά περί
που το ήμισυ της παραγωγής αλουμίνας και το 
υπόλοιπο πωλείται κατά κύριο λόγο στην 
“Pechiney” της Γαλλίας. Οι πωλήσεις αλουμινίου 
το  1995 ήταν συνολικά 140.100 τόννοι, από τις 
οποίες 64% στην εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 
στο εξωτερικό. Οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή 
ήταν σημαντικές, αλλά τελευταία έγινε μετατόπι
ση προς την Ευρώπη.

Η “Αλουμίνιον της Ελλάδος” είναι καλό πα
ράδειγμα της αναφοράς του κ. καθηγητή Α. Κι- 
ντή στην ανάγκη περισσότερων μεγάλου μεγέ
θους επιχειρήσεων, που θα δώσουν ώθηση στις 
μικρότερες, δευτερογενείς βιομηχανίες.

Από την παραγωγή αλουμινίου ξεκίνησε 
ένας κλάδος που μετατρέπει το  μέταλλο σε 
προϊόντα. Εβδομήντα τοις εκατό της εγχώριας 
αγοράς για φύλλα και λεπτά φύλλα αλουμινίου 
καλύπτονται από μία εταιρία, την “Αλουμίνιο

Αττικής” . Είκοσι μία μεγάλες εταιρίες εξώθησης 
αλουμινίου έχουν αναπτυχθεί, παράγοντας 
κουφώματα, επενδύσεις και άλλα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται από τον κλάδο οικοδομών. 
(Υπάρχουν περίπου 12.000 μικρότερες επιχει
ρήσεις που ασχολούνται με την εξώθηση αλου
μινίου σε όλη τη χώρα). Η παραγωγή καλωδίων 
αλουμινίου είναι περιορισμένη. Περιορισμένη 
είναι και η παραγωγή προϊόντων με χύτευση, 
επειδή δεν υπάρχει αυτοκινητοβιομηχανία ή αε
ροναυπηγικές εταιρίες, που θα τα απορροφού
σαν.

Η τιμή του αλουμινίου στην αγορά είναι πολύ 
ευμετάβλητη. Μετά την κατάρρευση της Σοβιε
τικής Ενωσης, η Ρωσία άρχισε να εξάγει μεγά
λες ποσότητες, σε μία προσπάθεια να εξασφα
λίσει συνάλλαγμα. Οι εξαγωγές δεκαπλασιά
σθηκαν σε 2 εκατ. τόννους ετησίως και οι τιμές 
έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους στο τ έ 
λος του 1993.

Οι πέντε μεγάλες παραγωγικές χώρες υπέ
γραψαν ένα μνημόνιο για να περιορίσουν την 
παραγωγή και να δώσουν ζωή στη ρωσική βιο
μηχανία επεξεργασίας αλουμινίου. Οι τιμές δι
πλασιάσθηκαν σε $2.000/τόννο μέχρι το  τέλος 
του 1994, σαν συνέπεια κερδοσκοπικών πιέσε
ων από αμοιβαία κεφάλαια και εταιρίες επενδύ
σεων. Τα επίπεδα τιμών παρέμειναν σχετικά 
υψηλά όλο το  1995, με αποτέλεσμα η παραγω
γή της “Αλουμίνιοντης Ελλάδας” να μειωθεί κα
τά 5%, αλλά να αυξηθεί η αξία πωλήσεων κατά 
37% και τα  κέρδη κατά 140%, σε $41,2 εκατ.

Αυτή η μεγάλη αστάθεια της αγοράς κάνει 
τον έλεγχο της πρώτης ύλης να αποκτά ζωτική 
σημασία. Στην ελληνική παραγωγή, περίπου το  
ένα-τρίτο του κόστους εισροών αφορά στο κό
στος ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις με τη 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στη δεκαετία 
του 1980, καθορίσθηκε ένα ειδικό τιμολόγιο που 
προβλέπει μια βασική τιμή και μια προσαύξηση 
που αυξομειώνεται ανάλογα με την τιμή του 
αλουμινίου στη διεθνή αγορά.

Η σημερινή σύμβαση της “Αλουμίνιον της 
Ελλάδος” με τη ΔΕΗ λήγει τον επόμενο αιώνα, 
αλλά οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν το  1997 
και ο πρόεδρος της εταιρίας, κ. Bernard 
Legrand είπε, μετά τη φετινή γενική συνέλευση 
των μετόχων, ότι εάν δεν επιτευχθεί ικανοποιητι
κή τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια το  εργοστά
σιο θα αναγκασθεί να διακόψει τη λειτουργία 
του, επειδή το  κόστος πρώτων υλών είναι υψηλό 
και το  μέγεθος του μικρό (περίπου δύο-τρίτα 
του μεγέθους που θεωρείται ικανοποιητικό με 
τις σημερινές συνθήκες αγοράς).
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*0 "Casa di Pasta" ιδρύθηκε στο 
Κολωνάκι το 1990 από τους 
αδερφούς Γιάννη και Αλέξανδρο 

Παπακώστα. Το 1992 επεκτάθηκε στην Βουλιαγμένη και το 
1995 "ανηφόρισε" στην Κηφισιά προσφέροντας στους 
Αθηναίους την Ιταλία στο "πιάτο!

Η πρωτοφανής αυτή επιτυχία, για τα ελληνικά δεδομένα, 
οφείλεται αφ ’ ενός στην αγάπη και εμπειρία των κ.κ. 
Παπακώστα στο χώρο των εστιατορίων, οι οποίοι έχουν επεν
δύσει "προσωπικά" με την συνεχή παρουσία και επίβλεψη τους 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και αφ’ ετέρου 
στον μάστερ σεφ Ντομένικο που με την ανεξάντλητη έμπνευ
ση, γνώση και ακούραστη διάθεση δημιουργεί καθημερινά 
ξεχωριστές γεύσεις στο κάθε "Casa di Pasta".
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"o 1990 πρώτο παρουσιάζει στην Ελλάδα τα χει
ροποίητα ζυμαρικά με την μοναδική γεύση. Το 
1992 υπογράφει συμβό

λαιο με τον ιταλικό οίκο οίνου Avignonesi για την εμφιά- 
λωση λευκού και κόκκινου κρασιού που φέρνει το 
όνομα "Casa di Pasta", ενώ ταυτόχρονα έχει την απο
κλειστική διάθεση του εξαίσιου κρασιού Armani. Τό 
1994 συνεργάζεται με Ιταλούς παραγωγούς και αποφα
σίζει στην εμφιάλωση sambucca και grappa, τα οποία 
και προσφέρει στους πελάτες του.

ο 1994 πρώτη φορά 
εστιατόριο στην Ελλάδα 
εκδίδει βιβλίο με τις 

συνταγές του. Το 1996 "σπάει" το κατεστημένο και συνεργάζεται με τους 
"Αμπελώνες Αντωνοπούλου" εμφιαλώνοντας αποκλειστικά για το "Casa di 
Pasta", δύο μοναδικά ελληνικά κρασιά.

Κολωνάκι - Βουλιαγμένη ■ Κηφισιά, τρία εστιατόρια των 
οποίων τη διακόσμηση έχει επιμεληθεί ο γνωστός σκηνογρά
φος κ. Μ. Μαριδάκης, δημιουργώντας τρεις διαφορετικούς 
χώρους που όλοι μας έχουμε αγαπήσει.

'α κοινά τους γνωρίσματα είναι η 
υψηλή ποιότητα της κουζίνας - 
μεγάλο μέρος των υλικών εισάγο- 

νται από την Ιταλία και ορισμένα αποκλειστικά για τα "Casa di 
Pasta"- και η φιλική και διακριτική περιποίηση που προσφέρει 
το εκπαιδευμένο προσωπικό του.

Μέσα στα πέντε χρόνια λειτουργίας του, έγινε κέντρο προ
σωπικοτήτων - επιχειρηματιών, πολιτικών, δημοσιογράφων, 
αθλητών, καλλιτεχνών διεθνούς φήμης - που το επισκέπτονται 
συχνά για να απολαύσουν μια σπιτική μακαρονάδα, το διακρι
τικό σέρβις μέσα στο πραγματικά οικείο περιβάλλον των "Casa
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di Pasta".
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Μεταλλικά προϊόντα: 
Οι περισσότερες εταιρίες

Ο κλάδος μεταλλικών προϊόντων είναι από 
τους μεγαλύτερους σε αριθμό εταιριών (338 
μέλη στον ΣΕΒ το  1994 και μυριάδες μικρότε
ρες βιοτεχνίες που απασχολούν λιγότερους 
από 5-6 ανθρώπους και διαθέτουν 1-2 μηχα
νές). Στον οργανωμένο τομέα, οι πωλήσεις 
ανήλθαν το 1994 σε 278,6 δισεκ. δρχ., αλλά ο 
κλάδος είχε συνολικές ζημίες 5,6 δισεκ. δρχ. 
Σχεδόν το  79% των εταιριών εμφάνισε κέρδη 
και ο κλάδος θα παρουσίαζε κέρδη στο σύνολό 
του, αν δεν υπήρχαν οι τεράστιες ζημίες δύο 
εταιριών: “Ελληνική Βιομηχανία Οπλων” (5,4 
δισεκ. δρχ.) και “ΠΥΡΚΑΛ” (17,6δισεκ. δρχ.).

Μία από τις μεγαλύτερες και αρχαιότερες 
εταιρίες του κλάδου είναι η “Βιοσώλ”, που πα
ράγει σκαλωσιές, σώματα καλοριφέρ, λέβητες 
κεντρικής θέρμανσης, καυστήρες, μεγάλες μο
νάδες κλιματισμού, φαν-κόιλς, ψυκτικούς πύρ
γους, ανεμιστήρες εξαερισμού, μηχανήματα 
θερμού αέρα και νεροχύτες.

Εχει δύο εργοστάσια, στον Ταύρο και στον 
Βόλο, απασχολεί 200 άτομα και το  1995 παρου
σίασε καθαρά προ φόρων κέρδη 22 εκατ. δρχ. 
σε πωλήσεις 2,5 δισεκ. δρχ.

Η εταιρία άρχισε να παρουσιάζει προβλήμα- 
0  κλάδος μεταλλικών τα  στις αρχές της δεκαετίας και έχει αρχίσει μια

προϊόντων είναι από τους αναδιάρθρωση για να επιστρέφει στην κερδο- 
μεγαλύτερους σε αριθμό φορία. Πώλησε δύο από τα κτίριά της και συγ- 

εταιριών : χώνευσε τα  εργοστάσια που στεγάζονταν εκεί

με τις  άλλες μονάδες, έκλεισε δύο γραφεία πω- 
λήσεων και άλλαξε το  σύνολο σχεδόν των διευ
θυντών της.

Τα προϊόντα της εταιρίας είναι μίγμα δικών 
της σχεδίων, σχεδίων που τα έχει αγοράσει και 
άλλων για τα οποία έχει λάβει άδεια παραγω
γής-

“Δεν μπορείς να τα  σχεδιάζεις όλα” , λέει ο 
αντιπρόεδρος κ. Διονύσιος Σβορώνος. “Χρειά
ζεσαι πολύ μεγάλο τμήμα ερευνών” .

Οι μεγάλες και καλά οργανωμένες εταιρίες 
του κλάδου αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό, για 
πολλά από τα προϊόντα τους, από μικρές βιοτε
χνίες.

“Μέρος της δουλειάς είναι καθαρά μηχανο
λογικό. Π.χ., τα  σώματα καλοριφέρ απαιτούν 
ακριβές μηχανές χύτευσης, που δεν μπορούν 
να αγορασθούν από μικρές εταιρίες. Οι καυστή
ρες γίνονται από τρεις ανθρώπους και δύο μη
χανές", λέει ο κ. Σβορώνος.

Το αποτέλεσμα είναι οξύς ανταγωνισμός για 
τον περιορισμένο αριθμό των νέων πελατών 
που αναζητούν καλώς κατασκευασμένα συστή
ματα θέρμανσης και ψύξης και ακόμη οξύτερος 
για αυτούς που ενδιαφέρονται περισσότερο για 
το  κόστος και λιγότερο για την ποιότητα.

Οι πρώτες ύλες είναι συνδυασμός εγχώριας 
παραγωγής και εισαγωγών. Η “Ελληνική Εται
ρία Χάλυβος” προμηθεύει χάλυβα υψηλής ποι
ότητας για επίπεδα θερμαντικά σώματα, αλλά 
οι τιμές του χάλυβα έχουν μειωθεί δραστικά τα 
τελευταία χρόνια και έμποροι μπόρεσαν να ει
σαγάγουν φύλλα υψηλής ποιότητας από τη 
Γαλλία και τη Γερμανία σε ανταγωνιστικές τ ι
μές. Στο φθηνότερο επίπεδο της αγοράς υπάρ
χουν έτοιμα αποθέματα από τη Βουλγαρία και 
άλλες χώρες της πρώην Κομεκόν.

Η εξασφάλιση κεφαλαίου δεν είναι εύκολη, 
λέει ο κ. Σβορώνος. Η “Βιοσώλ" είναι εισηγμένη 
στο Χρηματιστήριο και η οικογένεια έχει λιγότε
ρο του 50% των μετοχών, αλλά διατηρεί τον 
έλεγχο της διοίκησης.

Ο κ. Σβορώνος περιγράφει την έκδοση μετο
χών μέσω του Χρηματιστηρίου ως “άλλος ένας 
τρόπος να βάζεις τα  δικά σου χρήματα. ”

Λέει ότι οι ξένοι επενδυτές είναι επιφυλακτι
κοί για την Ελλάδα και οι ελληνικές εταιρίες επι
χειρηματικού ή επενδυτικού κεφαλαίου δεν λει
τουργούν σωστά.
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Το επενδυτικό πρόγραμμα 
της κυβέρνησης έχει “κακό σχε- 
διασμό” .

“Για παράδειγμα, πολλές 
επιχορηγήσεις πήγαν στη Θρά
κη, άνθρωποι χωρίς επιχειρη
ματικά σχέδια έκτισαν εργοστά
σια και μετά διαπίστωσαν ότι 
δεν μπορούσαν να έχουν ηλε
κτρικό, παρά μόνο μετά από 
τρία χρόνια” .

Το εργατικό δυναμικό είναι 
ένα μεγάλο πρόβλημα, επιση
μαίνει ο κ. Σβορώνος, “όχι τόσο 
τα συνδικάτα, όσο το επίπεδο 
ικανοτήτων των εργατών” .

Η πολιτική του κ. Σβορώνου 
είναι να προσλαμβάνει ανειδί
κευτους ανθρώπους για όλες 
τις δουλειές μέσα στο εργοστά
σιο. Αν ανοίξει μια θέση εργα
σίας, τότε ο καλύτερος από αυ
τούς, που γνωρίζει την εταιρία και τις διαδικα
σίες, παίρνει τη θέση. Η μόνη φορά που ο κ. Σβο
ρώνος θα καταφύγει εκτός εταιρίας είναι όταν 
χρειασθεί ειδικευμένο προσωπικό, έναν ηλε
κτρολόγο π.χ.

Τ ο πρόβλημα είναι ότι το  ειδικευμένο προσω
πικό δεν βρίσκεται εύκολα. “Δεν θα βρεις καλούς 
μηχανικούς ή λογιστές που να είναι άνεργοι. 
Πρέπει να έχεις κάποιον να τους πείσει να αλλά
ξουν εργοδότη. Μόνον οι πολύ νέοι, που είναι 
ανειδίκευτοι, δεν έχουν απασχόληση”.

Ο κ. Σβορώνος λέει ότι για ειδικευμένες δου
λειές δεν θα προσελάμβανε κάποιον με σκοπό να 
τον εκπαιδεύσει. Η ποιότητα των υποψηφίων δεν 
είναι υψηλή.

“Το επίπεδο της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκ
παίδευσης δεν είναι σοβαρό. Στα ΤΕΙ βρίσκεις 
αυτούς που δεν μπόρεσαν να μπουν στο Πανεπι
στήμιο, και είναι μέσου επιπέδου, και άλλους που 
σκέπτονται πρακτικά και έχουν διδαχθεί πώς να

σκέπτονται. Αυτό έχει σημασία”. Η 
εταιρία έχει προσλάβει στο παρελ
θόν μερικούς απόφοιτους ΤΕΙ.

Κατά τον κ. Σβορώνο, η εργατι
κή νομοθεσία δημιουργεί ανεργία. 
Είναι τόσο δύσκολο να απολύσεις 
κάποιον, ώστε διστάζεις πολύ να 
τονπροσλάβεις.

Ούτε είναι εύκολο να προσφέ
ρεις πρόωρη συνταξιοδότηση σε 
παλιούς εργάτες για να προσλά- 
βεις νέους στην ηλικία, που είναι 
άνεργοι.

“Η σύνταξη υπολογίζεται με βά
ση τις αποδοχές των πέντε τελευ
ταίων χρόνων εργασίας. Αν θελή
σεις να διώξεις κάποιονπου βρίσκε
ται στο τέλος της σταδιοδρομίας 
του, καταστρέφεις τη σύνταξή του 
και δεν μπορεί να βρει άλλη δου
λειά".

Ο κ. Σβορώνος πιστεύει ότι οι 
δυσκολίες της δεκαετίας του 1980 ήταν ένα μά
θημα τόσο για τους συνδικαλιστές, όσο και για 
τις διοικήσεις των εταιριών. “Αποκτήσαμε καλύ
τερη κατανόηση των προβλημάτων τους και αυ
τοί δεν σκέπτονται μόνο τι θα κερδίσουν σήμερα. 
Σκέπτονται μακροπρόθεσμα και ενδιαφέρονται 
για το μέλλοντης εταιρίας”.

Ο κ. Σβορώνος επικρίνει έντονα την πολιτική 
της σκληρής δραχμής, η οποία καθιστά τις ελλη
νικές εταιρίες μη ανταγωνιστικές τόσο στο εξω
τερικό, όσο και στην ίδια την Ελλάδα.

Αλλά δεν υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει υπο
τίμηση:

“Χρειάζονται αντισταθμιστικά μέτρα για να 
μειωθεί ο δημόσιος τομέας που προκαλεί τις ζη
μίες και αυξάνει τα  επιτόκια και τον πληθωρισμό.

Αν συνεχισθεί η πολιτική της σκληρής δραχ
μής χωρίς αναμόρφωση του δημόσιου τομέα, τό 
τε  η υποτίμηση θα είναι αναπόφευκτη και θα απο- 
δειχθεί καταστροφική για πολλές εταιρίες” .

■ Διονύσιος Σβορώνος,
αντιπρόεδρος, “Βιοσώλ":
“Δεν θα βρεις καλούς 
μηχανικούς η λογιστές που να 
είναι άνεργοι. Πρέπει να έχεις 
κάποιον να τους πείσει να 
αλλάξουν εργοδότη. Μόνο οι 
πολύ νέοι που είναι 
ανειδίκευτοι δεν έχουν 
απασχόληση ”.

Μηχανικός εξοπλισμός: Μικρός 
αλλά δραστήριος ο κλάδος

Ο κλάδος μηχανικού εξοπλισμού είναι σχε
τικά μικρός. Τον αποτελούσαν 165 εταιρίες το 
1994, αλλά το  ενεργητικό ήταν συνολικά μόνο 
75 δισεκ. δρχ. Πάνω από το  80% των εταιριών 
του κλάδου είναι κερδοφόρες, με συνολικά 
κέρδη προ φόρων 2,3 δισεκ. δρχ. σε πωλήσεις

60,8 δισεκ. δρχ. (3,8%) και απόδοση κεφαλαί
ου 6,4%.

Λόγω των υψηλών επενδύσεων που απαι
τούνται στην παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας, οι εγχώριες εταιρίες δυσκολεύο
νται να ανταγωνισθούν τα  εισαγόμενα προϊό-
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ντα. Υπάρχουν όμως ειδικοί 
υπο-κλάδοι, όπου οι εγχώ
ριες εταιρίες μπορούν να 
ανταγωνισθούν - όπως τα  
αγροτικά μηχανήματα.

Ο κ. Παύλος Κοντέλλης, 
επικεφαλής των εργασιών 
τη ς  “Φορντ” στην Ελλάδα, εί
ναι ιδιοκτήτης μιας μέσου 
μεγέθους επιχείρησης 
αγροτικών εργαλείων, της 
“Terra”, με έδρα τη Λάρισα.

Είχε κύκλο εργασιών πε
ρίπου 700 εκατ. δρχ. το  1995 
και απασχολεί μόνον 55 άτο
μα αλλά, αν και μικρή σε μέ
γεθος, οι ανησυχίες της  είναι 
παρόμοιες με αυτές μεγά
λων επιχειρήσεωνν του εί
δους.

Η εταιρία ξεκίνησε ως κοι
νοπραξία με τη βρεταννική 
“Howard Rotivators”. To
1981, η βρεταννική εταιρία εξαγοράσθηκε από 
συμφέροντα στη Δανία και οι Ελληνες επενδυ
τές  αγόρασαν το  ελληνικό εργοστάσιο.

Η εταιρία παράγει ευρεία γκάμα βασικών 
αγροτικών εργαλείων, όπως άροτρα και 
rotivators, είναι δε και αντιπρόσωπος για πιο 
προηγμένα προϊόντα, όπως τρυπάνια ακρίβει
ας και αμφίδρομα άροτρα βαριάς χρήσης. “Αν 
κατασκευάζεις προϊόντα καλής ποιότητας, 
δεν χρειάζεσαι εμπορική στήριξη για την εται
ρία” , λέει ο κ. Κοντέλλης, “αλλά σε βοηθά να 
προσφέρεις μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων” .

Υπάρχει αγορά για τα  ελληνικά προϊόντα - 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό - σε 
χώρες σαν την Ελλάδα, επειδή τα  αγροτικά 
εργαλεία που κατασκευάζονται στη βόρεια 
Ευρώπη και στις Η.Π.Α. προορίζονται για 
αγρούς πολύ μεγαλύτερης έκτασης.

Ο κ. Κοντέλλης είναι ιδιαίτερα ενθουσια
σμένος με το  νέο βαθύ (35cm) άροτρο που 
ανέπτυξε η “Terra” :

“Μέχρι τώρα, όλα τα  άροτρα, που κατα
σκευάζονταν στην Ελλάδα, ήταν αντίγραφα 
των ξένων. Ρωτήσαμε 2.000 αγρότες ποιο θα 
ήταν το  ιδεώδες άροτρο για τις  δικές τους 
συνθήκες καλλιέργειας. Μετά, πήγαμε τις  
πληροφορίες στο ΤΕΙ Λάρισας και σχεδιάσα
με μαζί το  άροτρό μας” .

Το άροτρο της  “Terra” είναι ψηλότερο και 
μπορεί να κόψειτα κοτσάνια του βαμβακιού. Η 
μύτη του είναι από νορβηγικό χάλυβα για τα 
βραχώδη εδάφη.

Η εταιρία έχει κάνει ανάλογες 
προσαρμογές στα ΓοΐιναΐοΓε. 
“Αρχικά κατασκευάζαμε τα  
ΓΟίϊνθΙοΓβ ακριβώς όπως οι Βρεταν- 
νοί” , λέει ο κ. Κοντέλλης. “Ομως το  
έδαφος είναι πολύ βραχώδες και οι 
αγρότες ήθελαν μικρότερο πλάτος , 
για χωράφια κοντά σε δένδρα και 
αμπέλια. Προσαρμόσαμε την πα
ραγωγή μας στις ανάγκες των 
αγροτών της  Κρήτης” .

Η “Ίβνο.” εισάγει σχεδόν όλες 
τις  βασικές πρώτες ύλες της  -χαλύ
βδινες ράβδους, φύλλα και σωλή
νες-απ ό χώρες της βορείου Ευρώ
πης και μερικά ανταλλακτικά από 
την Ισπανία. Η κοπή, η διαμόρφω
ση και η μηχανική επεξεργασία γί- | 
νονται στην Ελλάδα. Σχεδόν άλατα 
εξαρτήματα, που αντιστοιχούν πε
ρίπου στη μισή αξία, εισάγονται.

“Η ποιότητα των πρώτων υλών 
που επιθυμούμε δεν μπορεί να βρε

θεί στην Ελλάδα” , λέει ο κ. Κοντέλλης. “Ομως 
υπάρχει αρκετή προστιθέμενη αξία για να δι
καιολογεί τον  κόπο να το  κατασκευάζουμε 
εδώ. Επιπλέον, φτιάχνουμε κάτι που ο Ελλη
νας αγρότης θα θελήσει να τό  αγοράσει επει
δή τον εξυπηρετεί καλύτερα.

Η εταιρία θα εξάγει προϊόντα αξίας περί
που 100 εκατ. δρχ. το  1996, κυρίως στην 
Αλβανία και τη  Γερμανία. Οι εξαγω γές στη 
Γερμανία έχουν πρόσθετη συμβολική αξία, 
επειδή παραδοσιακά η Ελλάδα δεν εθεωρείτο 
ικανή να παράγει μηχανικά εργαλεία ποιότη
τας αρκετά υψηλής για τη  γερμανική αγορά.

Ο κ. Κοντέλλης πιστεύει ότι οι προδιαγρα
φές παραγωγής έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ 
στην Ελλάδα, ώστε τη ς  επιτρέπουν να γίνει κέ
ντρο υπεργολαβίας για μηχανολογικές επιχει
ρήσεις της βόρειας Ευρώπης. Οι ελληνικές 
εταιρίες έχουν αρχίσει να παίρνουν πιοποποι- ; 
ητικά β Ο  9000 και η ανάγκη τυποποίησης γί
νεται όλο και περισσότερο κατανοητή.

“Η ποιότητα πρέπει να είναι 100% όταν συ- | 
ναλλάσσεσαι με ξένες  ετα ιρ ίες” , λέει ο κ. Κο
ντέλλης. Στηριγμένη στις παραγγελίες για 
εξαγωγές, η “Τβπβ” προχωρεί με ένα πρό- 
γραμμα επενδύσεων αξίας 140 εκατ. δρχ. σε 
νέο παραγωγικό εξοπλισμό: “Είναι κάτι που θα 
έπρεπε να έχουμε κάνει πριν από τρία χρόνια, 
αλλά με επιτόκια 30%, ποιος θα τολμούσε;”

Η εταιρία θα αναζητήσει βοήθεια από το 
κρατικό πρόγραμμα ενίσχυσης επενδύσεων. 
Ομως, το  επιχειρηματικό σχέδιο δείχνει ότι

■ Παύλος Κοντέλλης,
επ ικεφαλής της “Κ οντέλλη ς” 
Λ/Ε:
“Η  ποιότητα των πρώτων 
υλών που επιθυμούμε δεν 
μπορεί να βρεθεί στην 
Ελλάδα. Ομως υπάρχει 
αρκετή προστιθέμενη αξία για 
να δικαιολογεί τον κόπο να 
κατασκευάζουμε εδώ 
οριααμένα μηχανήματα”.
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ΕΔΡΑΙΩΣΤΕ ΤΗ Ν  ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET

Σε μία ανταγωνιστική εποχή, κατά την ο
ποία η διατήρηση του κόστους προώθη
σης σε χαμηλά επίπεδα είναι επιτακτική 
ανάγκη, το Internet αποτελεί σίγουρα το 
καταλληλότερο μέσο για την επίτευξη 
των εμπορικών σας στόχων.

Εμείς, στη LEVEL NINE, προχωράμε πε
ραιτέρω υποδεικνύοντας νέους τρόπους 
χρήσης του Internet, ώστε να απλοποιή
σετε τις επικοινωνίες σας, να εκσυγχρο
νίσετε τις τεχνικές marketing, να εισα- 
χθείτε στην παγκόσμια αγορά και να μει
ώσετε τα κόστη σας.

ΠΑΡΕΧΟ ΥΜ Ε

Wi ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Wi ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
HARDWARE & SOFTWARE
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& ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

wiΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ WEB SERVER

Μ  ΣΥΝΔΕΣΗ ME TO INTERNET

Μ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Wi ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΕ ΑΘΗΝΑ 
ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
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μπορεί να έχει κέρδη χωρίς επιχορήγηση.
“Ο διευθυντής μου λέει ότι θα μπορέσουμε 

να βελτιώσουμε μερικά πράγματα στο εργο
στάσιο, αν πάρουμε την επιχορήγηση” , σημει
ώνει ο κ. Κοντέλλης. “Ομως δεν είναι απαραί
τη τη  για την επιβίωσή μας. Πολλοί ξεκινούν νέ
ες  επενδύσεις, μόνο επειδή υπάρχουν οι επι
χορηγήσεις. Αν το  κάνεις αυτό και κάτι πάει 
στραβά, χάθηκες” .

Ο κ. Κοντέλλης προσθέτει ότι είναι δύσκο
λο να βρεις εργάτες βιομηχανίας σε ένα κέ
ντρο όπως η Λάρισα.

“ Η Λάρισα δεν είναι όπως ο Βόλος, όπου 
βρίσκεις πολλούς εργάτες βιομηχανίας. Στη 
Λάρισα πρέπει να τους δημιουργήσεις” .

Το σύστημα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
παράγει άτομα ικανού επιπέδου γνώσεων, 
που είναι επιδεκτικοί κατάρτισης, αλλά όχι 
άτομα που να μπορούν να ενταχθούν αμέσως 
στην παραγωγή.

Η εταιρία διατηρεί στενή επαφή με το  τοπι
κό ΤΕΙ. “Τους έχουμε ζητήσει να εντοπίζουν 
καλούς υποψηφίους και να μας πληροφο
ρούν, για να τους προσφέρουμε θέσεις εργα
σίας” .

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η εταιρία δεν 
έχει κάνει ουσιαστικά καμία πρόσληψη. “ Πή
ραμε τρεις-τέσσερις ανθρώπους μόνο για να 
τους έχουμε διαθέσιμους. Αύριο, αν οι δουλει
ές πάνε καλύτερα, αμφιβάλλω αν θα μπορού
με να βρούμε ανθρώπους” , λέει ο κ. Κοντέλ
λης. “Αν εδώ ήταν Βόλος, δεν θα είχαμε πρό
βλημα” .

Ο κ. Κοντέλλης πιστεύει ότι η μεσσαίου με
γέθους επιχείρησή του μπορεί, αν επεκταθεί, 
να εξασφαλίσει μεγαλύτερη παραγωγή με 
στόχο τις  εξαγω γές στα Βαλκάνια. Οι ικανότη
τες  μάνατζμεντ υπάρχουν. Παραμένει όμως 
επιφυλακτικός. Ο κύριος ανταγωνισμός προ
έρχεται από την Ιταλία, που διαθέτει πολύ με
γαλύτερη εσωτερική αγορά και μπορεί να στη
ρίξει εξαγωγική παραγωγή.

Είναι βέβαιο ότι σημειώνεται ανάκαμψη της 
βιομηχανίας στην Ελλάδα, όμως ο κ. Κοντέλ
λης ανησυχεί μήπως δεν διατηρηθεί. Έχουμε 
δει φως, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι η αυγή νέ
ων ημερών ή απλώς μια αστραπή.

Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στα Βαλκά
νια: Οντας κοντύτερα η Ελλάδα έχει πολύ πε
ρισσότερες πιθανότητες να μπει στην αγορά” .

Μεταφορικά μέσα: Η περίπτωση 
της “Τεοκάρ”

Η “Τεοκάρ” ιδρύθηκε το  
1980 για να συναρμολογεί 
αυτοκίνητα και φορτηγά 
“ Nissan” . Είχε έδρα τον  Βό
λο και απασχολούσε 650 
άτομα. Παρήγε τρ ία μοντέ
λα: To “Sunny” , τυπικό επι
βατικό,™  “ 100 NX” , αυτοκί
νητο σπορ, και ένα φ ορτη
γάκι ενόςτόννου.

“Δεν ήταν απλό ερ γο 
στάσιο συναρμολόγησης” , 
λέει ο κ. Βασίλης Θεοχαρά- 
κης. “Αγοράζαμε λάστιχα, 
μπαταρίες, παράθυρα, ε ξα 
τμίσεις και καθίσματα από 
την  ελληνική αγορά” . Υπο
λογίζει ότι η προστιθέμενη 
αξία ήταν 35%.

Το 1995 η εταιρία έκλει
σε: “ Είχε φθάσει στο σημείο 
που τα  εγχώρια παραγόμε- 
να ήταν ακριβότερα από τα

■ Βασίλης Οεοχαράκης,
πρόεδρος, Ομιλος Οεοχαράκη:
“Τα αυτοκίνητα ήταν 
εξαιρετικής ποιότητας και δεν 
υστερούσαν σε τίποτα από τα 
εισαγόρενα. Ομως ακόμη και 
μετά από 15 χρόνια παρουσίας 
μας βρίσκονταν πελάτες που 
ήθελαν να ξέρουν αν τα 
αυτοκίνητα αυτά ήταν 
ελληνικά ήεισαγόμενα”.

εισαγόμενα, ακόμη και με το  κό
στος μεταφοράς” , λέει ο κ. Θεο- 
χαράκης.

Οταν η “Τεοκάρ” ξεκίνησε, 
υπήρχαν περιορισμοί στις εισαγω
γές  ιαπωνικών αυτοκινήτων και 
μείωση φόρου 50% στα αυτοκίνη
τα  που παράγονταν μέσα στην 
Ελλάδα. Από το  1984 η φορολογι
κή απαλλαγή άρχισε να μειώνεται 
σταδιακά και τελικά  καταργήθηκε. 
Η αύξηση φόρου κατανάλωσης το  
1993 ωφέλησε μικρού και μεγά
λου μεγέθους αυτοκίνητα, εις βά
ρος τω ν μεσαίου μεγέθους, όπως 
το  “Sunny” .

“ Πληρώναμε μεγαλύτερο φό
ρο από τα  εισαγόμενα” , λέει ο κ. 
Οεοχαράκης (ΦΠΑ, χαρτόσημα, 
δημοτικό φόρο και αφανείς φό
ρους, όπως πρόστιμο για υπερκα
τανάλωση νερού και υψηλό κό
στος ηλεκτρικής ενέργειας).

E t S  îq q q i Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Η . 
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Ενα άλλο πρόβλημα ήταν τα  υψηλά επιτό
κια: “Ηταν απαραίτητο να διατηρούμε μεγά
λα αποθέματα αυτοκινήτων και τα  επιτόκια 
δανείων ήταν υψηλά” .

Το κόστος εργασίας, ως ποσοστό του  τ ε 
λικού κόστους προϊόντος, αυξανόταν κάθε 
χρόνο και η εταιρία δεν μπορούσε να το  με- 
τακυλήσει ακέραιο στον καταναλωτή. Το ερ 
γατικό δυναμικό μειώθηκε κατά το  ένα-τρί- 
το. Επρεπε ακόμη να αντιμετωπισθεί η προτίμη
ση των Ελλήνων για κάθε τι το  ξένο: “Τα αυτοκί
νητα ήταν εξαιρετικής ποιότητας κατασκευής 
και δεν υστερούσαν σε τίποτε από τα εισαγόμε- 
να” , λέει ο κ. Θεοχαράκης. “Ομως, ακόμη και με
τά 15 χρόνια παρουσίας μας, βρίσκονταν πελά
τες  που ήθελαν να ξέρουν αντα αυτοκίνητα αυτά 
ήταν ελληνικά ή εισαγόμενα”.

Η απόφαση να κλείσει η εταιρία πάρθηκε 
όταν άλλαξε το  μοντέλο. “Θα χρειάζονταν ση
μαντικές επενδύσεις για το  επόμενο μοντέλο, 
που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αποσβέσου- 
με στη διάρκεια ζωής το υ ” , λέει ο κ. Θεοχαρά
κης. Το εργοστάσιο έκλεισε και 400 εργάτες 
έχασαν τη  δουλειά τους.

Ο όμιλος Θεοχαράκη διατηρεί την άδεια της 
“Νίεεβη”, όμως τώρα εισάγει τα  προϊόντα της, 
“Ακόμη και αν η διαφορά κέρδους από πριν ήταν 
μόνο 0,5%, γιατί να κρατήσουμε όλους αυτούς 
του εργάτες και όλα τα  προβλήματα. Τώρα πα- 
ραγγέλλουμε, πουλάμε και τελειώσαμε! Δεν 
χρειάζεσαι μεγάλο κεφάλαιο".

Ο όμιλος μετέτρεψε ένα ιδιόκτητο εργοστά
σιο παραγωγής καθισμάτων αυτοκινήτου σε ερ
γοστάσιο παραγωγής επίπλων γραφείου.

“ΚΑΘΑΡΣΗ” Η ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ;
Η ελληνική μεταποίηση πρέ

πει να πάρει μια απόφαση ανά
μεσα στην αποβιομηχάνιση ή μια 
“διαδικασία κάθαρσης” , με την 
οποία οι ασθενέστερες εταιρίες 
θα αφεθούν να κλείσουν, επιτρέ
ποντας έτσι περισσότερα κέρ
δη, μεγαλύτερες επενδύσεις, 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα 
και νέα ανάπτυξη για τις υγιείς, 
λέει ο κ. Παναγιώτης Πολίτης, 
υποδιευθυντής του ΙΟΒΕ.

Προς το παρόν, υπάρχει μια 
βιομηχανία δύο ταχυτήτων, με 
200 ή και λιγότερες εταιρίες 
“στη λωρίδα ταχείας κυκλοφο
ρίας” και παραγωγή ίση με 70% 
του συνόλου. Οι εταιρίες που κα
θυστερούν ανήκουν στον δημό
σιο τομέα ή χρηματοδοτούνται 
μέσω αυτού. Οι εταιρίες αυτές 
είναι υπεύθυνες για το  80% της 
συνολικής ζημίας της ελληνικής βιομηχανίας.

Οι εκσυγχρονισμένες εταιρίες, με παρουσία 
στις αγορές του εξωτερικού, μπορούν να ανα
πτυχθούν και να πραγματοποιήσουν κέρδη σε 
ρυθμούς ταχύτερους από την υπόλοιπη οικονο
μία. “Ιδιωτικοποίηση ή κλείσιμο, είναι η απάντη
ση” , λέει ο κ. Πολίτης. “Οι περισσότερες θα πρέ
πει να κλείσουν. Ομως, δεν είμαστε έτοιμοι να 
απορροφήσουμε το  σοκ στον τομέα της ανερ
γίας και έτσι αφήνουμε να διαιωνιστεί μια κατά
σταση που γεννά μεγαλύτερη ανεργία. Ολα τα 
κόμματα έχουν κατανοήσει ότι δεν υπάρχει άλλη

λύση, όμως διστάζουν να αναλά- 
βουντο πολιτικό κόστος” .

Κατά τον κ. Πολίτη, αυτό που 
χρειάζεται είναι περισσότερες 
επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό, 
που θα φέρει επέκταση, η οποία, με 
τη σειρά της, θα δημιουργήσει πε
ρισσότερες θέσεις εργασίας -αντί 
για επενδύσεις σε αυτοματισμούς, 
που μειώνουν τις θέσεις εργασίας. 
Σημειώνει ότι, το  1994, οι κερδοφό- 
ρες επιχειρήσεις αύξησαντο εργα
τικό δυναμικό τους κατά 3%.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Ιάσων 
Στράτος, πιστεύει ότι υπάρχει περι
θώριο να αναπτυχθεί η βιομηχανία 
σε επίπεδο που θα συνεισέφερε 
μέχρι 25% του ΑΕΠ. Λέει ότι υπάρ
χει μεγάλο δυναμικό για ανάπτυξη 
εγχώριων πρώτων υλών, ειδικά 
στις βιομηχανίες του αγροτικού το 
μέα (σιτάρι, κρασί, βαμβάκι και κα

πνός) , στα ορυκτά και στην ξυλεία.
Οι εργατικές σχέσεις έχουν βελτιωθεί σημα

ντικά, αλλά δεν έχει σβήσει ακόμη η ανάμνηση 
των “παλιών κακών ημερών”, όταν τα εργατικά 
συνδικάτα έδιωξαν την “Pirelli” από τη χώρα. Με
τά από μια μακρά απεργία, η “Pirelli” εγκατέλειψε 
την Ελλάδα και μετέφερε την παραγωγή της 
στην Τουρκία, από όπου διεξάγει σήμερα τις συ
ναλλαγές της με χώρες της Μέσης Ανατολής. 
Μνήμες αυτής της ιστορίας διατηρούνται ακόμη 
ζωντανές στον κύκλο των πολυεθνικών.

Η βιομηχανία θα πρέπει ακόμη να αντιμετωπί-

■ Αντιγόνη Λυμπεράκη,
βοηθός καθηγήτρ ια , Π άντειο  
Πανεπιστήμιο:
“Υπάρχει μ ια  τριτοκοσμική 
πολιτιστική στάση ότι κάθε 
εισαγόμενο προϊόν είναι 
καλύτερο από τα ελληνικά.
Σε μερικές περιπτώσεις 
όμως έχουν δίκιο”.
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σει το  όλο και πιο ενεργό λόμπι των οικολόγων. Η 
πίεση για καθαρές παραγωγικές διαδικασίες εί
ναι λογική, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 
αντίδραση των οικολόγων φαίνεται να εκφράζε
ται ως αυτοσκοπός, να παράδειγμα είναι η διαδι
κασία εξόρυξης χρυσού που προτείνεται από 
την “TVXGold”. Ενώ η διαδικασία αυτή είναι απο
δεκτή από κοινότητες της βόρειας Αμερικής, η 
αντίδραση στην Ελλάδα θέτει σε κίνδυνο μια 
επένδυση $270 εκατ. και 700 θέσεις εργασίας.

Υπάρχει μια προκατάληψη των Ελλήνων κα
ταναλωτών εναντίον των ελληνικών προϊόντων. 
“Οι Ελληνες δεν εμπιστεύονται τα  ελληνικά προϊ
όντα. Τα ελληνικά προϊόντα θεωρούνται κατώτε
ρης ποιότητας. Π ρέπει να ' κοροϊδεύεις’ τον κατα
ναλωτή, βάζοντας σε ελληνικό προϊόν μια ξένη 
ετικέτα” .

Το φαινόμενο είναι τυπικό αναπτυσσόμενης 
χώρας, σχολιάζει η κ. Αντιγόνη Λυμπεράκη. 
“Υπάρχει μια τριτοκοσμική πολιτιστική στάση ότι 
κάθε εισαγόμενο προϊόν είναι καλύτερο από τα 
ελληνικά. Σε μερικές περιπτώσεις όμως έχουν δί
κιο”.

Στη δεκαετία του 1960, ο Ελληνας καταναλω
τής μπορούσε να υποθέσει ότι το  ξένο προϊόν εί
ναι καλύτερο, επειδή οι ξένοι βιομήχανοι είχαν 
αρκετό καιρό για να καθιερώσουν ελέγχους πα
ραγωγής.

Καθώς η Ελλάδα αναπτυσσόταν, αυτή η αντί
ληψη έπρεπε να έχει αλλάξει, όμως ένα κατάλοι
πο προκατάληψης παραμένει. Αυτό αντανακλά
ται στο αυξανόμενο έλλειμμα του ισοζυγίου 
εμπορικών συναλλαγών. Στις αρχές της δεκαε
τίας του 1990 ο λόγος εισαγωγών προς εξαγω
γές ήταν 2:1, σήμερα είναι 4:1.

Μετην Ενιαία Αγορά και τη σκληρή δραχμή, η 
τάση θα συνεχιστεί μέχρι να γίνουν τα ελληνικά 
προϊόντα περισσότερο ανταγωνιστικά.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρω
θυπουργό τον Κ. Καραμανλή και ιδιαίτερα οι κυ- 

| βερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του 1980 
! ήταν αποφασισμένες να δημιουργήσουν ελληνι

κές εταιρίες που θα υποκαθιστούσαν τις εισαγω
γές με δικάτουςπρόίόντα.

Προστατεύθηκαν σε ένα περιβάλλον θερμο
κηπίου, τρεφόμενες με κρατικά συμβόλαια. Κλα
σικό παράδειγμα είναι η Ίντρακόμ” .

Η απόφαση να αντικατασταθεί το αναλογικό 
τηλεφωνικό σύστημα με ψηφιακό πάρθηκε για 
πρώτη φορά το  1977, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη 
έκανετην ίδια κίνηση.

Στην Ελλάδα χρειάσθηκαν 12 χρόνια για να 
αρχίσει η υλοποίηση και ακόμη και σήμερα δεν 
έχει ολοκληρωθεί και συνεχίζει να προκαλεί αντι
παραθέσεις.
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“Αν είχε υλοποιηθεί νωρίτερα το  πρόγραμμα 
κρατικών προμηθειών” , λέειη κ. Αντιγόνη Λυμπε
ράκη, “οι ανάδοχες εταιρίες θα ήταν όλες ξένες. 
Λόγω της κυβερνητικής απόφασης, δημιουργή- 
θηκε η Ίντρακόμ’.

Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ ήταν να υπάρχει εγχώ
ρια προστιθέμενη αξία, μως, θα πρέπει να εκτιμή
σεις το  κόστος της καθυστέρησης και της πιθα
νής αποτυχίας. Οι ‘εθνικοί πρωταγωνιστές’ είναι ί 
καλή ιδέα, αλλά η δημιουργία τους μπορεί να 
προκαλέσει καθυστερήσεις και έχει διαβρωτικό 
χαραισή ρα σε μια μικρή κοινωνία, όπως η ελληνι
κή” .

Αυτές οι εταιρίες συνάντησαν αργότερα δυ
σκολίες στην επέκτασή τους στο εξωτερικό. Το 
άνοιγματων αγορώντηςπρώην ΚΟΜΕΚΟΝ έδω
σε νέα ώθηση, αλλά ο ανταγωνισμός με τις πο
λυεθνικές παραμένει πρόβλημα.

Ο κ. Αργυρός λέει: “Το επίπεδο της κρατικής 
εμπλοκής έχει στρεβλώσει τις αγορές καιέχει κα
θυστερήσει τον εκσυγχρονισμό. Δεν έχει επιτρέ
ψει στο κράτος να παίζει τον κύριο ρόλο του, που 
είναι ρυθμιστικός”.

Τα επενδυτικά κριτήρια της κυβέρνησης 
έχουν σχεδιασθεί για να προωθήσουν την επέ
κταση και τον εκσυγχρονισμό.

Ομως, οι καθιερωμένοι βιομήχανοι τείνουν να 
τα αγνοήσουν ή, στην καλύτερη περίπτωση, τα 
θεωρούν πρόσθετο “δώρο” και όχι κάτι ανα
γκαίο.

“Τα επενδυτικά προγράμματα της κυβέρνη
σης δεν καθοδηγούν τις απόψεις μας για τις 
επενδύσεις”, λέει ο κ. Δημήτρης Δασκαλόπου- 
λος της “Δέλτα”. “Τα κίνητρα είναι απλώς ένα 
χρηματοδοτικό εργαλείο. Αποφασίζεις τι πρέπει 
να κάνεις για την επιχείρησή σου, τον τομέα σου 
ή τη γεωγραφική θέση του. Αν υπάρχουν κίνη
τρα, τότε είναι μια πρόσθετη πηγή χρηματοδότη
σης.

Ο μακροχρόνιος κλαδικός προγραμματισμός 
δεν είναι δυνατός σήμερα λόγω του ταχύτατου 
ρυθμού αλλαγής στη βιομηχανική ανάπτυξη”, λέ
ει ο κ. Δασκαλόπουλος.

“Αν δεν βλέπω λόγο να πραγματοποιήσω την 
επένδυση αύριο, κανείς δεν μπορεί να μου πει τι 
πρέπει να κάνω μετά πέντε χρόνια.

Δεν υπάρχει χρόνοςγια μακροπρόθεσμο σχε
δίασμά, δεν υπάρχει πια βιομηχανική πολιτική. 
Επιχορηγήσεις και κίνητρα δεν αποτελούν πλέον 
εργαλεία πολιτικής.

Η άποψη της Ε.Ε. είναι ότι η βοήθεια θα πρέ
πει να είναι οριζόντια σε υποδομή και περιβάλ
λον, ώστε να δημιουργηθεί πιο πρόσφορο έδα
φος για επιχειρηματική δράση. Τελικάη επιχειρη
ματική δράση είναι η μόνη πηγής ώθησης” .

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996

_________ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ_________
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Ελληνική Βιομηχανία

r

Σύμφωνα με τον καθηγητή 
κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, η 
προστιθέμενη αξία στην ελλη
νική βιομηχανία είναι περίπου 
30%, από την οποία 65% είναι 
εργασία και 35% κέρδη. (Τη 
δεκαετία του 1980, το  μερίδιο 
εργασίας αυξήθηκε στο 70%, 
αλλά κατόπιν υποχώρησε.)

Σε πολλούς κλάδους η εγ- 
| χώρια προστιθέμενη αξία δεν 
I είναι ανταγωνιστική, για λό

γους όπως η έλλειψη εργατι
κής ειδίκευσης ή οι κακές ερ
γασιακές σχέσεις. Σε μερικές 
περιπτώσεις, η ξένη “συνει
σφορά” είναι 90% και η εγχώ
ρια προστιθέμενη αξία είναι 
μόλις 10%. Σε αυτές τις περι
πτώσεις υπάρχει αυξημένη υποκατάσταση της 
εγχώριας παραγωγής από εισαγωγές.

Ο κ. Αλογοσκούφης πιστεύει ότι ο μεγάλος 
όγκος της μεταφοράς πόρων από τα διαρθρωτι
κά ταμεία της Ε.Ε. επιταχύνει αυτή την εξέλιξη, 
αντί να προωθεί τις εγχώριες επενδύσεις.

Οι μεταφορές πόρων οδηγούν είτε σε μεγα
λύτερες επενδύσεις, είτε σε κατανάλωση και με
γαλύτερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συ
ναλλαγών: “Η δεύτερη περίπτωση περιγράφει 
την Ελλάδα.

Είναι η πασίγνωστη ολλανδική ασθένεια: ταν 
ανακάλυψαν φυσικό αέριο, δημιουργήθηκαν μα
ζικά προβλήματα για την εγχώρια βιομηχανία. 
Εξάγοντας το  αέριο, μπόρεσαν να αυξήσουν τις 
εισαγωγές τους, βλάπτοντας ακόμη περισσότε
ρο τη βιομηχανίατους. Γιατην Ελλάδα, στη θέση 
του αερίου βάλτε τις μεταφορές πόρων”.

Ο κ. Αλογοσκούφης πιστεύει ότι πρέπει να δο
θεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη υπηρε
σιών που μπορούν να συνεισφέρουν στα έσοδα 
από άδηλους πόρους. Η προτεραιότητα θα ήταν 
ο τουρισμός. Το κράτος θα πρέπει να εστιάσει 
την προσοχή του περισσότερο στον καθαρισμό 
του περιβάλλοντος - σωστή αποχέτευση, αυστη
ρότεροι κανόνες γιατη χρήση γης, καθαρότερος 
αέρας κ,λπ. - αφήνοντας την ανάπτυξη των εγκα
ταστάσεων στον ιδιωτικό τομέα.

“Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας εί
ναι τόσο τεράστιο, ώστε, αν έχεις την περιβαλλο- 
ντολογική πολιτική και αφήσεις τους ιδιώτες επι
χειρηματίες να αναπτυχθούν, τότε θα υπάρξει 
μαζική οικονομική μεγέθυνση".

Το κράτος μπορεί να συνεισφέρει περισσότε
ρο, βελτιώνοντας τις μεταφορές (αεροδρόμια, 
λιμάνια, δρόμοι) και τις τηλεπικοινωνίες.

“Η Ελλάδα έχασε το  τρένο ως 
προς το  να είναι βιομηχανία η ατμομη
χανή της ανάπτυξης”, λέει ο κ. Θόδω
ρος Παπαλεξόπουλος.

“Ομως τα  πράγματα δεν είναι τό 
σο άσχημα για τις υπηρεσίες. Η Ελλά
δα έχει μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτη
μα στον τουρισμό. Θα μπορούσε να 
είναι ‘η’ τουριστική χώρα. Αντίθετα, 
έχουμε έναν τουρίστα για κάθε κάτοι
κο,ενώη Ισπανία έχει 2,5” .

Σημειώνει ότι το  6% των πόρων 
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
προορίζονται για τη βιομηχανία και 
μόλις 0,6% γιατοντουρισμό.

“Αυτό δενταιριάζει με την ανάπτυ
ξη της τουριστικής βιομηχανίας”.

Είναι οι ελληνικές υπηρεσίες αρκε
τά υγιείς για να μπορούν να αναπτυ

χθούν σε σημείο που να εξάγονται; Τομείς, όπως 
ο τραπεζικός, βελτιώνονται αλλά θα πρέπει να 
ανταγωνισθούν γίγαντες που εξάγουντις υπηρε
σίες τους επί δεκαετίες. Αλλες υπηρεσίες, όπως 
το  λίζινγκ μόλις άρχισαν να καθιερώνονται σε διε
θνή κλίμακα.

Η Ελλάδα μπορεί να διαπρέψει σε ειδικές 
υπηρεσίες, όπως το λογισμικό υπολογιστών, 
όπου υπάρχουν οι βασικές δεξιότητες, και η ελ
ληνική φαντασία παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέ
κτημα.

“Ομως”, προειδοποιείς κ. Αντιγόνη Λυμπερά- 
κη, “για να είσαι αποτελεσματικός πρέπει να υιο
θετήσεις τις αξίες της βιομηχανίας, όπως η δέ
σμευση ότι η απόδοση θα είναι μακροχρόνια. Δεν 
μπορείς να περιμένεις κέρδη από τον δεύτερο 
χρόνο” .

Η ελληνική βιομηχανία έχει διαρθρωτικά προ
βλήματα. Χρειάζεται να αναπτύξει νοοτροπία 
ποιότητας και να αποκτήσει την τεχνολογία για 
να την επιτύχει. Χρειάζεται να μάθει να στέκεται 
στα ίδια της τα πόδια και να μην ζητά από το  κρά
τος να την προωθήσει ή να την προστατεύσει.

“Κάθε χρόνο”, τόνισε ο κ. Δημήτρης Δασκα- 
λόπουλος, στην ετήσια γενική συνέλευση του 
ΣΕΒτο 1996, “παραπονούμαστε για ό,τι δεν έκα
νε η κυβέρνηση. Αλλά βασικά εξαρτάται από τον 
κάθε έναν από εμάς να διακινδυνεύσει για να γί
νουν τα πράγματα καλύτερα. Αν το  κάνουμε, 
μπορούμε να αλλάξουμε το επιχειρηματικό περι
βάλλον. Δεν πρέπει να καθόμαστε και να περιμέ
νουμε να συμβεί αυτό”. □

-Από την ελληνική μετάφραση του αφιερώμα
τος, έχουν παραλειφθεί ορισμένα τμήματα κεφα
λαίων.

■ Γεώργιος Προβόπου-
λος, γενικός διευθυντής, ΙΟΒΕ:
“Οι εταιρίες παραπονιούνται 
ότι δεν μπορούν να βρουν 
προσωπικό με τεχνική 
ειδίκευση”.

[9021 Β ΙΟ Μ ΗΧΑΝΙΚΗ___
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Με πάνω από 26% εξαγω γικό 
προσανατολισμό και μεγάλα ερευνητικά  
προγράμματα σε ε ξέ λ ιξη , ο όμιλος των 
επιχειρήσεων “ Ergo Medical", που ίδρυσε και 
δ ιευθύνει ο κ. Παναγιώτης Κουτσίκος, 
αποφάσισε τελικά να μπει στην παράλληλη 
χρηματιστηριακή αγορά, με σκοπό να αντλήσει 
από αυτήν κάπου 700 εκατομμύρια δραχμές.

Ηγετικές εταιρίες στον κλάδο των ιατρικών 
υλικών και μηχανημάτων, η “Ergo” ΑΕΒΕ και η 
“Ergo Medical” ΑΕΒΕ που συνθέτουν τον όμιλο, 
τα τελευ τα ία  χρόνια παρουσιάζουν 
εντυπωσιακή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
τους, οι οποίες έχουν έντονη εξωστρέφεια και 
υψηλή προστιθέμενη αξία σε τεχνολογία.
Συνεπώς, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Ομίλου 
κ. Παν. Κουτσίκος, υπάρχει ανάγκη να 
αντληθούν ίδια κεφάλαια από την ελληνική κεφαλαιαγορά, ώστε μέσα 
από τη δημιουργία ενός υγιούς χρηματοδοτικού πλέγματος να 
ενισχυθούν η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα των εταιριών 
“ Ergo” ΑΕΒΕ και “Ergo Medical” ΑΕΒΕ. Και από τα περίπου 700 εκατ. 
δρχ., που ο όμιλος προβλέπει να αντλήσει, ένα ποσοστό 60% θα 
επενδυθεί σε νέο τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ το 
υπόλοιπο 40% θα διατεθεί για την επέκταση του δικτύου πωλήσεων των 
εταιριών σε ξένες αγορές.

Στα πλαίσια αυτά πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η “Ergo” ΑΕΒΕ ασκεί 
παραγωγική δραστηριότητα από το 1982, με την κατασκευή ιατρικών 
μηχανών και εξαρτημάτων. Επίσης, από το 1983 η εταιρία κατασκευάζει 
ιατρικά μηχανήματα αιμοκάθαρσης και περιτοναϊκής κάθαρσης, 
παράλληλα δε αντιπροσωπεύει και μια μεγάλη γκάμα γνωστών διεθνών 
ιατρικών προϊόντων, όπως αυτά της “Toshiba” , της “ Biochem” , της 
“Bolloré” κ. ά.

Το 1986, η εταιρία παρουσίασε την πρώτη ελληνική συσκευή 
τεχνητού νεφρού, η οποία γρήγορα μπήκε και σε μεγάλες ξένες αγορές 
πέρα από την ελληνική, στην οποία κατέχει ηγετική θέση. Κατά τον κ. 
Παναγιώτη Κουτσίκο, η συσκευή αυτή έχει 80% προστιθέμενη αξία και η 
τεχνογνωσία της εξάγεται σε πολλές χώρες. Ανεξάρτητα από τις καλές 
εξαγωγικές της επιδόσεις, η “ Ergo” επιδιώκει την επέκτασή της και 
στον εκτός Ελλάδος χώρο. Ετσι, τα τελευτα ία  χρόνια η εταιρία 
συνεργάζεται με επιχειρήσεις του εξωτερικού και έχει προχωρήσει στην 
υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων στην Αίγυπτο και στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, έχ ε ι πουλήσει την τεχνογνωσία μηχανών 
αιμοκάθαρσης στο εργοστάσιο παραγωγής της αιγυπτιακής εταιρίας 
“ Sakr” , γεγονός που σχολιάστηκε ευνοϊκότατα στην Αίγυπτο. Η 
παραγωγή μηχανών αιμοκάθαρσης γίνεται κατά 70% στην Αίγυπτο, ενώ 
το υπόλοιπο 30% εξάγεται από την “ Ergo" στη “Sakr” . Αναφορικά δε με 
τη Ρουμανία, η εταιρία συμμετέχει σε ένα κοινό επενδυτικό πρόγραμμα, 
που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο.

Οπως τονίζει ο κ. Παν. Κουτσίκος, βασικός συντελεστής της 
πετυχημένης πορείας του ομίλου “ Ergo” είναι η έμφαση που δίνει στην 
έρευνα και ανάπτυξη από τη μια μεριά και στο υψηλού επιπέδου 
επιστημονικό του προσωπικό, μέσης ηλικίας 38 χρόνων.

“Για μας η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελούν κορυφαίο συντελεστή 
παραγωγής” τονίζει ο πρόεδρος του ομίλου. Ετσι, από την ίδρυση της 
“ Ergo" θεσμοθετήθηκε και συστηματοποιήθηκε στο εσωτερικό της 
εταιρίας η πολύ σημαντική για την πορεία της λειτουργίας της 
διεύθυνση έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων, όπου ειδικοί επιστήμονες 
και τεχνικοί εργάζονται σε νέα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης 
ιατρικών συσκευών και υλικών. Το τμήμα αυτό συνεργάζεται με ελληνικά 
και ξένα πανεπιστήμια και ινστιτούτα.

Τα προγράμματα έρευνας επιλέγονται με βάση τα δεδομένα 
ερευνών του τμήματος βιομηχανικού marketing της εταιρίας για την 
ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά και συγχρηματοδοτούνται 
από εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Επιπροσθέτως η εταιρία υιοθετεί 
μεθόδους ελέγχου ολικής ποιότητας (quality management) για την 
οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των δραστηριοτήτων της αναφορικά 
με τον σχεδίασμά και την ανάπτυξη, την παραγωγή, εγκατάσταση και 
διανομή προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση.

Ολα αυτά, λέει ο κ. Παν. Κουτσίκος, απαιτούν μεγάλες επενδύσεις, 
οι οποίες μαζί με αυτές που έγιναν στην “Ergo Medical” φτάνουν τα 3 
δισεκατομμύρια δρχ., από τα οποία 2 δισεκ. δρχ. επενδύθηκαν τα τρία

τελευταία χρόνια. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι η “ Ergo Medical” είναι η 
κατασκευαστική και παραγωγική εταιρία του 
ομίλου. Παράγει μηχανήματα αιμοκάθαρσης, 
περιτοναϊκής κάθαρσης, μηχανές ανίχνευσης 
ροής αίματος, καθώς και στείρες ιατρικές 
συσκευές (αναλώσιμες) για την αιμοκάθαρση 
και την καρδιοχειρουργική. Απασχολεί 120 
άτομα και χαρακτηρίζεται σαν μια μικρομεσαία 
επιχείρηση (με ευρωπαϊκά μέτρα) υψηλής 
τεχνολογίας.

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της 
εταιρίας λειτουργεί σε στενή συνεργασία με 
ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ινστιτούτα, 
στα πλαίσια ελληνικών, περιφερειακών και 
ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων, 

του τομέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας, των 
βιοϋλικών και της εξυπηρέτησης αναγκών υγείας. Ας σημειωθεί ότι για 
το 1994 ο όμιλος των επιχειρήσεων που διευθύνει ο κ. Παν. Κουτσίκος 
πραγματοποίησε 6,5 δισεκ. δρχ. τζίρο και προ φόρων είχε 760 εκατ. 
δρχ. καθαρά κέρδη. Σε σχέση με τον τζίρο δηλαδή, τα καθαρά κέρδη 
αντιπροσωπεύουν ποσοσοτό 11 %, το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό για 
βιομηχανική επιχείρηση. Αξιοσημείωτο επίσης είναι και το γεγονός ότι η 
κερδοφορία του ομίλου από το 1990 έως το 1994 αυξήθηκε 420%, ενώ 
ο τζίρος του την ίδια περίοδο σχεδόν τριπλασιάστηκε. Από κοινωνικής 
πλευράς οι εταιρίες “ Ergo” ΑΕΒΕ και “Ergo Medical” ΑΕΒΕ απασχολούν 
160 άτομα και τα τρία τελευταία χρόνια δημιούργησαν 50 νέες θέσεις 
εργασίας. Οσο για το ποιοτικό επίπεδο του απασχολούμενου στις 
εταιρίες του ομίλου ανθρώπινου δυναμικού είναι πολύ υψηλό και ως εκ 
τούτου καλά αμειβόμενο. “Οι άνθρωποι είναι το μέλλον μας” λέει ο κ. 
Παν. Κουτσίκος.

Επισημαίνει δε, ότι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται οι 
εταιρίες του ομίλου παρουσιάζει πολύ καλές βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές. Κατά τον πρόεδρο του 
ομίλου, που είναι μηχανικός, η συνολική ζήτηση του κλάδου ιατρικών 
συσκευών και αναλωσίμων στην Ελλάδα έφτασε τις 60 δισεκ. δρχ. για το 
1994. Η ετήσια πραγματική αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών του 
κλάδου σε πραγματικές τιμές υπολογίζεται σε 8%, γεγονός που 
επιτρέπει τον χαρακτηρισμό του ως ιδιαίτερα δυναμικού. Το μερίδιο 
αγοράς της “ Ergo” στον συνολικό κύκλο εργασιών του κλάδου είναι 
περίπου 9%. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο μεσοπρόθεσμος 
στόχος της εταιρίας είναι να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στο 15% 
του συνόλου της εσωτερικής αγοράς, ενώ παράλληλα άμεσος στόχος 
είανι η εντονότερη δραστηριοποίησή της σε ξένες αγορές, όπως αυτές 
της Ρουμανίας, της Ουκρανίας, της Βουλγαρίας, της Αιγύπτου κ. λ.

“Υπό αυτές τις συνθήκες”, τονίζει ο κ. Παν. Κουτσίκος, “η “Ergo” 
στοχεύει:

- Στην περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς της και την 
καθιέρωσή της ως μίας από τις σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου 
μέσω της ακόμη αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου 
δυναμικού και της τεχνολογίας.

- Στην επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέους χώρους και τη 
διεύρυνση των συνεργασιών της με κορυφαίες εταιρίες του εξωτερικού.

- Στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της, που συνεπάγεται και τη 
μεγιστοποίηση της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής” .

Πέρα όμως από τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητές του 
στον χώρο των ιατρικών μηχανημάτων και υλικών, ο όμιλος “Ergo” 
διαφοροποιεί τον τελευταίο καιρό τις δραστηριότητές του μπαίνοντας 
στους τομείς των διαγνωστικών κέντρων και ταξιδίων. Ετσι, ο όμιλος 
συμμετέχει στα μετοχικά κεφάλαια των διαγνωστικών κέντρων (40%) 
“ lasls” στον Πειραιά και “Ασκληπιός” (55%) στην Πάτρα, τα οποία 
εκτιμάται ότι θα έχουν αυξημένη κερδοφορία μέσα στο 1996.

Παράλληλα, ο όμιλος εξαγόρασε και την πλειοψηφία των μετοχών 
της εταιρίας ταξιδίων και οργάνωσης συνεδρίων “ Itco” ΕΠΕ, μέσω της 
οποίας θα καλύπτει και τις δικές του ανάγκες σε μετακινήσεις, οι 
οποίες ανέρχονται σε 120 εκατ. δρχ. τον χρόνο. “ Με την είσοδό μας 
στην παράλληλη αγορά” , μας είπε ο κ. Παν. Κουτσίκος, “θα μπορέσουμε 
να αντλήσουμε πόρους για να υλοποιήσουμε ένα επενδυτικό πρόγραμμα 
συνολικής αξίας 2,7 δισεκ. δρχ., το οποίο θα μας επιτρέψει να 
ενισχύσουμε τις διεθνείς μας προοπτικές, αλλά και να αυξήσουμε τις 
εξαγωγές μας, που πέρυσι ανέβηκαν κατά 30% και πλέον” .
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ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

από ΟΑΕΔ / ΕΚΤ & ΕΛΠΕΚΕ (0,45)

ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 

ΕΕΔΕ 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Η εγγύηση, 
η ποιότητα, 

η αποτελεσματικότητα 
και η 30χρονη εμπειρία 

στα προγράμματα 
ενδοεπιχειρησιακής 

εκπαίδευσης που 
επιδοτούνται από 

ΟΑΕΔ/ΕΚΤ

Γιά περισσότερες 
πληροφορίες:

ΕΕΔΕ
Λ. Ιωνίας 200 & 

Ιακωβάτων 
11144 Αθήνα 

Τηλ.: 21 12 000 
Fax: 21 12 020,021 

κ. Φ. Γκρόπας, 
κα Μ. Κατσιλούλη

Επενδύστε στους ανθρώπους 
σας, αλλά επενδύστε σωστά.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Συνεχιζόμενης 
Κατάρτισης του 2ου Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης προβλέπεται 
ότι ο ΟΑΕΔ έχει τη  διαχείριση των 
χρηματοδοτούμενων από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
Προγραμμάτων Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης για τον ιδιωτικό 
τομέα, όσο και το  0,45% της 
επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
υλοποιούνται πλέον μόνο από 
Πιστοποιημένα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΚΕΚ).

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως 
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι 
Πιστοποιούμενο Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Εθνικής Εμβέλειας. Με την 
μακρόχρονη εμπειρία τη ς  στον 
τομέα των κοινοτικών 
προγραμμάτων μπορεί να σας 
βοηθήσει στα παρακάτω:
•  έρευνα προσδιορισμού των 

εκπαιδευτικών αναγκών της 
επιχείρησής σας

•  μελέτη σύνταξης και υποβολής 
αίτησης για επιδότηση
από ΟΑΕΔ / ΕΚΤ

•  ανάπτυξη και σχεδίασμά του 
αναλυτικού προγράμματος 
εκπαίδευσης

•  υλοποίηση του προγράμματος
•  έλεγχο και αξιολόγηση του 

αποτελέσματος των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων

•  εκπαιδευτική αναφορά της 
ΕΕΔΕ προς την επιχείρηση

•  σύνταξη και υποβολή της 
αίτησης αποπληρωμής από 
τον ΟΑΕΔ

•  σύνταξη, υποβολή τη ς  αίτησης 
και του εκπαιδευτικού 
προγράμματος για την 
αξιοποίηση χρηματοδότησης 
του 0,45%.

ελληνική εταιρία διοικήσεως επιχειρήσεων

ένα παράθυρο  
στον κόσμο

Γνωρίστε τις υπηρεσίες του 
Ελληνικού Οργανισμού 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (ΟΠΕ)

Ο Ο.Π.Ε. κατευθύνει τις εξαγωγές σας με όραμα, 
με στρατηγική, με πρόγραμμα.

Ο Ο.Π.Ε. σας ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο...

Μαρίνου Αντύπα 86-88, 163 46 Ηλιούπολη, Αθήνα 
Τηλ.: (ΟΙ) 99.82.100, Fax: (ΟΙ) 99.69.100-2, ΤΙχ: 220.201

Ίωνος Δραγούμη 20, 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (031) 262.120-122, Fax: (031) 236.570, ΤΙχ: 412.028
HOPE: e-mail Internet: hepo@hol.gr

mailto:hepo@hol.gr
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ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΣ

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Ερχεται το “νομαδικό” γραφείο...
Τα τελευταία χρόνια έχει Της Μαρίας Τσιβγελη Οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν

αναγνωρισθεί από όλους ότι το 
καλοσχεδιασμένο επαγγελματικό περιβάλλον 

συμβάλλει σημαντικά στην ψυχολογική διάθεση 
και στην αύξηση της παραγωγικότητας. 

Ο χώρος εργασίας, όπου ο εργαζόμενος 
ξοδεύει περισσότερο από το ένα τρίτο 

της ημέρας του, αποτελεί προέκταση 
του σπιτιού και συνεπώς 

θα πρέπει να διαθέτει τέτοια 
χαρακτηριστικά, ώστε ο κάθε 
εργαζόμενος να νιώθει άνετα 

όπως στο σπίτι του.

σημανπκους παράγοντες που 
καθορίζουν και διαμορφώνουν τα προϊόντα 
εξοπλισμού του σύγχρονου γραφείου. Η “Β.Ε.”, 
ερευνώντας τους κλάδους επίπλων γραφείου, 
μηχανοργάνωσης και τηλεπικοινωνιών, παρουσιάζει 
τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά και 
το κατά πόσο η σύγχρονη τεχνολογία δημιούργησε 

τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
για τη δημιουργία ενός 
“κινητού” γραφείου -κάτι που 
λίγα χρόνια πριν 
θα φάνταζε απίθανο

Ε νας ευχάριστος χώρος εργασίας, 
αυξάνει θεαματικά την παραγω
γικότητα. Στις αρχές τη ς  δεκαε

τίας του  1980, οι έρευνες τω ν εταιριών 
πάνω στο θέμα, έθεσαν τα  θεμέλια τη ς  
εργονομίας, επιστήμης που προσαρ
μόζει τα  προϊόντα στα χαρακτηριστικά 
τη ς  ανθρώπινης κίνησης και ανατομίας 
ή διαφορετικά τις  σωματικές, ψυχολο
γ ικές  και συναισθηματικές ανάγκες 
του  ανθρώπου στον εργασιακό χώρο. 
Η διερεύνηση τη ς  συμπεριφοράς του 
εργαζόμενου είχε ως αποτέλεσμα τη  
δημιουργία γραφείων και καθισμάτων 
που εξυπηρετούν εξα τομ ικευμένες 
ανάγκες.

Τα προϊόντα στο χώρο του σύγχρο
νου γραφείου είναι πολλά και ποικίλα. 
Επιπλα και περίπλοκα ηλεκτρονικά μηχα
νήματα, αναλώσιμα υλικά και μικροσυ- 
σκευές, πρέπει να “συντονίζονται” με κα
τάλληλο τρόπο ώστε να αποτελούν πα
ράγοντες αύξησης της  παραγωγικότη
τας και βελτίωσης των συνθηκών εργα
σίας. Ενας από τους σημαντικότερους 
κλάδους, είναι το  έπιπλο γραφείου.

ΣΥΓΧ Ρ Ο Ν ΕΣ ΤΑ Σ Ε ΙΣ  ΔΗ Μ ΙΟ ΥΡ 
ΓΙΑΣ: Επηρεάζοντας τις τάσεις της 
αγοράς, οι εταιρίες με εμπειρία στον χώ

ρο επίπλωσης, δημιουργούν επαγγελ
ματικά έπιπλα, που “μεταφέρουν” την οι
κεία ατμόσφαιρα του σπιτιού στον χώρο 
του γραφείου.

Η αγορά των επίπλων γραφείου, σύμ
φωνα με στοιχεία έρευνας της  ICAP, πα
ρουσίασε εντυπωσιακούς ρυθμούς ανά
πτυξης στη χώρα μας κατά τη  δεκαετία 
του 1980. Οι σύγχρονες τάσεις στην ελ
ληνική αγορά είχαν αρχίσει να επηρεά
ζουν την ελληνική πραγματικότητα ήδη 
από τα  μέσα της  δεκαετίας του 1970. Η 
υποδομή για την κατασκευή στην Ελλά
δα σύγχρονων επίπλων γραφείου, δημι- 
ουργήθηκετο 1964, κυρίως με την ίδρυ
ση τη ς  εταιρίας “Sato” Α/Ε. Μέχρι τότε, 
στην ελληνική αγορά υπήρχε το  μεταλλι
κό έπιπλο γραφείου στις ίδιες σχεδόν 
μορφές με τις οποίες “κυκλοφόρησε” 
από τα  πρώτα χρόνια κατασκευής του 
στην Ελλάδα, συγκεκριμένα από τις  αρ
χές τη ς  δεκαετίας του 1950.

Η παραγωγή στην Ελλάδα σύγχρο
νων επίπλων γραφείου, με βασικό στοι
χείο κατασκευής το  ξύλο, σύμφωνα με 
τα  στοιχεία της έρευνας του ICAP, ξεκί
νησε το  1976 απάτη “Sato” . Σήμερα αρ
κετές ελληνικές επιχειρήσεις κατασκευ
άζουν έπιπλα γραφι να είναι ανακυκλώ- 
σιμο και να μη βλάπτει το  περιβάλλον).

Ο κ. Αντώνης Τσακαρέστος, Group 
Product Manager της  “Sato”, αναφέρει 
σχετικά: “Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συ
νείδηση οικολογική. Δοκιμάζοντας να 
πουλήσεις προϊόντα με τέτοιου είδους 
προδιαγραφές, διαπιστώνεις ότι δεν εί
ναι το  κατάλληλο επιχείρημα που θα σου 
παρέχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Λίγοι 
είναι αυτοί, οι οποίοι θα πειστούν εύκο
λα, και μόνο από μεγάλες σύγχρονες 
ιδιωτικές επιχειρήσεις” .

Η “Sato” , ακολουθώντας τ ις  νέες τά 
σεις, χρησιμοποιεί υφάσμαται να είναι 
ανακυκλώσιμο και να μη βλάπτει το  περι
βάλλον).

“Σήμερα” , αναφέρει ο κ. Α. Τσακαρέ
στος, “κάθε μεγάλη εταιρία, η οποία σέ
βεται τον εαυτό της, παρέχει μια μεγάλη 
γκάμα προϊόντων που καλύπτει το  σύνο
λο των αναγκών των πελατών της. Η 
εταιρία μας διαθέτει 7-8 σειρές γραφεί
ων, άλλες υπαλληλικές, άλλες διευθυ
ντικές, οι οποίες μπορούν να εξοπλίσουν 
πλήρως τον εργασιακό χώρο μιας σύγ
χρονης επιχείρησης. Διαρκώς δημιουρ
γούμε νέες σειρές ή βελτιώνουμε τις 
ήδη υπάρχουσες, προσπαθώντας να τις 
προσαρμόσουμε στις σύγχρονες απαι
τήσεις του εργασιακού χώρου και των 
πελατών μας".

Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Σ  199 6 Β ΙΟ Μ ΗΧΑΝΙΚΗ___ iq071
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ Σ ΤΥ Λ : Η ραγδαία 
εξέλιξη της τεχνολογίας οτον αυ
τοματισμό γραφείου, σύμ
φωνα με την άποψη του κ.
Κυριάκου Γεωργάκη,
Product Manager 
της “Neoset”, έχει 
δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ε ι 
την ανάγκη άμε-

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

σου εκσυγχρονι
σμού των επιχει
ρήσεων στον το 
μέα επίπλων γρα
φείου. Η εξέλιξη 
αυτή οδήγησε στην 
κατάργηση της πα
ραδοσιακής έννοιας 
των επίπλων γραφείου, 
οδηγώντας στον σύγχρονο 
σταθμό εργασίας, ο οποίος υποστη
ρίζει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και τα 
τεχνολογικά μέσα. Παράλληλα αποτελεί 
ένα “ανοικτό” σύστημα, με σκοπό τη  διευ
κόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των ερ 
γαζομένων. Την ανάγκη αυτή έχουν συνει
δητοποιήσει οι μεγαλύτερες ελληνικές 
επιχειρήσεις ανανεώνοντας σταδιακά τον 
εξοπλισμό τους.

“Το μέλημα κάθε σύγχρονης επιχεί
ρησης” , συνεχίζει ο κ. Κ. Γεωργάκης, 
“είναι η μείωση του κόστους με παράλ
ληλη διατήρηση τη ς  ποιότητας. Ακόμα 
και στα έπιπλα γραφείου, ο κάθε επιχει
ρηματίας αναζητεί την πιο συμφέρου- 
σα πρόταση, δηλαδή την πρόταση η 
οποία ικανοποιεί τα  ποιοτικά του  πρό
τυπα σε όσο το  δυνατόν οικονομικότε
ρη τιμή ” .

Κατά τον κ. Α. Τσακαρέστο, οι ελλη
νικές επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποι
ήσει την ανάγκη εκσυγχρονισμού τους 
και οι εταιρ ίες του κλάδου επίπλων γρα
φείου προσπαθούν να ανταποκριθούν 
στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό. 
“Πολλοί επιχειρηματίες ζητούν διαφο
ρετικά υλικά, σχήματα και προϊόντα” , 
λέει. “ Εμείς του ς  προσφέρουμε ολο
κληρωμένες λύσεις, δημιουργώντας 
εργασιακούς χώρους από το  μηδέν, 
εξοπλίζοντάς τους με έπιπλα κατάλλη
λα να καλύψουν τις  ανάγκες του ς  με 
άνεση και στυλ” .

Η ΕΠ Α Ν Α ΣΤΑ ΣΗ  ΤΩ Ν  ΡΩ: Από την
εποχή που ο πρώτος προσωπικός υπο
λογιστής (ΡΟ) έκανε την εμφάνισή του, 
το  1981, μια σειρά αλλαγών, άλλοτε μι

Λκτινογ^κιφίϋ τοο κλάδου επίπλων γραφείου

Εταιρία Πωλησεις 1992 
(σε εκατ. δρχ.)

Μεταβολή 92/91 |

SATO Α/Ε 5.800 20,9%

ΣΠ. ΣΚ0ΥΡ0Π0ΥΑ0Σ Α/Ε 1.600 19,9%

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α/Ε 1.150 54%

ΔΡΟΜΕΑΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ABE

1.100 67,2%

SEDIA Α/Ε 370 29,4%

Πηγή: Μ ελέτη  ICAP, Απρίλιος 1993

κρότερης και άλλοτε μεγαλύτερης έντα
σης, μεταβάλλει τα  δεδομένα στην αγο
ρά πληροφορικής. Ο προσωπικός υπο
λογιστής αποτελεί απαραίτητο εργα
λείο στα χέρια κάθε επιχείρησης, ενώ η 
εξάπλωση του  Internet επιφέρει ριζικές 
αλλαγές στον χώρο της πληροφορικής.

Σήμερα ένα σύγχρονο γραφείο ε ξο 
πλίζεται με σύγχρονης τεχνολογίας 
μοντέλα, όπως ο Pentium (586) και ο 
Pentium Pro (686). Εκτός από το  PC

υπάρχει στροφή προς του ς  φορητούς, 
η αγορά τω ν οποίων διευρύνεται.

Η κ. Ολγα Παπαδοπούλου, Marketing 
Communications, Computer Products, 
Sales & Distribution της “Hewlett Pack
ard”, σημειώνει: “Τα τελευταία χρόνια η 
χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακών έχει γίνει αναγκαία. 
Οι υπολογιστές με ενσωματωμένες δυ
νατότητες fax/ modem, cd-rom, δυνατό
τητα  σύνδεσης σε δίκτυο κ.λ αποτελούν 
νέα τάση στην ελληνική αγορά. Ενα από 
τα  τελευταία προϊόντα της εταιρίας είναι 
το  HP OmniGo 700LX, ένα ασύρματο ερ 
γαλείο επικοινωνίας, εργασιών και προ
σωπικής διαχείρισης το  οποίο ενσωμα
τώνει το  HP 200LX Palmtop PC με ψηφια
κές επικοινωνίες φωνής και δεδομένων 
δύο δρόμων μαζί με το  Nokia 2110ί κινη
τό  τηλέφωνο.

“Είναι ένας συνδετικός κρίκος με τις 
υπηρεσίες φωνής και μηνυμάτων του 
ψηφιακού κυψελωτού δικτύου GSM που 
απευθύνεται στον συχνά μετακινούμενο 
επαγγελματία” , λέειη  κ. Παπαδοπούλου.

Α Υ ΤΟ Μ Α ΤΙΣΜ Ο Σ ΓΡΑΦ ΕΙΟΥ: Η αλ
ματώδης εξέλιξη  της  τεχνολογίας και τα  
νέα προϊόντα που δημιούργησε, διευκό
λυναν τις  διαδικασίες του γραφείου και 
προώθησαν το  θέμα του αυτοματισμού.

Σήμερα μια επιχείρηση μπορεί να λει
τουργεί με αμέτρητα “σκεπτόμενα” μη
χανήματα, τα  οποία καταργούν τα  εργα
τικά χέρια και εξασφαλίζουν ταχύτητα. 
Τα πολλαπλής λειτουργικότητας μηχα
νήματα κυριαρχούν. Fax, φωτοαντιγρα
φικά, εκτυπωτές και “πολυμηχανήματα”

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & Η/Υ

|  Επωνυμία 1991 1992 1993 1994 1995

IBM Ελλάς Α.Ε. f 12.610.017 18.842.088 16.621.287 18.392.712 20.121.300

ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & Συνεργάτες ΑΕΒΕ 1 2.640.687 4.293.864 6.429.438 9.402.432 17.035.767

INFO QUEST ΑΕΒΕ 1 4.260.784 6.747.844 10.604.043 7.668.539 12.352.217

ALTEC ABEE f  1.098,780 1.671.448 2.959.812 5.358.310 9.351.296

RANK XEROX Ελλάς Α.Ε. 4.475.434 4.986.534 5.953.351 7.815.838

UNISYS Ελλάς AEE f  5.793.070 5.036.369 3.989.798 6.043.047 6.326.808

DIGITAL EQUIPMENT Ελλάς Α.Ε. !” 2.654.227 3.409.685 3.614.085 4.404.896 5.511.004 ’

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 1.994.872 2.735.443 3.768.666 4.561.581

ALPHA COPY Α.Ε. 388.849 550.232 1.316.258 4.456.806 4.521.046

OKTABIT Ε.Π.Ε. - 996.927 2.026.197 4.002.332

Πηγή: STAT BANK
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ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ 
ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
■ Μια άριστα μηχανοργανωμενη / μη! 
χανογραφημένη επιχείρηση στον το! 
μεα της πληροφορικής, περιλαμβάνει!
• Συστήματα συνδεδεμένα σε τοπικσ 

δίκτυο
•Αυτόματη αποστολή και λήψη fax 

Ι ·  Σύστημα αρχειοθέτησης (archiving) ' 
■· Σύστημα time managment

• Video conference room.

σ υ ν δ έ ο 
νται με τον ηλεκτρονι- _ 
κό υπολογιστή, ενώ 
το  χρώμα, λόγω των 

| έγχρωμων εκτυπωτών και των έγχρω
μων φωτοαντιγραφικών, κάνει αισθητή 
την παρουσία του σε όλαταγραφεία.

Η κ. Ντέπη Νικολαίδου, Product 
Manager, Personal Computer Products 
της  “Hewlett Packard", αναφέρει: “Δημι
ουργήσαμε εκτυπωτές LaserJet, και J DeskJet. Οι πρώτοι είναι γνωστή τεχνο- 

[ λογία και περιλαμβάνει μοντέλα που 
εκτυπώνουν από 4 έως 24 σελίδες το  λε
πτό. Στην κατηγορία DeskJet, που είναι 
η τεχνολογία έκχυσης μελάνης, η εται
ρία μας “γέννησε” την inject τεχνολο
γία” . Καινούρια μοντέλα εμφανίζονται 
συνεχώς και στα φωτοαντιγραφικά. Τα 
σύγχρονα μοντέλα φωτοαντιγραφικών 
έχουν φθηνότερο κόστος λειτουργίας 
και παρέχουν τη  δυνατότητα σύνδεσης 
με υπολογιστή.

Οπως παρατηρεί ο κ. Ηλίας Χατζή- 
μπεης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων 
της “Informa”: “Οι τεχνολογικές εξελί- 

| ξεις, σε συνδυασμό με τις  απαιτήσεις της J σύγχρονης επιχείρησης για αυξημένη 
■ παραγωγικότητα, καλύτερη ποιότητα και 

αξιοπιστία, οδήγησαν στη δημιουργία νέ
ων “πολυλειτουργικών” μηχανημάτων. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα  νέα ψη
φιακά φωτοαντιγραφικά που μπορούν να 
συνδεθούν με δίκτυο υπολογιστών και να 
λειτουργούν ως ψηφιακοί εκτυπωτές, fax 
και scanner δικτύου, καθώς επίσης και τα  
νέα πολυλειτουργικά περιφερειακά, που 

| συνδυάζουν όλες τις λειτουργίες ενός 
σύγχρονου γραφείου σε μία συσκευή

(fax, Pcfax, scanner, εκτυ
πωτής, φωτοαντι
γραφικό). Ολα δεί
χνουν ότι οι αγορές 
των μηχανών γρα
φείου και της  πλη
ροφορικής τείνουν 
να γίνουν μία με την 
εισαγωγή των νέων 
τεχνολογιών και κυ
ρίως την αντικατά
σταση των αναλογι
κών μηχανημάτων 
από ψηφιακά” .

Η “ Informa” δια
θέτει στην ελληνι- 

1 κή αγορά την ευρύ
τατη γκάμα προϊό- 

ντω ντης “Cannon” .
Η διεύρυνση της σειράς των 

πολυμηχανημάτων και ειδικότερα 
των ψηφιακών, ανήκει στις προτε

ραιότητες της “ Rank Xerox” , μιας από τις 
σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου επι
χειρήσεων μηχανών γραφείου. Ο κ. Μό
νος Χαλκιάς, διευθυντής μάρκετινγκ της 
“Rank Xerox” , αναφέρει σχετικά: “Τα 
πρώτα μοντέλα που παρουσίασε η εται
ρία μας, αυτή τη  χρονιά, στην ελληνική 
αγορά, είναι τα  Xerox 3006 και Xerox PRO 
610. Η φιλοσοφία της  νέας τεχνολογίας

είναι ότι τα  μηχανήματα λειτουργούν ως 
σταθμοί εργασίας καλύπτοντας τις  πέντε 
βασικές λειτουργίες που έχει ανάγκη ένα 
σύγχρονο γραφείο: fax, φωτοαντιγραφι
κό, scanner και fax modem. Ενα τέτοιο 
πολυμηχάνημα είναι το  Xerox 3006” .

Τ Ο  ΟΡΑΜ Α T O Y  “PAP ER LESS 
O F F IC E ”: Η επέκταση τω ν δικτύων 
υπολογιστών άλλαξε όλη τη  φιλοσοφία 
ως προς τη ροή του  εγγράφου μέσα
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στην επιχείρηση. Από την  παραδοσια- 
( κή διαδικασία “δημιουργία-εκτύπωση” 

και “αντιγραφή-διανομή” , έχουμε πε
ράσει στηνπολυλειτουργική ροή, όπου 
από τη  δημιουργία του εγγράφου περ
νάμε πρώτα στη διανομή και σε τελ ευ 
τα ία  φάση στην εκτύπωση και την αντι
γραφή.

“ Η ε ξέλ ιξη  α υτή ” , τον ίζει ο κ. Η. Χα- 
τζήμπεης, “σε συνδυασμό με τ ις  νέες  
τεχνολογ ίες  τω ν πολυλειτουργικώ ν 
ψηφιακών φωτοαντιγραφικών, οι 
οποίες συνδέονται με το  δίκτυο τω ν 
υπολογιστών, που συνδυάζουν πολ- 

j λ ές  λε ιτουρ γίες  σε μια συσκευή, 
έχουν συντελέσει σε μια νέα  διαμόρ
φωση του  εργασιακού χώρου στο 
σύγχρονο γραφείο , όπου οι στίβες με 
τα  χαρτιά, η γραφ ειοκρατία  και η πε
ριορισμένη παραγω γικότητα  αποτε
λούν παρελθόν” .

Για την κ. Ν. Νικολαίδου, αν και η 
; Ελλάδα είναι γραφειοκρατική χώρα, σε 

ορισμένα θέματα που δεν αφορούν 
στα λογιστήρια, μπορούν οι εργαζόμε
νοι στις επιχειρήσεις να επικοινωνούν 
και να ανταλλάσουν έγγραφα-πληρο- 
φορίες ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζε
τα ι να τυπώνουν. “Εδώ και ενάμιση 
χρόνο” , συνεχίζει η κ. Ν. Νικολαίδου, 
“στη σειρά τω ν scanner, σαρωτών εγ 
γράφων και εικόνων, έχουμε εισαγάγει 
ένα νέο consept, το  scan to share. Πα
ρέχουμε τη  δυνατότητα  στους χρή
στες ενός μεγάλου γραφείου να επικοί- | 
νωνούν μεταξύ  τους, ανταλλάσοντας 
πληροφορίες χωρίς να έχουν την  ανά
γκη να εκτυπώνουν. Οποιοσδήποτε 
χρήστης, μέσω του κεντρικού δικτυω- 
μένου scanner, εισάγει ένα έγγραφο, 
το  οποίο μπορούν να δουν στην οθόνη 
το υ ς  όλοι οι εργαζόμενοι στον χώρο. 
Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι 
σταματάει η ανάγκη εκτύπωσης, όμως 
σίγουρα ελαττώ νετα ι η υπερβολική 
χρήση χαρτιού” .

Επιφυλακτικός για την επιτυχία του 
“paperless office” παρουσιάζεται ο κ. Γ. 
Παναγόπουλος Regional PC and Server 
Manager τη ς  “Siemens-Nixdorf”, o 
οποίος υποστηρίζει: “Η καθαρή έννοια 
του “paperless office” , που σημαίνει 
γραφείο χωρίς συμβατική γραφική ύλη, 
δεν μπορεί να υπάρξει προς το  παρόν. 
Στο μέλλον ίσως γίνει πραγματικότητα. 
Αυτό που έχει αλλάξει στις σύυγχρονες 
εταιρίες όσον αφορά την μηχανοργάνω-

ΒΙΟ Μ ΗΧΑΝΙΚΗ___ r o n o i B B S l
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οη, είναι η ταχύτερη ροή πληροφοριών 
και η μεγαλύτερη φιλικότητα των χρησι
μοποιούμενων προγραμμάτων με το 
χρήστη” .

Η ετα ιρ ία  “Data Media”, αντιπρο
σωπεύει την  “FileNet”, η οποία δημι
ούργησε μια ολοκληρωμένη “ βιομηχα
νία” παραγωγής λογισμικού πλήρους 
αυτοματισμού γραφείου, για την  ε ξά 
λειψη του  έγγραφου υλικού. Ο κ. Νί
κος Παπαδάκης, υπεύθυνος πωλήσε- 
ων προϊόντων Business Process 
Automation τη ς  “ DataMedia” , λέει: “Δί
νουμε τη  δυνατότητα  σε μια επιχείρη
ση να καταργεί τη  μεταφορά αρχείων, 
να διασφαλίζει την  απρόσκοπη λει
τουργία  τμημάτω ν τη ς  επιχείρησης και 
να αποφεύγει τη  δημιουργία χάρτινων 
όγκων στα γραφεία  του  προσωπικού” .

Η “Μ ΑΧΗ ” ΤΗ Σ  ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΑΣ: Οι
εξελίξεις, οι οποίες σημειώνονται τα  τ ε 
λευταία χρόνια στον τομέα των τηλεπι
κοινωνιών, έχουν ως αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη νέων συστημάτων επικοινω
νίας (ασύρματες επικοινωνίες, κινητή 
τηλεφωνία, δορυφορικά συστήματα), τα  
οποία επιτρέπουν στον σύγχρονο επαγ- 
γελματία να έχει πρόσβαση στην πληρο
φορία, ακόμα και αν βρίσκεται εκτός του 
εργασιακού του χώρου.

Η ανάπτυξη τη ς  κινητής τηλεφω νίας 
αποτελεί τη  μεγαλύτερη ιδιωτική επέν
δυση τηλεπικοινωνιακής υποδομής, 
που έχει πραγματοποιηθεί τα  τελ ευ 
ταία χρόνια στη χώρα μας. Η ανάπτυξη 
και η επέκταση τη ς  υπηρεσίας αυτής 
είχαν θετικές επιπτώσεις στην επιχει
ρηματική δραστηριότητα. Η αξιοποίη
ση των υπηρεσιών κινητής τηλεφω νίας 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον 
επιχειρηματία, ο οποίος απελευθερώ
θηκε από τα  δεσμάτου ενσύρματου τη 
λεφώνου.

Η “Nokia”, πρωτοπό
ρος στον χώρο των τη 
λεπικοινωνιών, κατα
σκεύασε τη  Cellular 
Data Card, 
μια κάρτα 
μ ε τ α φ ο 
ράς Data |

και fax, που δί
νει τη δυνατότητα 

και γραπτής επικοινω
νίας (μέσω του δικτύου GSM), με οποιον- 
δήποτε συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας 
ή άλλου συμβατού δικτύου.

Ο κ. Νικόλαος Γαβαλάς, διευθυντής 
πωλήσεων και μάρκετινγκ τη ς  “ Nokia” , 
μας λέει: “ Μια πλήρης εφαρμογή του 
κινητού τηλεφώνου προσφέρει στον 
σύγχρονο επιχειρηματία τη  δυνατότη
τα  να επικοινωνεί και γραπτώς είτε με 
το  κινητό, ε ίτε  με σταθερό τηλέφω νο δι
κτύου. To Nokia 211 Oi διαθέτει 
software, το  οποίο δέχεται την  BCMci 
κάρτα. Ενώνοντας το  τηλέφω νο με την 
κάρτα και με το  φορητό laptop, μεταφέ
ρουμε δεδομένα από το  πρόγραμμα 
του laptop σε άλλο κεντρικό υπολογι
στή και έχουμε δυνατότητα πρόσβασης 
στα files του γραφείου μας” .

Πρωτοποριακό, επίσης, είναι και το  
Mobil fax fx 1 τη ς  Nokia, το  οποίο ενώ
νετα ι με το  τηλέφω νο, BCMci card και 
fax, επ ιτρέποντας στον χρήστη του, εν 
κινήσει, να σ τέλνει και να λαμβάνει fax.

Αλλη μια μεγάλη εταιρία, η “Ericsson”, 
διαθέτει στην αγορά ευρεία γκάμα προϊό-

Hellas” επισημαίνει: “Η “Ericsson” δρα
στηριοποιείται έντονα και στον χώρο της 
ιδιωτικής και επιχειρησιακής αγοράς. Ηδη 
έχει εγκαταστήσει σε πολλές ελληνικές 
επιχειρήσεις σύγχρονο δίκτυο φωνής και 
δεδομένων EURO-ISDN, καθώς και ψη
φιακά τηλεφωνικά κέντρα Consono MD 
110 ΡΒΧ και Consono MD 110 FS. Παράλ
ληλα διαθέτει εξειδικευμένους τύπους 
ψηφιακώντηλεφωνικών συστημάτων” .

ΤΟ  Μ ΕΛΛΟΝ ΤΗ Σ  Κ ΙΝ Η ΤΗ Σ 
ΤΗ ΛΕΦ Ω Ν ΙΑΣ: Με το  δίκτυό της, η 
“Panafon” προσφέρει μια σειρά από 
πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομέ
να υπηρεσίες. Δίνει τη δυνατότητα στους 
συνδρομητές της να έχουν οποιαδήποτε 
στιγμή πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων 
και ηλεκτρονικά δίκτυα ενημέρωσης, με 
την υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων. Οι 
συνδρομητές μπορούν πολύ γρήγορα να 
στέλνουν και να λαμβάνουν fax, ακόμα 
και όταν βρίσκονται εκτός γραφείου.

Η μέχρι στιγμής ανάπτυξη της κινη
τή ς  τηλεφωνίας έχει ξεπεράσει όλες τις 
προσδοκίες. Οι προοπτικές ανάπτυξης 
της  αγοράς είναι ιδιαίτερα θετικές, κα
θώς οι εξελίξεις  είναι ραγδαίες και οδη
γούν στη δημιουργία νέων υπηρεσιών 
και προϊόντων.

“Τα πέντε μοντέλα κινητών τηλεφώ 
νων που διαθέτει η Nokia” , αναφέρει ο κ. 
Ν. Γαβαλάς, “καλύπτουν τον σημερινό 
συνδρομητή τουλάχιστον για μια δεκαε
τία, με τις  υπηρεσίες του δικτύου. Εχου
με τηλέφωνο με software, έτσι κατα
σκευασμένο, ώστε να παρέχει πιο πολλά 
από όσα παρέ
χει το  δίκτυο” .

Ο τομέας |

ν τ ω ν .
| Ανάμε
σα σε 

Λ  α υ τ ά ,  
το  GH 
337, το

νέο GH 388, το  GA318koitoGO 118. Ηκ. 
Ελεάνα Παγουλάτου, Διευθύντρια 
Marketing και επικοινωνίας της “Ericsson

των τηλεπικοινωνιών, 
που αφορά στον ε ξο 
πλισμό του σύγχρονου 

γραφείου, αναπτύσσεται ταχύτατα και 
οι απαιτήσεις της  αγοράς μεγαλώνουν 
συνεχώς. Κατά συνέπεια, ο ανταγωνι
σμός είναι πολύ έντονος, όπως τονίζει η 
κ. Ε. Παγουλάτου: “Τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα ενός τηλεπικοινωνια
κού προϊόντος εξοπλισμού γραφείου 
πρέπει να είναι πολλαπλά για να επικρα
τήσει στην αγορά. Ενα τέτο ιο  προϊόν εί
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ναι και το  Consono MD 110 FS, 
ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα 
για τα  dealing rooms των Τραπε
ζών. Μελλοντικά ο ανταγωνισμός 
θα ενταθεί περισσότερο, ιδιαίτε
ρα στις αγορές που απαιτούν μέ- 
γιστη αξιοπιστία” .

Για τον κ. Παντελή Ζαρμπαλά, 
διευθυντή υπηρεσιών μάρκετινγκ 
τη ς  “Panafon” , “οι εξελ ίξεις  στον 
τομέα  των ασύρματων τηλεπικοι
νωνιών, καθώς και η μελλοντική 
λειτουργία των δορυφορικών συ
στημάτων κινητής τηλεφωνίας, θα 
εντείνουν τον ανταγωνισμό μετα
ξύ των εταιριών” .

Ν ΕΕΣ ΤΑ Σ Ε ΙΣ  Σ Τ Α  “Α Ν Α Λ Ω 
ΣΙΜ Α”: Ο σύγχρονος επιχειρημα
τίας, για ένα σύγχρονα εξοπισμέ- 
νο εργασιακό χώρο, επιλέγει προϊ
όντα “φιλικά” , εύχρηστα όσον 
αφορά στα παραδοσιακά αξεσου- 
άρ γραφής, διόρθωσης, ανατύπω- 

¡ σης, τα  οποία αφήνουν εναλλακτι
κές λύσεις στη διαμόρφωση και 
προβολή του προσωπικού στοιχείου του 
χρήστη, (π. χ. ένας υψηλής αξίας στυλο- 
γράφος ή ένα κομψό σετ γραφείου).

Η “3Μ ”, στοχεύοντας στην αύξηση 
της  παραγωγικότητας τω ν εργαζομέ
νων, δημιουργεί προϊόντα Post-it® 
Notes, αξεσουάρ, μαγνητικά προϊόντα 
Η/Υ και προϊόντα παρουσιάσεων. Ηδη 
κυκλοφορούν Post-it® Notes οικολογι
κά, από ανακυκλωμένο χαρτί, αλλά και 
σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω com 
puter.

Ο κ. Χρήστος Μπαράκος, διευθυ
ντής πωλήσεων του τμήματος προϊό
ντων γραφείου τη ς  “3Μ ” , εξηγεί: “Σύ
ντομα θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα 
πρόγραμμα software, το  οποίο θα λει
τουργεί σε περιβάλλον Windows. Θα 
δίνει τη  δυνατότητα στους χρή
στες να κρατούν σημειώσεις σε 
Post-it® Notes, software, στον 
υπολογιστή το υ ς ” .

Ακολουθώ ντας τ ις  τάσ εις  
τη ς  αγοράς για  εκσ υγχρονι
σμό το υ  επ αγγελματικού  χώ 
ρου, η “H enkel-P elikan”,

! δ ια θέτε ι στην αγορά προϊό
ντα που καλύπτουν πλήρως 
το  φάσμα τη ς  διόρθω σης, 
τη ς  κόλλας γεν ική ς  και ε ιδ ι
κής χρήσης, τη ς  ανατύπω-

Ητεχνολογία έχει πλέον δημιουργήσει ά λες  
τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία 

του «κινητού γραφείου»
σης, το υ  χαρτιού τω ν παρουσιάσε
ων, τη ς  γρα φ ής και τω ν αξεσ ουάρ 
γραφείω ν.

Κατά την  την  κ. Ντορίνα Ιωαννί- 
δου, Marketing Manager τη ς  “ Henkel- 
Pelikan” , “στην κατηγορία αναλώσι
μων υλικών εκτυπωτών (hardcopy), η 
ετα ιρ ία  μας παράγει νέες  μορφ ές  οι
κονομικότερω ν και ο ικολογικότερω ν 
προϊόντων, όπως το  σύστημα μελάνης 
εκτυπωτών (Inkjet Click).

Π Ω Σ ΘΑ Π ΕΙΣΘ ΕΙ Ο Π Ε Λ Α Τ Η Σ : Η
“3Μ ” , θεωρώ
ντας απαραί
τη το  ερ γα 
λείο  για  τον 
ε π ιχ ε ιρ η -

ματία τα  προϊόντα που βοηθούν 
στη σωστή παρουσίαση τω ν ιδε
ών του  σ τους σ υνεργάτες και 
το υ ς  π ελά τες  του, δημιούργησε 
μια σειρά τέτο ιω ν προϊόντων 
(προβολείς διαφανειών υψηλής 
φ ω τεινότητας, βασικούς προβο
λείς  πολυμέσων κ. λ.). Η “3Μ ” 
προσφέρει οθόνες προβολής 
υγρών κρυστάλλων που συνδυά
ζουν τ ις  δυνα τό τη τες  ενερ γο 
ποίησης εικόνας μέσα από τον 
υπολογιστή με τη  δύναμη τη ς  
παρουσίασης ενός προβολέα 
διαφανειών.

Για το ν  κ. X. Μπαράκο, “οι 
π ροβολείς διαφανειών, οι οποίοι 
μπορεί να είναι επ ιτραπέζιοι ή 
φορητοί, δ ιευκολύνουν τοη  σύγ
χρονο επ ιχειρηματία  που μ ετα 
κινείται συνεχώς, και είναι απα
ρα ίτητο  εργα λείο  του . Μ εγαλύ
τερ ο  ρόλο παίζει το  πώς θα πα
ρουσιάσουμε αυτό που θέλουμε 
και πώς θα πείσουμε το υ ς  συ
ν ερ γ ά τες  και το υ ς  π ελά τες  μας. 

Με τέ το ιο υ  ε ίδ ο υ ς  οπτικοακουστικά 
μηχανήματα παρουσιάσεων οι στόχοι 
του  σύγχρονου επ ιχειρηματία  επ ιτυγ
χάνοντα ι” .

Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  Ε ΙΝ Α Ι Ε Δ Ω : Τα κύ 
ρια χα ρ α κτηρ ισ τικά  γνω ρίσ ματα  του  
εργασ ιακού χώ ρου του  21ου αιώνα 
θα είνα ι η “ κ ίνησ η” και η ευ ελ ιξ ία . Ο 
εξοπ λ ισ μός θα είνα ι λ ιτό ς , μ ικρός 
σε μ έγ εθ ο ς , αλλά και πολλαπλών 
δυνα το τή τω ν. Ενα κινητό τη λέφ ω νο , 
ένα ς  φ ο ρ η τό ς  υπ ολογισ τής και ένα 
φ ο ρ η τό  fax απ οτελούν το ν  βασικό 
εξοπ λισ μό  το υ  “ κ ινη το ύ ” γρ α φ είου . | 
Με το ν  τρόπ ο α υτό  η σύγκλιση των 
εφ α ρμογώ ν τη ς  π ληροφ ορ ικής  και 
τω ν τηλεπ ικο ινω νιώ ν επ ιτρ έπ ει πρό
σβαση στην π ληροφ ορ ία  κά θε σ τιγ 
μή, χω ρίς “γ εω γ ρ α φ ικο ύ ς ” π ερ ιο ρ ι
σμούς.

Το “νομαδικό γραφ είο ” ίσως είναι η } 
επόμενη τάση στο χώρο. Ο εργαζόμε
νος που δεν θα περιορίζεται από τους 
παράγοντες που τον  κρατούσαν “δεμέ
νο” στο τηλέφω νο ή στο κομπιούτερ 
του, με απόλυτη ελευθερία  μετακίνη
σης στο χώρο, θα είναι το  στέλεχος 
του  αύριο. Ενός αύριο, που από πολ
λές  απόψεις, είναι ήδη εδώ... □
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And τη θάλασσα στο ποτήρι μας
Η αφαλάτωση θαλασσινού 

ή υφάλμυρου νερού είναι μια
Του Θανάση Βέμπου που εχει ωριμάσει αρκετα, 

ώστε να μπορεί πλέον
τεχνολογία που μπορεί να εφαρμοστεί 

είτε για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
πόλεων, νησιών κ. λ., είτε για την κάλυψη 

αναγκών της βιομηχανίας.
Εγινε περισσότερο γνωστή 

την εποχή της λειψυδρίας στην Αθήνα
και αποτελεί μια τεχνολογία

*

να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα -κυρίω ς  
στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας. 

Όσο οι ποιοτικές απαιτήσεις αυξάνονται, 
τόσο η βιωσιμότητα καινοτομικών 
τεχνολογικών μεθόδων 
θα μεγαλώνει, δημιουργώντας 
νέα πεδία εφαρμογής

Δ εν έχει περάσει πολύς καιρός από 
τό τεπ ο υ το  φάσμα της  λειψυδρίας 
πλανιόταν απειλητικό πάνω από 

την Αθήνα. Πολλοί θυμούνται ασφαλώς 
τις  αυξήσεις στα τιμολόγια της  ΕΥΔΑΠ, 
τους περιορισμούς στην κατανάλωση, 
τις  εκκλήσεις για εξοικονόμηση και τα  
μεγάλα πρόστιμα. Αλλά και τις  μεθό
δους αντιμετώπισης που είχαν προταθεί 
τότε: μεταφορά νερού μετάνκερ, άνοιγ
μα παλιών πηγαδιών, νέες γεωτρήσεις, 
ακόμη και... λιτανείες.

Σήμερα, το  πρόβλημα της  λειψυ
δρίας δεν απασχολεί την κοινή γνώ
μη. Μάλιστα, με την ολοκλήρωση 
του έργου της  διοχέτευσης νερού 
από τον ποταμό Εύηνο στο υδροδο- 
τικό δίκτυο της Αθήνας, το  1997, φαί
νεται πως το  πρόβλημα ξεπεράστη- 
κε -τουλάχιστον ως το  2030. Ομως 
Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Και 
προβλήματα λειψυδρίας, περισσό
τερο  επιτακτικά και πιεστικά, αντιμε
τωπίζουν και άλλες περιοχές της  χώ
ρας (π. χ. ορισμένα νησιά). Τα προ
βλήματα αυτών των περιοχών είναι 
δυσκολότερο ίσως να λυθούν, αφού 
εκεί υπάρχει μικρότερος πληθυσμός 
-άρα και λιγότερες... ψήφοι, συνε
πώς δε μικρότερο ενδιαφέρον από 
πλευράς αρμοδίων!

Οταν η δημοσιότητα του προβλή
ματος της  λειψυδρίας για την Αθήνα 
βρισκόταν στο ζενίθ, το  ευρύ κοινό 
εξοικειώθηκε (τουλάχιστον λεκτικά)

με την αφαλάτωση. Ορισμένοι πίστεψαν 
τό τε  ότι η αφαλάτωση -δηλαδή η μετα
τροπή υφάλμυρου ή αλμυρού νερού σε 
πόσιμο- ήταν η “τελική λύση” .

Ομως, κάθε τεχνολογική λύση που 
προτείνεται δεν είναι απαραιτήτως πα
νάκεια. Για την ακρίβεια, κάθε πρόβλημα 
απαιτεί διαφορετικές λύσεις, προσαρ
μοσμένες σε διαφορετικές λεπτομέρει
ες. Ετσι, η αφαλάτωση αποτελεί μεν λύ
ση στο πρόβλημα της  λειψυδρίας, αλλά 
κάτω από προϋποθέσεις.

Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες τεχνο
λογίες για την αποτελεσματική αφαλά
τωση του νερού και τη χρήση του για 
αστικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. 
Ομως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οικο
νομική βιωσιμότητα είναι αποφασιστικό 
κριτήριο για το  πόσο ρεαλιστική είναι 
μια τεχνολογική εφαρμογή. Και, φυσικά, 
άλλο να μιλάμε για τη χρήση αφαλατω- 
μένου νερού για τις  ανάγκες ύδρευσης 
μιας μεγαλούπολης και άλλο για τη  χρή
ση του προς κάλυψη των αναγκών μιας 

βιομηχανίας ή μιας μικρής νησιωτι
κής κοινότητας. Και, όπως θα δούμε, 
η εφαρμογή της  αφαλάτωσης εξαρ- 
τάται άμεσα από ένα βασικό παρά
γοντα: την ύπαρξη άφθονης και 
φθηνής ενέργειας -κάτι που δεν 
μπορούμε να πούμε ότι ισχύει στην 
ενεργειακά φτωχή Ελλάδα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ;
Αφαλάτωση είναι η διεργασία, με 

την οποία το  αλμυρό νερό της  θά
λασσας ή και το  υφάλμυρο τη ς  στε
ριάς γίνεται πρώτη ύλη για την πα
ραγωγή νερού, κατάλληλου για το  
σπίτι, τη βιομηχανία ή τη  ναυτιλία. Η 
τεχνολογία της αφαλάτωσης έχει 
προοδεύσει σημαντικά σε χώρες 
που για διάφορους λόγους δεν μπο
ρούν να εξαρτώνται από τις “συμβα
τικές” πηγές φρέσκου νερού, όπως 
τα  ποτάμια, οι λίμνες ή τα  υπόγεια

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 
Πληθυσμός των ελληνικών νησιών (1991)
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ύδατα, επειδή απλούστατα, αυτές είναι 
σπάνιες ή και ανύπαρκτες.

Σήμερα, κράτη, όπως η Σαουδική 
Αραβία, αντλούν το  πόσιμο νερό τους 
από τη  θάλασσα, μέσω μονάδων αφαλά
τωσης. Ομως, η λύση αυτή δεν είναι πά
ντα εφαρμόσιμη. Οι Σαουδάραβες βρή
καν τη  λύση, επειδή η χώρα τους “κολυ
μπά” κυριολεκτικά πάνω σε έναν ωκεανό 
πετρελαίου και συνεπώς η διαθέσιμη 
ενέργεια είναι πάμφθηνη. Το Ισραήλ, 
από την άλλη μεριά, δεν έχει φυσικούς 
πόρους, όμως και εκεί η τεχνολογία της 
αφαλάτωσης αναπτύχθηκε ιδιαίτερα, 
επειδή η ιδιόμορφη γεωπολιτική πραγ
ματικότητα της χώρας αυτής ώθησε 
τους κατοίκους της  στην επιδίωξη αυτο
νομίας σε κάθε τομέα. Αποτέλεσμα είναι 
ότι σήμερα το  Ισραήλ εξάγει τεχνολογία 
αφαλάτωσης.

Θεωρητικά, το  θαλασσινό νερό είναι 
ένας ηλεκτρολύτης (υλικό που μπορεί 
να διασπαστεί με τη  διέλευση ηλεκτρι
κού ρεύματος), ο 
οποίος περιέχει 
σχεδόν όλα τα  γνω
στά στοιχεία της 
φύσης. Στην πράξη 
όμως, μόνο 8 ιόντα 
καλύπτουν κατά βά
ρος το  99,9% των 
στοιχείων που είναι 
διαλυμένα μέσα του 
με τη  μορφή αλά
των. Αν με κάποια 
τεχνολογική μέθο
δο μπορέσουμε να 
αφαιρέσουμε αυτά 
τα  άλατα από τον 
φυσικό τους διαλύ
τη, έχουμε ως προϊ
όν αφαλατωμένο 
νερό.

Οι μονάδες αυ
τέ ς  σήμερα χωρίζο
νται σε δύο κατηγο
ρίες:

•  Σε αυτές που 
κάνουν απόσταξη 
του θαλασσινού νε
ρού, και

•  Στις μονάδες 
που χρησιμοποιούν 
ψυχρές τεχνικές, 
δηλαδή ημιπερατές 
μεμβράνες.

Η τελευταία ανα

πτύχθηκε πολύ, με αποτέλεσμα οι μονά
δες “αντίστροφης όσμωσης” ή ΙΤΟ 

(όπως λέγονται) να 
έχουν καθιερωθεί 
με καθαρά οικονο
μικά κριτήρια, αλλά 
και κριτήρια ποιό
τητας, ως μέσο πα
ραγωγής πόσιμου 
νερού ή και βιομη
χανικού, σε περιο
χές όπου υπάρχει 
διαθέσιμη πρώτη 
ύλη.

Σε βιομηχανικά 
σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ α  
χρησ ιμοποιούντα ι 
μονάδες θερμικής 
απόσταξης (ΜΘΕ) 
για λόγους εξο ικο
νόμησης ενέργει
ας. Στις ΗΠΑ, π. χ., 
υπάρχουν και μο
νάδες που ανα
κτούν το  νερό των 
αποβλήτων από τις  
βιομηχανίες, είτε 
με την τεχνολογία 
των μεμβρανών, εί
τ ε  με την απόστα
ξη. Αυτό μπορεί να 
έχει ορισμένες εν- 
δ ι α φ έ ρ ο υ σ ε ς  
εφαρμογές στη χώ
ρα μας. “Η μέθο
δος αυτή” , λέει ο κ.

Παντελής Χατζηιωάννου, πρόεδρος 
τη ς  “ΤθίΜ”  η οποία παρέχει λύσεις σε 
θέματα τεχνολογίας νερού, “κάποτε θα 
κληθεί να καθαρίσει τις  θάλασσές μας 
από τα  βιομηχανικά λύματα, αφού αυ
τέ ς  οι “ κατά παραγγελία” μονάδες με
τατρέπουν σε αφαλατωμένο το  νερό 
των αποβλήτων το υ ς ” .

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 
ΚΑΙ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ

Η Ελλάδα κατατάσσεται διεθνώς 
μετα ξύ  τω ν χωρών με “περιστασιακές 
ελλείψ εις νερού ” . Μπορούμε να χωρί
σουμε την ελληνική επικράτεια στην 
ηπειρωτική χώρα και στα νησιά. Τα 
προβλήματα νερού που αντιμετωπί
ζουν αυτές οι δύο περιοχές είναι δια
φορετικά. Ομως, στα περισσότερα ελ 
ληνικά νησιά η κατάσταση περιγράφε- 
τα ι από μέτρια  έω ς πολύ κακή, με βά
ση τα  τρ ία  στοιχεία τη ς  παροχής νε
ρού, δηλ. τη  ροή, τη  δ ιαθεσ ιμότητα και 
το  κόστος.

Η πλειονότητα των νησιών αντιμετω
πίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης νε
ρού, με την εξαίρεση ορισμένων νησιω
τικών ομάδων, όπως του Ιονίου (όπου 
το  πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο), 
των Σποράδων, και μεγάλων νησιών, 
όπως η Λέσβος, η Σάμος και η Κρήτη, 
που έχουν αυτάρκεια σε αποθέματα νε
ρού. Ομως ομάδες όπως τα  Δωδεκάνη
σα και ορισμένες από τις  Κυκλάδες, 
αντιμετωπίζουν οξύτατη λειψυδρία, ιδι-

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Οι μονάδες  αφαλάτω σης είναι 
δύο τύπων: μονάδες που 
κάνουν α π όσ ταξη  του  
θαλασσινού νερού και 
μονάδες που χρησιμοπ οιούν  
ψυχρές τεχνικές. Οι μονάδες  
απ ό σ τα ξη ς  που έχουν  
κα θ ιερ ω θ εί εμπ ορικά  είναι:

I  Γ .-·'/ · i f  * I

■ Φ  Στιγμ ια ία  Ε ξά τμ ισ η  
Πολλαπλών Σταδίω ν  
(M u ltis tage Flash  
Evaporation -M SF).

■ Ε ξά τμ ισ η  Πολλαπλών 
Επιδράσεω ν (M ulti-E ffect 
Evaporation - M E).

■ Συμπύκνωση Υδρατμών  
(Vapor Com pression - VC).

Οι μονάδες  αφαλάτω σης που 
χρησιμοπ οιούν την τεχνολογία
τω ν η μιπ ερατώ ν  μ ε / " ------
είναι:

οφη Ο σμω ση  
rse Osm osis - RO).

λεκτροδιαλ  
(E lectrod ialysis - ED).
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1993)

■ Τοποθεσία
Μονάδες

/δυναμικότητα
(πι3/ημέρα)

Χρήση Εναρξη 
λειτουργίας Κατασκευαστής

Ano θαλάσσιο νερό με αντίστροφη όσμωση (R0)

Μύκονος 2X250 Π 1981 AquaChem (ΗΠΑ)

Σπετσοπούλαΐ*) 1X250 Π 1981 MMD Meyer (Ελβετία)

Ιθάκη 2X250 Π 1984 Christ (Ελβετία)

Νέα Μάκρήΐ'Κ*) 1X250 Π 1986 Hydronautics (ΗΠΑ)

Μύκονος 2X600 Π 1989 Invent Ingersol(BpeTawia)

Ερμούπολη 2X600 Π 1989 Invent Ingersol(BpcTawia)

Νίσυρος 1X300 Π 1991 Membrane (Ιταλία)

Σαντορίνη 1X400 Π 1992 Water Pu rif ¡cation (ΗΠΑ)

Ερμούπολη 1X800 Π 1993 Christ (Ελβετία)

Ανω Σύρος 1X140 Π 1993 Culligan (Ιταλία)

Από υφάλμυρο νερά με ηλεκτροδιάλυση

Κέρκυρα® 15.000 Π 1976 Ionics (ΗΠΑ)

Από θαλάσσιο νερό με απόσταξη

Ερμούπολη 1X800 Π 1960 Demag (Γερμανία)

ΔΕΗ-Λαύριο Αι2> 2X500 Β 1972 AtlasWerke-Krupp (Γερμανία)

ΔΕΗ-Λαύριο Β'2> 2X600 Β 1973 Alsthom Délas (Γαλλία)

Motor Oil<2> 2X2.400 Β 1980-4 Bosco (Ιταλία)

Πρίνος® 3X660 Β 1981 AquaChem (ΗΠΑ)

Ασπρόπυργος® 3X1.200 Β 1993 IDE (Ισραήλ)

m Εγκαταλει'φθηκε 
®  Μέθοδος MSF 
<3> Μέθοδος MVC 
Π: Πόσιμο Β: Βιομηχανικό 
<*> Ιδιωτική ιδιοκτησία
Πηγή: Κ. Pappas - “Water Supply and Desalination in Greece ", Desalination & Water Reuse, Vol 4/2.

αίτερα του ς  θερινούς μήνες, οπότε η 
αύξηση του τουρισμού συμβάλλει στη 
μεγέθυνση του προβλήματος.

Οι βροχοπτώσεις αποτελούν σημα
ντικό μέσο ανανέωσης τω ν υδάτινων 
αποθεμάτων τω ν νησιών. Το Ινστιτού
το Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (ΙΓΜΕ) συμβάλλει στην 
πραγματοποίηση γεω τρήσεω ν γ ια  την  
επίλυση του  προβλήματος. Τα Ιόνια 
Νησιά είναι τυπικό παράδειγμα, όμως 
κι εδώ το  ελληνικό δαιμόνιο έκανε το  
θαύμα του : Οι κάτοικοι ορισμένων πε
ριοχών, αγνοώντας τ ις  οδηγίες  του  
ΙΓΜΕ, έκαναν γεω τρήσ εις που δεν τ η 
ρούσαν τις  ορισθείσες προδιαγρα
φές, με αποτέλεσμα η ποιότητα  του  
νερού τω ν γεω τρήσεω ν να μειω θεί ση
μαντικά.

Σήμερα, σε αρκετά  νησιά υπάρχουν 
μονάδες αφαλάτωσης, πόυ λειτο υ ρ 
γούν με ποικίλους βαθμούς αποτελε- 
σματικότητας. Η τακτική ανανέωση 
του εξοπλισμού και η συντήρηση απο-

Τα κοστολόγια τον βιομηχανικού 
νερού έχουν ανέβει αρκετά - 
παράλληλα με τις ποιοτικές 

απαιτήσεις- και έτσι η αφαλάτωση 
γίνεται πλέον οικονομικά 

συμφέρονσα για τη βιομηχανία

τελούν επί πλέον παράγοντες που δυ
σκολεύουν τα  πράγματα.

Σύμφωνα με τον  μηχανολόγο κ. Κώ
στα Παππά, αντιπρόσωπο τη ς  “DuPont 
Permasep Products” στην Ελλάδα και 
ειδικό σύμβουλο σε θέματα αφαλάτω
σης, διύλισης και φυσικού αερίου, εξαι- 
τίας τη ς  έλλειψης χρημάτων και ανε
παρκούς συντήρησης, από ένα σύνολο 
313 διαβροχέων Permasep-9 που εγκα
ταστάθηκαν στα 8 υπάρχοντα (1993)

εργοστάσια αφαλάτωσης στα νησιά, 
μόνο 50 ανταλλακτικοί διαβροχείς αγο
ράστηκαν από το υ ς  τοπικούς δήμους, 
ενώ ο αριθμός θα έπρεπε να είναι πάνω 
από 100 υπό κανονικές συνθήκες. Ο κ. 
Παππάς αναφέρει δύο χαρακτηριστικά 
παραδείγματα:

•  Η Κέρκυρα είναι ένα από τα  με
γα λύτερα  και πλέον τουριστικά  νησιά. 
Το πόσιμο νερό  είναι υφάλμυρο. Το 
1976, κατασκευάστηκε -με κρατικά 
κονδύλια- ένα εργοστάσιο αφαλάτω
σης από την  αμερικανική “Ionics” με 
δυνατότητα  παροχής 15.000 κ. μ. πό
σιμου νερού ημερησίως. Το εργοσ τά
σιο λειτούργησ ε καλά, αλλά εγκατα- 
λείφ θηκε το  1986. Οι λόγοι ήταν η έλ 
λειψη -πλέον- υφάλμυρου νερού και η 
έλλειψη χρημάτω ν για αγορά ανταλ
λακτικών...

•  Η Μ ύκονος είναι ίσως το  τουρι
στικότερο ελληνικό νησί. Δ ιαθέτει δύο 
εργοστάσια αφαλάτωσης, που χρησι
μοποιούν ως πρώτη ύλη το  θαλασσινό 
νερό και παράγουν πόσιμο νερό με κό
στος 300 δρχ./κ. μ. (1992). Ομως, το  
1992, οι τοπ ικές αρχές προκήρυξαν 
διαγωνισμό για την  προμήθεια νερού 
που θα μ εταφερόταν με υδροφόρα δε
ξαμενόπλοια από την  ηπειρωτική χώ
ρα. Το κόστος διαμορφώθηκε σε 500- 
1.500 δρχ. ανά κ.μ. (ανάλογο με τη  με- 
τα φ ερόμενη  ποσότητα).

Ολα τα  εργοστάσια αφαλάτωσης 
που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα 
κατασκευάστηκαν με χρήματα του 
κρατικού προϋπολογισμού, εκ τός  από 
την  περίπτωση τω ν εγκαταστάσεων 
τη ς  Σπετσοπούλας (που ανήκει στην 
οικογένεια του  Σταύρου Νιάρχου) και
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τω ν διυλιστηρίων τη ς  “Μότορ Οϊλ” 
στους Αγίους Θεοδώ ρους. Πολλά από 
αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα, 
οφειλόμενα κυρίως στην έλλειψη δια
θέσιμων κονδυλίων για ανταλλακτικά 
και συντήρηση και στην παραδοσιακά 
ανεπαρκή οργάνωση τη ς  τοπ ικής αυ
τοδιοίκησης. Υπάρχουν όμως και εξα ι
ρέσεις.

Το εργοστάσιο αφαλάτωσης (αντί
στροφης όσμωσης) τη ς  Ερμούπολης 
στη Σύρο κατασκευάστηκε το  1989 
και, ξεπερνώ ντας τα  αρχικά του  προ
βλήματα, έφ τασ ε να έχει απόδοση 600 
κ. μ. ημερησίως. Μ ετά την επιτυχία αυ
τή , οι τοπ ικές αρχές προέβησαν στην 
κατασκευή και δ εύτερου εργοστασίου 
για την  κάλυψη των αναγκών του  κυ- 
κλαδίτικου νησιού.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Στη χώρα μας, η υδροδότηση (συλ- 
λογή-διανομή) ανήκει στη δικαιοδοσία 
του δημόσιου τομέα. Ετσι, ο προγραμ
ματισμός νέων έργων είναι υπευθυνό
τη τα  του κράτους -και ειδικότερα του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Το υπουργείο διαχειρίζεται 
μεγάλα έργα υποδομής σε όλη τη  χώ
ρα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οι 
νομαρχίες, που αποτελούν συνδετικό 
κρίκο μεταξύ τη ς  κεντρικής διοίκησης 
και τω ν δήμων και κοινοτήτων.

Ο ιδιωτικός το μ έα ς  μπορεί να παί
ξ ε ι σημαντικό ρόλο σε περίπτωση χρη
σιμοποίησης τη ς  μεθόδου τη ς  αφαλά
τω σης για βιομηχανικές χρήσεις (ιδιαί
τερ α  με πρώτη ύλη το  υφάλμυρο νερό) 
με στόχο τη  μείωση τω ν υψηλών κο
στολογίων νερού, τα  οποία βαρύνουν 
τ ις  βιομηχανίες.

“Το κόστος του  νερού για τη  βιομη
χανία” , λέε ι ο κ. Πολυνίκης Ταζές, χη
μικός μηχανικός τη ς  εταιρίας “Tefil 
W ater Technologies”, “έχει αυξηθεί 
από 50 δρχ. το  κυβικό, σε 350 δρχ. 
Ετσι, η αφαλάτωση είναι, πλέον, συμ- 
φέρουσ α” .

Η “Tefil Water Technologies” , που 
ασχολείται με τ ις  εφ αρμογές τεχνολο-

γιών κατεργασίας νερού, “αποσχίστη
κε” από την “Tefil” εξα ιτίας αυτής της  
εξέλ ιξη ς . Σύμφωνα με τον  κ. Ταζέ, με 
το  ισχύον κοστολόγιο η απόσβεση 
μιας μονάδας αφαλάτωσης μπορεί 
πλέον να γ ίνει σε ένα χρόνο. “ Η παρα
γωγή βιομηχανικού νερού μέσω της  

; αφαλάτωσης με πρώτη ύλη το  υφάλ
μυρο νερό, κοστίζει μόνο 60-70 δρχ. 
ανά κυβικό, συμπεριλαμβανομένου και 
του  κόστους τη ς  αντικατάστασης των 
μεμβρανών” , εξηγεί, προσθέτοντας 
ότι η μέθοδος τη ς  αντίστροφης όσμω
σης κερδίζει έδαφ ος στη βιομηχανία: 
“Αυτό ισχύει για την Αθήνα, αλλά στο 
άμεσο μέλλον θα ισχύσει και σε άλλες 
περιοχές τη ς  χώρας, επειδή τα  τιμολό
για του  νερού θα αυξηθούν. Ηδη αυτό 
πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλονίκη” .

Η αφαλάτωση του  αλμυρού θαλάσ
σιου νερού είναι δαπανηρότερη από 
εκείνη του υφάλμυρου, βασικά λόγω 
τη ς  μεγαλύτερης απαίτησης ενέργει
ας. Για την  αφαλάτωση ενός κυβικού 
μέτρου υφάλμυρου νερού απαιτείται 
ενέργεια  1,5 kWh, ενώ για  την  αντί
στοιχη αφαλάτωση θαλασσινού νερού 
ενέργεια  7 kWh.

“Οσο το  κόστος ανεβαίνει και οι 
ποιοτικές ανάγκες τη ς  βιομηχανίας 
αυξάνονται, η αφαλάτωση θα γίνεται 
ολοένα και πιο συμφέρουσα μέθο
δ ο ς ” , καταλήγει ο κ. Ταζές.

Αυτή τη στιγμή, δημιουργείται μια 
νέα αγορά. Οσο η βιομηχανία έχει ποιο
τικά ανώτερες απαιτήσεις και όσο τα 

| κοστολόγια αυξάνονται, θα δημιουργη- 
| θούν ευνοϊκές προοπτικές για τη  βιομη- 
| χανική αφαλάτωση. Η άνοδος αυτής 

της  νέας αγοράς θεωρείται δεδομένη, 
αν και οι εταιρ ίες που δραστηριοποιού
νται στο χώρο είναι μετρημένες στα δά
χτυλα του ενός χεριού. Και βέβαια, η βα
σικότερη συνιστώσα θα είναι η ίδια η 
βιομηχανική ανάπτυξη. Ως δορυφορική 
λειτουργία, η αφαλάτωση θα εξαρτάται 
από τα  “σκαμπανεβάσματα” τη ς  ελληνι
κής βιομηχανίας. Οσο αναπτύσσεται η 
τελευτα ία  τόσο θα προκύπτουν μεγαλύ
τερ ες  ανάγκες για περίπλοκες τεχνολο
γικές μεθόδους, οι οποίες έχουν λόγο 

I λειτουργίας όσο το  κόστος τω ν καθιε- 
! ρωμένων μεθόδων αυξάνεται, μαζί με 

την  ανάγκη για ποιοτικά ανώτερα προϊό
ντα και υπηρεσίες.

Η αφαλάτωση μπορεί να λύσει σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας -είτε αστικά 
είτε βιομηχανικά- και μια νέα σχετική αγορά βρίσκεται “εν τη γενέσει ” 

της αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα
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Ερχεται ο “ιός της χιλιετίας”
Πολλά κομπιούτερ 

“πιστεύουν” πως 
όλες οι χρονιές 
αρχίζουν με τα 

ψηφία “19”. 
Αυτό μπορεί 

να προκαλεσει 
φοβερή αναστάτωση 

και σοβαρότατες 
επίπτωσής 

το έτος 2000

Κ αθώς πλησίαζε το  έτος 1000 μ.Χ., απατε
ώνες έπειθαν αφελείς χωρικούς στην Ευ
ρώπη να αποποιηθούν τα σπίτια και τα 

αγροκτήματάτους προκειμένου να σωθούν από 
την επερχόμενη Αποκάλυψη. Χίλια χρόνια αργό
τερα, η επιχειρηματική πλευρά της Αποκάλυψης 
έχει γίνει πιο “ραφιναρισμένη” και πολύπλοκη. 
Ενας ολόκληρος βιομηχανικός κλάδος έχει ανα
πτυχθεί πάνω στον φόβο μιας “κομπιουτεροπιοι- 
ημένης” καταστροφής, την οποία θα προκαλέσει 
ένας κακόβουλος ιός, κάνοντας πολλούς ηλε
κτρονικούς υπολογιστές να “μπλοκάρουν” σε 
κάθε χρονιά που δεν αρχίζει με τα ψηφία “19” .

Οι μάνατζερ των συστημάτων κομπιούτερ 
γνωρίζουντο πρόβλημα εδώ και δεκαετίες -στην 
πραγματικότητα πολλά από τα προγράμματα 
δημιουργήθηκαν στις δεκαετίες του 1960 και 
1970, όταν αποφασίστηκε να χρησιμοποιούνται 
μόνο δύο ψηφία για την αποθήκευση των ετών

Η θεραπεία τον «ιού της χιλιετίας» ίσως να  μην είναι και τόσο δαπανηρή τελικά

σε αρχεία δεδομένων, προκειμένου να εξοικο
νομηθεί χώρος στη μνήμη. Οι περισσότεροι εί
χαν υποθέσει ότι τα  προγράμματά τους θα είχαν 
ξεπεραστεί μέχριτο 2000.

Εάν έχετε πιστωτική κάρτα με ημερομηνία λή
ξης το  2000 ή αργότερα, θα ξέρετε κι εσείς ότι οι 
προγραμματιστές υπέθεσαν λάθος. Πολλά τερ
ματικά δεν κάνουν δεκτά τετραψήφια νούμερα, 
ούτε το  “00” . Τα παλιότερα προγράμματα λογι
στικής, καιτατραπεζικά συστήματα, οι συντάξεις, 
οι τηλεφωνικοί λογαριασμοί και τα  προγράμματα 

j συνταξιοδοτήσεων και απογραφών -κάθε πρό- 
I' γραμμα για μεγάλο σύοπημα κομπιούτερ που 

γράφτηκε πριν από μία δεκαετία και περισσότε
ρο- θα διαβάσουν το “2000” σαν “1900” , ή -το πι
θανότερο- θα αγνοήσουν την ημερομηνία, στα- 

! ματώνταςτις επιχειρηματικές δραστηριότητες!
Πέρυσι, οι εταιρίες κατάφεραν να έχουν μια 

πρώτη εικόνα του τι θα μπορούσε να κοστίσει η 
διόρθωση του σφάλματος, όταν η Gartner 
Group, μια εταιρία συμβούλων με έδρα το Κον- 
νέκτικαττων ΗΠΑ, υπολόγισε ότι η απομάκρυν
ση των “ιών της χιλιετίας” από τα κομπιούτερ 

| όλου του κόσμου θα κοστίσει μέχρι $ 600 δισεκ. 
τα  επόμενα τέσσερα χρόνια -δηλαδή περισσό
τερα από $ 10 εκατ. για κάθε μεσαίου μεγέθους 
εταιρία. Και ακόμα χειρότερα: Οσο περισσότε
ρο καθυστερήσει μια εταιρία, τόσο πιο πολύ θα 
κοστίσει η θεραπεία. Η επενδυτική Τράπεζα J. Ρ, 

j Morgan εκτιμά ότι το  κόστος για να ξαναγραφεί 
j μία γραμμή κωδικού προγράμματος θα αυξηθεί 

από $1 σήμερα φτάνοντας στα $7 το 2000, κα
θώς οι πανικοβλημένες εταιρίες θα ζητούν απε
γνωσμένα τους καλύτερους προγραμματιστές.

Αντιμέτωπες με τέτοια νούμερα, οι επιχειρή
σεις αντιδρούν με όλους τους τρόπους -που ξε 
κινούν από το  σοκ και φτάνουν στην άρνηση. Το 
θέμα έχει ήδη “ποδοσφαιροποιηθεί” .

Από την άλλη μεριά, το  γεγονός χαροποιεί 
ιδιαίτερα μια λεγεώνα εταιριών κομπιούτερ, 
συμβούλωνκαιπαλιώνπρογραμματιστών, η ικα
νότητα των οποίων να γνωρίζουν παλιό λογισμι
κό έχει μετατραπεί εν μια νυκτί από μειονέκτημα 

j σε πλεονέκτημα, καθώς οι εταιρίες συνειδητο
ποιούν το πρόβλημα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι 
τμήμα της πολλά υποσχόμενης “Βιομηχανίας 
του Ετους 2000” . Η J.P. Morgan έφτιαξε ένα δεί- 

| κτη των τιμών των μετοχών 20 εταιριών που 
ασχολούνται με τον κλάδο του “ιού” -από εται
ρίες λογισμικού έως συμβούλους και προγραμ
ματιστές. Από τις αρχές του 1996, ο δείκτης ση- 

! μείωσε αύξηση 50% -δηλαδή δυο φορές περισ
σότερο απ’ ό,τι όλος ο κλάδος λογισμικού. Οι τι
μές των μετοχών μερικών από τις εταιρίες-κλει- 

ί διά για την υπόθεση του “ιού” , όπως οι Viasoft,
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ΕΡΧΕΤΑΙ Η «ΧΙΛΙΕΤΙΑ» 
1.12.1995 = 100

Πηγή: The Economist

Ο «καθαρισμός» 
όλων

των κομπιούτερ 
του κόσμου, 

μπορεί 
να στοιχίσει 
$600 δισεκ. 
ως το 2000

Computer Horizons και Data 
Dimensions, εικοσαπλασιάστη- 
καν από πέρυσι.

Το όφελος από τη φημολογία 
είναι πολύ μεγάλο. Μετά από 
ένα ρεπορτάζ του NBC τον πε
ρασμένο Απρίλιο, στο οποίο 
αναφέρθηκαν οι προβλέψεις 
του Gartner Group, ο δείκτης της 
J. Ρ. Morgan αυξήθηκε κατά 
20%. Αλλα γεγονότα, όπως συ
νελεύσεις του Κογκρέσσου ή 
άρθρα στον οικονομικό Τύπο, 
έπαιξαν επίσης τον ρόλο τους. 
Μολονότι οι φανατικοί των κο
μπιούτερ μπορεί να ξέρουν το 
πρόβλημα εδώ και χρόνια, οι πε

ρισσότερες εταιρίες τώρα αρχίζουν να το  γνω
ρίζουν. Περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊ
κές επιχειρήσεις δεν έχουν κανένα σχέδιο για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος του 2000, 
σύμφωνα με μια αναφορά της EDS, μιας εται
ρίας υπηρεσιών πληροφορικής. Πολλοί δεν 
έχουν ακόμα κάνει απογραφή των προγραμμά
των που χρησιμοποιούν για να ξέρουν ποια από 
αυτά θα επηρεασθούν. Και όμως, το  περίεργο 
είναι πως το  τεράστιο κόστος που προβλέπουν 
οι επενδυτές μπορεί να έχει υπερεκτιμηθεί.

Οι εκτιμήσεις του Gartner Group, αν λη- 
φθούν τοις μετρητοίς, αντιβαίνουν στην κοινή 
λογική. Το προβλεπόμενο μέγεθος του παγκό
σμιου κλάδου επιχειρήσεων ολοκλήρωσης συ
στημάτων από τώρα έως το  2000 δεν είναι μεγα
λύτερο από $ 300 δισεκ. Η ανώτατη εκτίμηση 
του Gartner ($ 600 δισεκ.) ισοδυναμεί με το  ήμι- 
συ των παγκόσμιων δαπανών για την πληροφο
ρική (κομπιούτερ, λογισμικό και υπηρεσίες) την 
ίδια περίοδο. Εάν κάθε ένας από τους 5.000.000 
προγραμματιστές του κόσμου κοστίζει κατά μέ
σο όρο $ 30.000 σε αποδοχές, αυτό το νούμερο 
υπονοεί ότι ο καθένας τους θα απασχοληθεί 
πλήρως από τώρα μέχρι τα  μεσάνυχτα της 31 ης 
Δεκεμβρίου 1999.

Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος 
των δαπανών γιατο “Ετος 2000” δεν αντιπροσω
πεύει νέα χρηματικά ποσά. Οι περισσότερες 
εταιρίες ήδη αφιερώνουν ένα μεγάλο κομμάτι 
των κονδυλίων τους για τη συντήρηση του λογι
σμικού και την υποστήριξη -ιπην οποία συμπερι- 
λαμβάνεται και η απομάκρυνση των “ιών” . Τα 
υπόλοιπα αφορούν σε αναβαθμίσεις, σε νέα 
σχέδια και στην αντικατάσταση των παλιών συ
στημάτων. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αυτές 
οι επενδύσεις θα πρέπει να περιμένουν μέχρις 
ότου τα χρήματα δαπανηθούν για το  πρόβλημα 
της χιλιετίας. Ομως, συνολικά, οι δαπάνες δεν 
θαανέλθουνπολύ.

Ακόμα και το  άμεσο κόστος είναι απίθανο να 
είναι τόσο μεγάλο όσο προβλέπεται. To Gartner 
Group κατέληξε στις εκτιμήσεις του, εν μέρει

υποθέτοντας ότι το κόστος ανά γραμμή κωδι
κού για τη διόρθωση των συνηθέστερων προ
γραμμάτων μεγάλων κομπιούτερ θα είναι $1,10. 
Υπολογίζει ότι οι εταιρίες του κόσμου έχουν συ
νολικά 225 δισεκατομμύρια γραμμές κωδικών 
που χρειάζονται διόρθωση. Αν υποτεθεί ότι όλα 
τα προγράμματα θα χρειαστούν διόρθωση, το 
κόστος ανέρχεται σε $ 200 δισεκ. (η εκτίμηση 
των $ 600 δισεκ. συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλ
λων, το  κόστος διόρθωσης των αρχείων δεδο
μένων που χρησιμοποιούν τα προγράμματα και 
άλλα είδη προγραμμάτων και κομπιούτερ).

Το πρόβλημα με αυτή την εκτίμηση είναι ότι 
λαμβάνει ως δεδομένο πως όλα τα  υπάρχοντα 
προγράμματα θα διορθωθούν. Στηνπραγματικό- 
τητα, πολλά απλώς θα παταχτούν στα σκουπίδια.

Μια πιθανότερη εκτίμηση είναι ότι μάλλον τα 
μισά από όλα τα “προσβεβλημένα” προγράμμα
τα θα κριθεί ότι δεν αξίζει να επισκευαστούν, 
αφού θα κάνουν μόνο “διακοσμητικά” λάθη (π. χ. 
θα τυπώνουν λάθος ημερομηνία σε αναφορές) 
και θα μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα με . 
εφεδρικά προγράμματα, ή θα εξαφανιστούν σαν ! 
συνέπεια της απομάκρυνσης από τα  κεντρικά και , 
τα μίνι κομπιούτερ. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει 
στο μισό το κόστος για τη “θεραπεία”. Αν αγνοη
θεί το περιστασιακό κόστος και άλλα παρόμοια 
έξοδα, θα εξοικονομηθούν άλλα $ 100 δισεκ.

Ομως παραμένει το  πρόβλημα ότι οι εταιρίες 
όλου του κόσμου θα πρέπει να επιβαρυνθούν με 
$ 200 δισεκ. -τα περισσότερα από τα οποία θα 
διοχετευθούν στη βιομηχανία της πληροφορι
κής. Οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι μάλλον οι 
εταιρίες λογισμικού, που θα προσφέρουν προ
γράμματα εξεύρεσης του “ιού”, και εταιρίες 
συμβούλων, όπως η EDS και η Computer 
Sciences Corp. Αυτές μπορούν να καταπολεμή
σουν ένα πρόβλημα -αν και με υψηλό κόστος- με 
εργαλεία που μπορούν να αναλύσουν και μερι
κώς να επιλύσουν τις ατέλειες των προγραμμά
των συντους ανθρώπους-προγραμματιστές.

Καμία εταιρία δεν έχει επινοήσει μέχρι στιγ- 
μήςτη “μαγική λύση” . Το μεγαλύτερο μέροςτης 
εργασίας θα περιλαμβάνει εξαντλητική χειρω
νακτική εργασία, που μπορεί να γίνει από εται
ρίες στην Ινδία, στην Ιρλανδία και στη Ρωσία, 
όπου το  κόστος είναι το  μισό απ’ ό,τι στην Αμερι
κή και στις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες. Η βιο
μηχανία της πληροφορικής ως σύνολο μπορεί 
να μην βγάλει επί πλέον χρήματα, αλλά μερικές 
εταιρίες θα ωφεληθούν πολύ. Οι προγραμματι
στές κεντρικών συστημάτων δεν βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή του χώρου της πληροφορι
κής εδώ καιπολύ καιρό, ήδη όμως αρχίζουν πάλι 
να αποκτούντη χαμένη τους αίγλη. Ισως, τελικά, 
η απόφασή τους, πριν από μερικές δεκαετίες, να j 
εξοικονομήσουν δύο bytes για κάθε ημερομηνία 
δεν ήταν και τόσο κοντόφθαλμη. □
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Βάλτε το μαχαίρι στο κόκαλο -τώρα

Καραμέλα στο στόμα όλων των 
πολιτικών κομμάτων είχε γίνει 
την προεκλογική περίοδο το  

θεμάτω ν Κοινοτικών κονδυλίων.
Η μεν αντιπολίτευση επέρριπτε 

ευθύνες στην κυβέρνηση για την κα
θυστέρηση στην απορρόφησή τους, 
κάτι το  οποίο χαρακτήριζε σχεδόν 
εγκληματικό, υποστηρίζοντας ότι 
αποτελούσε επαρκή λόγο για να κα
ταδικαστεί το  ΠΑΣΟΚ από το  εκλογι
κό σώμα.

Η δε κυβέρνηση, ξεχνώντας εντε
λώς τις  επιδόσεις της  σ’ αυτόν τον το 
μέα, βάσιζε τις  εξαγγελίες της  για αύ
ξηση των θέσεων εργασίας,'όπως εί
πε ο κ. Σημίτης, στα 7 τρισεκ. του 
“ Πακέτου Ν τελόρ” και στα έργα που 
το  ποσόν αυτό θα επέτρεπε να γί
νουν.

Τώρα, όμως, οι εκλογές τελείωσαν και η κυβέρνηση βρί
σκεται ενώπιον της  πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας 
που δεν έχει αλλάξει και πολύ από αυτήν που ήταν την παρα
μονή της  προκήρυξης των εκλογών και δεν δικαιολογούσε κα
μία ιδιαίτερη αισιοδοξία.

Η κυβέρνηση πρέπει τώρα, αν θέλει στοιχειωδώς να αντα- 
ποκριθεί στις προεκλογικές της  υποσχέσεις για 
αξιοποίηση των Κοινοτικών κονδυλίων, να βά
λει το  μαχαίρι στο κόκαλο σε πολλούς τομείς.

•  Πρέπει να τολμήσει να εξυγιάνει, αν όχι 
να καταργήσει, το  “άρρωστο κύκλωμα’’ των 
διαφόρων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτι· 
σης, που στην πλειοψηφία τους δεν επιτελούν κανέ
να ουσιαστικό έργο, ενώ δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις της 
καθαρής απάτης. Το ποσόν που προορίζεται για την παιδεία 
και την κατάρτιση από το  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ξεπερνά 
το  1 τρισεκ. δρχ. και είναι πραγματικά κρίμα να σπαταληθεί για 
να περάσουν καλά ορισμένοι και να ξεχάσουν για λίγο το  πρό
βλημα τη ς  ανεργίας τους όσοι επιδοτούνται για να συμμετά- 
σχουν στα σεμινάρια αυτά. Η ελληνική εκπαίδευση έχει πραγ
ματικά πολύ μεγάλες ανάγκες που θα μπορούσαν να καλυ
φθούν με το  ποσόν αυτό, με ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα.

•  Πρέπει να αποφασίσει να διαγράψει τα  προγράμματα, 
όπως ίσως ορισμένα της  βιομηχανίας ή του τουρισμού ή ακόμη 
και της υγείας, που δεν εννοούν να προχωρήσουν για διάφο
ρους λόγους και να τα  αντικαταστήσει με άλλα, τα  οποία έχουν 
προοπτικές να εκτελεσθούν εγκαίρως και κυ ρίως έχουν λόγο να 
γίνουν. Θα είναι πραγματικά θλιβερό να εξαντληθεί και αυτό το  
“ Πακέτο Ντελόρ” και να μην έχει ολοκληρωθεί π.χ. ο οδικός 
άξονας Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης -ελληνοβουλγαρικών 
συνόρων. Αν μπορούσε, μάλιστα, να δοθεί και μια επιπλέον βοή
θεια στην Εγνατία Οδό, για την οποία, ούτως ή άλλως, δεν προ- 
βλέπεται ολοκλήρωση με το  παρόν ΚΠΣ, θα ήταν πολύ θετικό.

Η νέα κυβέρνηση πρέπει 
τώρα, αν θέλει στοιχειωδώς 

να ανταποκριθεί στις 
προεκλογικές της 

υποσχέσεις, να εξυγιάνει 
πολλούς τομείς που . 

αφορούν στην αξιοποίηση 
των Κοινοτικών κονδυλίων

Της Ειρήνης Χρυσολωρά

•  Πρέπει να μπει μια τά ξη  σε όλα 
τα  μικρά προγράμματα που χρημα
το δ ο τε ί το  Ταμείο Συνοχής, όπως 
π.χ. οι βιολογικοί καθαρισμοί, οι 
οποίοι έχουν εξελ ιχθεί σε μια α νεξέ 
λεγκτη βιομηχανία άντλησης κονδυ
λίων, χωρίς σοβαρές μελέτες  και με 
αμφισβητούμενα αποτελέσματα για 
το  περιβάλλον.

•  Πρέπει, επίσης, να μπει μια τάξη 
στη συμπαθή “τά ξη ” των μελετητών 
και συμβούλων, που είναι οι πραγμα
τικοί ωφελημένοι των διαφόρων προ
γραμμάτων για τους μικρομεσαίους 
κ. λ. Αν πρόκειται να διατεθούν τόσα 
εκατομμύρια για μελέτες, τουλάχι
στον ας γίνουν κάποιες από αυτές 
γνωστές, ώστε να μπορούν να αξιο- 
ποιηθούν, και όχι να μοιράζοναι τα  
χρήματα στα διάφορα γραφεία, ανά

λογα με την κομματική υποστήριξη, τη ς  οποίας τυγχάνουν.
•  Πρέπει, τέλο ς , να ξεκινήσει μια προσπάθεια εκσυγ

χρονισμού -και εξυγίανσ ης- τω ν φορέω ν τω ν υπηρεσιών 
του  δημοσίου που ασχολούνται με όλα αυτά τα  προγράμμα
τα. Πρέπει να βρεθούν, αξιοκρατικά, τα  άτομα που θα 
στελεχώσουν τις  σχετικές υπηρεσίες τω ν περι
φερειών, αλλά και τω ν υπουργείων και να 
δοθούν τα  κονδύλια που χρειάζονται

Αλλά πρέπει ακόμη και οι υπουργοί να συ
νειδητοποιήσουν ότι το  ΚΠΣ δεν γ ίνετα ι για 
να ικανοποιηθούν κάποιοι περίεργοι τεχνο- 
κράτες των Βρυξελλών, ούτε βεβαίως για 
να εξασφαλισθούν ψήφοι για το  κόμμα ή 
για το υ ς  ίδιους προσωπικά, αλλά για  το  
συμφέρον τη ς  χώρας συνολικά. Δεν 
περιμένουμε ότι όλα αυτά θα γίνουν 
αμέσως. Αλλωστε, οι άνθρωποι 
που διαχειρίζονται τώ ρα τα  π ρογράμματα είναι οι ίδιοι που 
το  είχαν κάνει και παλαιότερα.

Ομως, καθώς ο χρόνος περνά, ίσως κάποια πράγματα αρ
χίζουν και γίνονται σαφή και τα  παλαιά λάθη αρχίζουν να 
διορθώνονται σιγά σιγά. Δεν υπάρχει, βεβαίως, πολύς και
ρός. Ηδη, βρισκόμαστε στον τρ ίτο  χρόνο εφαρμογής του Β 
ΚΠΣ και οι προθεσμίες αρχίζουν να πιέζουν. Αλλά ακόμη και 
με καθυστέρηση, η προσπάθεια πρέπει να ξεκινήσει. Αλλω
στε, μετά το  Β ΚΠΣ όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει και τρ ίτο  πα
κέτο Κοινοτικής βοήθειας. Ισως όχι τόσο γενναιόδωρο, αλλά 
πάντως θα υπάρξει. Και καλό θα ήταν να αρχίσει η προετοιμα
σία από τώ ρα για να μην πάει χαμένο... □

[918] ΒΙΟ Μ ΗΧΑΝ ΙΚΗ___
--------ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996

¥
*

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Μήνας του “ευρώ ” ήταν για την Ευρωπαϊκή Ενωση 
ο Σεπτέμβριος, αφού το  μελλοντικό ευρωπαϊκό 
ενιαίο νόμισμα κυριάρχησε στην επικαιρότητα, με 
αλλεπάλληλες δηλώσεις πολιτικών και επιχειρη

ματικών ηγετών για τις  προοπτικές του, αλλά και με δύο κο
ρυφαίες συναντήσεις αφιερωμένες στο ίδιο θέμα. Αναφερό
μαστε στη συνάντηση των υπουργών Οικονομίας (άτυπο 
ΕΘΟΕΙΝ), στο Δουβλίνο, και τη ς  Νομισματικής Επιτροπής 
που την προετοίμασε, στις Βρυξέλλες. Τι βγήκε από αυτές τις 
συναντήσεις; Αν και δεν υπάρχουν επίσημες αποφάσεις - 
αφού το  ΕΘΟΕΙΝ ήταν, όπως προαναφέρθηκε, άτυπο- συμ- 
φωνήθηκαν δύο ουσιώδη θέματα για τις  προοπτικές της  Νο
μισματικής Ενωσης: Πρώτον, ότι όσες χώρες ενταχθούν στο 
ενιαίο νόμισμα πρέπει να τηρούν ένα “σύμφωνο σταθερότη
τα ς ” , δηλαδή να συνεχίζουν να κρατούν χαμηλά το  έλλειμμα 
του προϋπολογισμού τους, διαφορετικά θα υφίστανται κυρώ
σεις με τη μορφή προστίμου. Δεύτερον, ότι όσες χώρες δεν 
ενταχθούν σε πρώτη φάση στο ευρώ θα πρέπει να ανήκουν 
σε ένα νέο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Μ ΣΙ2), με 
περιορισμένα περιθώρια διακύμανσης. Στον “προθάλαμο” 
αυτό του ενιαίου νομίσματος θα επεμβαίνει με αυξημένες 
εξουσ ίες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε ίτε  για να στηρίξει 
τις  ισοτιμίες όσων νομισμάτων δέχονται κερδοσκοπικές επι
θέσεις είτε και για να εισηγηθεί μεταβολή των ισοτιμιών τους, 
όταν κρίνει ότι κάτι τέτο ιο  είναι σκόπιμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον περασμέ
νο μήνα ένα δείγμα των προθέσεών τη ς  σχετικά με 
την εξασφάλιση των Ευρωπαίων πολιτών, όταν θα 
καταργηθούν τα  κρατικά μονοπώλια στην κοινή 

ωφέλεια. Συγκεκριμένα, στην πρόταση Οδηγίας για την Παρο
χή Ανοιχτού Δικτύου στη φωνητική τηλεφωνία, όρισε ότι, ανε
ξάρτητα από το  αν θα είναι ιδιωτική ή δημόσια, η επιχείρηση τη 
λεπικοινωνιών που θα δραστηριοποιείται κάπου θα πρέπει να 
εξασφαλίζει σε κάθε πολίτη το  δικαίωμα να έχει μια βασική τη 
λεφωνική γραμμή, τηλεφωνικούς καταλόγους και υπηρεσίες 
καταλόγου, καθώς και δημόσια τηλέφωνα και ειδικές υπηρε
σίες για τους ανάπηρους ή άλλες κοινωνικές ομάδες, για άτο
μα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, η Επιτροπή πρότεινε να εισα- 
χθεί στη νέα Συνθήκη, που θα προκύψει από τη  Διακυβερνητική 
Διάσκεψη διάταξη που θα ορίζει ότι η παροχή των υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας για όλους τους πολίτες είναι μία από τις αρ
μοδιότητες της  Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πάντως, οι ρυθμίσεις 
αυτές έχουν αφήσει πολλούς ανικανοποίητους.

Με το  ζόρι κατάφερε η ιρλανδική προεδρία να 
εξασφαλίσει τη  συναίνεση των 14 εταίρων τη ς  για 
την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, στις 5 Οκτωβρίου, 
στο Δουβλίνο για τη  Διακυβερνητική Διάσκεψη. 

Στην αρχή δεν μπορούσαν, υποτίθεται, να συμφωνήσουν σε 
μία βολική για όλους ημερομηνία. Τελικώς βρήκαν την ημε
ρομηνία, αλλά συνέχισαν οι γκρ ίνιες για το  περιεχόμενο της  
συνάντησης. Κυρίως η Βρεταννία γκρίνιαζε, δεδομένου ότι 
αμέσως μετά τη  Σύνοδο Κορυφής διοργανώνεται το  ετήσιο 
συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος. Ας ελπίσουμε, του 
λάχιστον, ότι οι 15 η γέτες  δεν θα μαζευτούν στο Δουβλίνο 
ασκόπως, για να ανταλλάξουν απόψεις. Αυτό το  κάνουν εδώ

και μήνες οι εκπρόσωποι των υπουργών Εξωτερικών των 15 
και οι διαπραγματεύσεις έχουν κολλήσει. Το ζητούμενο είναι 
να δοθεί μια νέα πολιτική ώθηση...

Η έκθεση για την ελληνική οικονομία, την οποία επρό- 
κειτο να συζητήσει η Νομισματική Επιτροπή εν μέσω 
προεκλογικής για την Ελλάδα περιόδου, αναβάλλο
ντας τελικώς τη συζήτηση, παρουσιάζει μεγάλο εν

διαφέρον και οπωσδήποτε θα πρέπει να τη  λάβει σοβαρά υπόψη 
της η νέα κυβέρνηση. Οχι ότι λέει πράγματα τα  οποία δεν γνωρί
ζουμε. Τα στοιχεία της είναι λίγο ώς πολύ αυτά που διαθέτει το 
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Εχουν, όμως, πολύ μεγαλύτερη 
άνεση από το  υπουργείο Εθνικής Οικονομίας οι συντάκτες της 
έκθεσης να κάνουν τα σχόλιά τους και να βγάλουν τα  συμπερά- 
σματάτους. Αναφέρουν, λοιπόν, ότι κατά το  1997 θα χρειαστούν 
οπωσδήποτε επιπρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμο
γής. Και αυτό γιατί ήδη, παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, 
υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στο Πρόγραμμα Σύγκλισης. 
Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός κινείται σταθερά πάνω από 8%, 
όταν η δέσμευση στο Πρόγραμμα Σύγκλισης ήταν για 5%, ενώ 
και ο περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος σκαλώνει 
στις δυσκολίες συγκράτησης των δαπανών. Η νομισματική πολι
τική, σημειώνει η Επιτροπή, έχει εξαντλήσει τα  όριά της στην 
προσπάθεια για τη βελτίωση των δεικτών της ελληνικής οικονο
μίας. Καιρός είναι, τώρα, να ληφθούν και τα  σκληρά δημοσιονο
μικά μέτρα. Το αν θα το  κάνει ή όχι η κυβέρνηση, θα φανεί στην 
κατάθεση του Προϋπολογισμού για το  1997, που δεν αργεί.

Αμετάβλητη παρέμεινε η βιομηχανική παραγωγή 
στην Ε.Ε., το  πρώτο εξάμηνο του έτους, σε σύγκρι
ση με την ίδια περίοδο του 1995, σύμφωνα με στοι
χεία της Eurostat. Ετσι, οι “ελπίδες για ανάκαμψη 

στον βιομηχανικό τομέα διαψεύσθηκαν” , όπως σημειώνει η Ευ
ρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Αξιόλογη αύξηση σημειώθηκε 
μόνο στην Ολλανδία και λιγότερο στη Σουηδία και στη Βρεταν
νία, ενώ και η Ελλάδα κινήθηκε θετικά, όπως και η Φινλανδία

ΒΙΟΜΙΙΧΑΝ1ΚΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΙΙΝ Ε.Ε.* 
Λ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 1996, %

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
•......·  ....... · ....... · ....... · ....... · ........· ....... · .........·

ΧΩΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΩΣ ΠΡΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 1995
Ολλανδία 
Σουηδία 

Βρεταννία 
Ελλάδα 

Φινλανδία 
Πορτογαλία 

Δανία 
Γ αλλία 
Ιταλία 

Βέλγιο 
Γερμανία 

Ισπανία 
Λουξεμβούργο 

Ε.Ε.

* Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Ιρλανδία και την Αυστρία. Πηγή: Eurostat

και η Πορτογαλία. Στις μεγάλες όμως οικονομίες, όπως η Γερ
μανία, η Γ αλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, η βιομηχανική παραγω
γή σημείωσε κάμψη. Στις ΗΠΑ, η βιομηχανική παραγωγή αυξή
θηκε κατά 2,3% και στην Ιαπωνία κατά 0,8%. ϋ
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Μείωση των αποδόσεων, 
αύξηση των τιμών

Ο ι πρόσφατες μειώσεις τω ν 
επιτοκίων από τη  Bundes
bank, δημιούργησαν αλυσι

δω τές μειώσεις και στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα 
τη  γενικότερη μείωση των αποδόσε
ων και την αύξηση τω ν τιμών τω ν ευ 
ρωπαϊκών ομολόγων. Από την άλλη 
πλευρά, παρά την αυξημένη αβεβαι
ότητα όσον αφορά το  μέγέθος των 
πληθωριστικών πιέσεων στις Η ΠΑ, 
το  Federal Reserve δεν έχει προχω
ρήσει ακόμη σε αυξήσεις επιτοκίων, 
οι οποίες όμως δεν φαίνεται ότι μπο
ρούν τελ ικά  να αποφευχθούν.

Στην πραγματικότητα όλα δεί
χνουν πλέον ότι έχουν αναβληθεί για 
την πρώτη συνεδρίαση του FOMC (Federal Open Market 
Committee) αμέσως μετά τις  αμερικανικές εκλογές.

Πριν φθάσει η αγορά στο τωρινό συμπέρασμα, σημαντικές 
διακυμάνσεις παρατηρήθηκαν στην αγορά ομολόγων εξαι- 
τίας τω ν αντιφατικών, πολλές φορές, οικονομικών στοιχείων.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν κυρίως 
στην πορεία του ΑΕΠ, στον πληθωρι
σμό και στην εμπιστοσύνη των κατα
ναλωτών. Αποτέλεσμα τη ς  πληθώ
ρας των οικονομικών στοιχείων που 
ανακοινώθηκαν την παραπάνω πε
ρίοδο ήταν και η διακύμανση της 
απόδοσης του τριαντάχρονου ομο
λόγου στην περιοχή του 6,75-7,15%.

Ο κίνδυνος για αναζωπύρηση του 
πληθωρισμού στις ΗΠΑ προήλθε κυ
ρίως από τη σημαντική άνοδο του ΑΕΠ 
κατά το  δεύτερο τρίμηνο του 1996. Με
τά  από ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά 
2,2% το πρώτο τρίμηνο του 1996, η 
πρώτη μέτρηση του ΑΕΠ στις αρχές Αυ- 
γούστου έδειξε ρυθμό αύξησης 4,2%.

Η δεύτερη μέτρηση στο τέλος Αυγούστου αναθεώρησε 
προς τα  πάνω την αρχική μέτρηση, η οποία και διαμορφώθηκε 
τελικά στο +4,8%. Μεγαλύτερου του αναμενόμενου ήταν και η 
αύξηση του δείκτη Consumer Confidence τον Ιούλιο στο 109,4, 
έναντι αρχικής πρόβλεψης για 104,4. Αυξημένες ήταν και οι

Σημαντικές αυξήσεις 

στις τιμές των 

ευρωπαϊκών ομολόγων 

παρατηρήθηκαν 

τελευταία, εξαιτίας της 

μείωσης των επιτοκίων 

παρέμβασης από πλευράς 

Bundesbank
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ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΜΑΡΚΑ

ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΙΑ  
S & P  MOODYS

Α1

ΕΚΔΟΤΗΣ

REPUBLIC OF ITALY

ΚΟΥΠΟΝΙ

71/4

ΛΗΞΗ

10-2-98

ΤΙΜ Η  ΠΩΛΗΣΗΣ

105,10

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ (%)

3,42

Μ ΕΓΕΘΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

5.000
AAA Aaa EIB 61/2 9-3-99 105,97 3,91 300
ΑΑ+ Aa3 KINGDOM OF SWEDEN 6 6-7-00 103,39 4,99 300
ΑΑ- Aa2 REPUBLIC OF FINLAND 51/2 2-9-01 101,85 5,01 2.000
ΑΑ Aa2 KINGDOM OF BELGIUM 7 30-5-02 106,98 5,53 1.000

Aa1 KINGDOM OF BELGIUM 61/4 6-10-03 102,33 5,84 1.000
AAA Aaa EIB 61/2 21-4-04 103,74 5,87 1.000
AAA Aaa EIB 7 3/4 26-1-05 110,20 6,14 1.000
AAA Aaa REPUBLIC OF AUSTRIA 71/4 3-5-07 106,89 6,33 1.000
AAA Aaa IBRD 61/4 15-3-16 111,73 5,27 300

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

1 έτος

5,89

3 έτη
6,49

5 έτη

6,69

10 έτη

6,92USD
JPY 0,61 1,19 1,86 2,92
CAD 4,78 5,92 6,56 7,89
GBP 5,82 6,64 7,24 7,86
ATS 3,34 4,55 5,29 6,36
DEM 3,27 4,32 5,04 6,29
NLG 2,948 4,22 5,06 6,19
CHF 2,06 2,52 3,45 4,14
ECU 4,31 4,91 5,70 6,82
FRF 3,93 4,76 5,47 6,38
ITL 8,12 8,31 8,69 9,28
ESP 7,02 7,34 7,80 8,57
BEF 3,22 4,23 5,19 6,51
DKK
SEK

4,05
5,81

5,27
6,59

6,18
7,45

7,25
8,45

Εργοστασιακές Παραγγελίες (Factory Orders), οι οποίες αυξή
θηκαν τον Ιούλιο κατά 1,8% έναντι πρόβλεψης για +1,0%.

Ο δυναμισμός τη ς  αμερικανικής οικονομίας αντικατο
πτρίζεται και στην αγορά εργασίας.

Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν στις αρχές 
Σεπτεμβρίου σε 316,000 (πρόβλεψη 335,000), ενώ οι νέες 
θέσεις εργασίας τον  Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 250,000 
(πρόβλεψη 224,000).

Οι εξελίξεις  αυτές είχαν ως συνέπεια τη  σημαντική πτώση 
του ποσοστού ανεργίας τον Αύγουστο στο 5,1% (Ιούλιος 5,4%), 
το  χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας την τελευταία επταετία.

Ενώ τα  στοιχεία για τον δυναμισμό τη ς  αμερικανικής οικο
νομίας συνηγορούσαν στην άμεση άνοδο των επιτοκίων από 
το  FED, ο δυναμισμός αυτός δεν μεταφράσθηκε μέχρι τώρα 
σε πληθωριστικές πιέσεις. Ο Δ είκτης Τιμών Παραγωγού τον 
Αύγουστο αυξήθηκε κατά +0,3%  έναντι πρόβλεψης για αύ
ξηση κατά +0,1%, ποσοστό που δεν εμπνέει πάντως ανησυ
χίες. Προς την ίδια κατεύθυνση ήταν και η αύξηση του  Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή, ο οποίος τον Αύγουστο ανήλθε σε 
+0,1%  έναντι πρόβλεψης για +0,2%. Μ ικρότερη του αναμε

νόμενου ήταν και η αύξηση τω ν λιανικών πωλήσεων, οι οποί
ες  αυξήθηκαν κατά +0,2%  έναντι πρόβλεψης για +0,7%.

Μικρή αίσθηση στις αγορές προκάλεσε και η απόφαση 
τη ς  Bundesbank για μείωση του REPO RATE από 3,30% σε 
3,00%, στο τέλο ς  Αυγούστου, όχι τόσ ο γ ι’ αυτή καθ’ αυτή τη 
μείωση όσο για τη  χρονική στιγμή που ανακοινώθηκε. Η μείω
ση στηρίχθηκε από μέρους τη ς  BUBA στη σταθερή μείωση 
του  ρυθμού αύξησης τη ς  προσφοράς χρήματος και στην έλ
λειψη πληθωριστικών πιέσεων.

Ειδικότερα, η προσφορά χρήματος Μ3 μειώθηκε τον Ιούνιο 
σε 9,6%, από 19,5% τον Μάιο. Η μείωση αυτή πυροδότησε μειώ
σεις επιτοκίων κατά 20 bp και από τις κεντρικές Τράπεζες Γαλ- 
λίας, Αυστρίας, Βελγίου και Ολλανδίας. Η μείωση αυτή είναι μάλ
λον η τελευταία στον τωρινό κύκλο επιτοκίων, τα  οποία αναμένε
ται να παραμείνουν αμετάβλητα για το  επόμενο δωδεκάμηνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να αναλύσει κανείς την μεταβο
λή του spread ανάμεσα στις αποδόσεις ομολόγων του  Αμερι
κανικού Δημοσίου με τ ις  αντίστοιχες αποδόσεις για ομόλογα 
Γερμανικού δημοσίου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ό τι κατά 
το  τελευτα ίο  τρίμηνο τα  spreads έχουν κινηθεί προς όφελος 
του δολλαρίου. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό τη ς  παραπά
νω περιόδου είναι ότι τα  τωρινά spreads είναι ιδιαίτερα ελκυ
στικά για περιόδους έω ς π έντε χρόνια ενώ στη συνέχεια μει
ώνονται σημαντικά, ενώ για την περίοδο των τρ ιάντα  χρόνων 
είναι ουσιαστικά μηδέν. Q
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Σε ανοδική πορεία η ελληνική αγορά

Α ν και η δημοπρασία τίτλων του ελ
ληνικού δημοσίου τον Αύγουστο 
είχε το  σύνηθες αυξημένο ενδια

φέρον, στη συνέχεια το  αγοραστικό εν
διαφέρον μειώθηκε, για να επανεφανι- 
σθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το νέο εν
διαφέρον, σε συνδυασμό με τις  δύο συ
νεχόμενες μειώσεις του επιτοκίου πα
ρέμβασης από την Τράπεζα της Ελλά
δος, έχει οδηγήσει τις  τιμές σε νέα υψη
λότερα επίπεδα στα οποία έχει πλέον 
ισορροπήσει η αγορά.

Κατά τη δημοπρασία της 12ης Αυγού- 
στου, το  δημόσιο διέθεσε 250 δισεκ. δρχ. 
μέσω ανταγωνιστικών προσφορών και 68 
δισεκ. μέσω μη ανταγωνιστικών προσφο
ρών, στη μέση σταθμική τιμή της δημοπρασίας. Η μέση σταθμική 
τιμή διαμορφώθηκε στο 98,80 έναντι του 99,15 της δημοπρασίας 
του Ιουλίου. Η μείωση της μέσης σταθμικήςτιμής ουσιαστικά αντι
κατοπτρίζει τη μείωση του κουπονιού από 14,50% σε 14,20%. Αυ
τό  γίνεται κατανοητό συγκρίνοντας την απόδοση για την πρώτη 
περίοδο, η οποία στην ουσία αυξήθηκε κατά τη δημοπρασία του 
Αυγούστου οριακά από 15,48% (δημοπρασία Ιουλίου) σε 15,58%.

Το μειωμένο αρχικώς ενδιαφέρον συνδέεται και με τη δημο
σίευση στον Τύπο της  εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομικών, 
η οποία αφορούσε στη φορολογική μεταχείριση των αγορα
πωλησιών των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου χωρίς τα 
προσαρτημένα τοκομερίδια τη ς  τρέχουσας περιόδου που 
πραγματοποιούν τα  αμοιβαία κεφάλαια. Στην ουσία η εγκύ-

κλιος αυτή στοχεύει στη φορολογική 
εξομοίωση των κεφαλαιακών κερδών 
από ομόλογα με τα  εισοδήματα από τό 
κους, με συνέπεια την υποχρεωτική κα
ταβολή μερίσματος και για τις  δύο μορ
φές εισοδήματος, και συνεπώς την άμε
ση φορολόγησή τους. Με βάση την πα
ρούσα φορολογική πρακτική, τα  κεφα
λαιακά κέρδη από ομόλογα δεν είναι 
υποχρεωτικά διανεμητέα, με συνέπεια 
την αναβολή της φορολογικής υποχρέ
ωσης των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, από την άλ
λη πλευρά, προχώρησε σε δύο σημαντι
κές μειώσεις του επιτοκίου παρέμβασης 
Ο/Ν κατά 40 bp συνολικά. Η πρώτη μείω

ση κατά 20 bp (από 12,80% σε 12,60%) πραγματοποιήθηκε στις 
23 Αυγούστου, με αφορμή και τη μείωση των επιτοκίων παρέμβα
σης άλλων ευρωπαϊκών κεντρικών Τραπεζών, ακολουθώντας την 
Bundesbank, η οποία μείωσε το  REPO RATE από 3,30% σε 
3,00%. Η δεύτερη μείωση, επίσης, κατά 20 bp από 12,60% σε 
12,49%, πραγματοποιήθηκε σε διάστημα μικρότερο της εβδομά- 
δος, την 29η Αυγούστου. Η μείωση αυτή ακολούθησε τη μείωση 
του ρυθμού αύξησης τη ς  προσφοράς χρήματος Μ3τον Ιούλιο σε 
8,3%, από 9%τον Ιούνιο. Η μείωση αυτήτοποθετείπλέοντον ρυθ
μό αύξησης της προσφοράς χρήματος καθαρά εντός του προ
καθορισμένου από την Τράπεζα της Ελλάδος στόχο για αύξηση 
στην περιοχή του 6-9%. Οι μειώσεις του επιτοκίου παρέμβασης 
είχαν άμεσο αντίκτυπο και στην αγορά δραχμών, με αποτέλεσμα 

τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς να μειωθούν κα
τά 50 bp μέσα στο ίδιο διάστημα. Αυτό που αξίζει να ση
μειωθεί είναι ότι, παρά την προκήρυξη των εκλογών, η 
αγορά δραχμών αντέδρασε ώριμα χωρίς να σημειω
θούν διακυμάνσεις επιτοκίων.

Τέλος, νέα μικρή μείωση σημείωσε ο πληθωρισμός, 
ο οποίος μειώθηκε τον Αύγουστο στο 8,5% από 8,6% 
τον Ιούλιο και 8,7% τον Αύγουστο του 1995. Αντιθέτως, 
αύξηση σημείωσε ο Δείκτης Τιμών Χονδρικής, ο οποίος 
αυξήθηκε από 6,2% τον Ιούνιο σε 6,4% τον Ιούλιο. Μειω
μένος ήταν και ο ρυθμός αύξησης των λιανικών πωλή- 
σεων, οι οποίες αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά 6,7%, έναντι 
αύξησης 16,7% τον Μάιο. □

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
ΕΠΤΑΕΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1996

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΙΜΗ (%) (ΣΕ ΔΙΣΕΚ. ΔΡΧ.)

12-2-96 15,30 100,33 14,92 355
11-3-96 14,90 100,11 14,77 340
17-4-96 14,80 99,75 15,09 239,3
15-5-96 14,80 99,01 15,95 345
13-6-96 14,80 98,92 16,05 216,3
8-7-96 14,50 99,15 15,48 260

14-8-97 14,20 98,80 15,58 318

Μετά την υποτονικότητα 
της θερινής περιόδου, 

αυξημένο παρουσιάζεται 
το ενδιαφέρον 

για τα ομόλογα 
κυμαινόμενου επιτοκίου 

ΡϊΙΝε του ελληνικού, 
δημοσίου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΥΡΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΟΚΟ(%) ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ

30-6-95 30-6-00 14,80 + 1,5 99,20 99,89
30-6-95 30-6-02 15,30 +2,0 100,10 100,60
31-8-95 31-8-02 16,75 +2,0 100,10 100,50
15-11-95 15-11-02 15,90 +2,0 100,00 100,50
27-12-95 27-12-02 15,90 +2,0 100,00 100,50
13-3-96 13-3-03 14,90 + 1,5 98,60 99,10
19-4-96 21-4-03 14,80 + 1,5 98,57 99,07
17-5-96 19-5-03 14,80 + 1,5 98,62 99,05
17-6-96 17-6-03 14,80 + 1,5 98,60 99,03
10-7-96 10-7-03 14,50 + 1,5 98,55 99,00
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Το κλειδί
που σας ανοίγει 

τις πόρτες 
της επιτυχίας

Κ ά θ ε  π ρω ί η ΕΞΠΡΕΣ είναι κοντά σας. Ξεκινά την ημέρα μαζί σας. Μ ε έγκυρη και αποκλειστική ενημέρωση 
για όλους τους κλάδους της  οικονομίας, με αναλύσεις σε βάθος και τοποθετήσεις ουσίας, σας βοηθά να πάρε
τε  σωστές και γρήγορες αποφάσεις. Είναι το  κλειδί που σας ανοίγει τις  πόρτες της  επιτυχίας.

Κ ά θ ε  πρωί, εδώ και 34 ολόκληρα χρόνια, με πρωτοποριακές ιδέες και χρήσιμα ευρήματα, με τις  μόνιμες ειδι
κές σελίδες της  και τα  74 κλαδικά της αφιερώματα, γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο δουλειάς, λύνει προβλήμα
τα  και ανοίγει νέους δρόμους στην επιχειρηματική και επαγγελματική δράση.

Ο  Ομιλος Ενημερώσεως τη ς  ΕΞΠΡΕΣ, με το  σύνολο τω ν  δρασ τηρ ιοτήτω ν τω ν  αδελφώ ν ετα ιρειώ ν του , 
απ οτελεί τον  μεγαλύτερο, σε ευρύτητα  και δυναμισμό, φορέα οικονομικής ενημερώσεως στην Ελλάδα. Μ ε τα  
βιβλία «βιβλιοθήκης» για την επιμόρφωση τω ν επιχειρηματιών και τω ν  στελεχών επιχειρήσεων, με τις  ετήσιες 
και μηνιαίες Τουριστικές Εκδόσεις του, την  πολύπλευρη Ηλεκτρονική Ενημέρωση του  Καπα- TEL, τα  Συνέδρια, 
τις Εκθέσεις, την Ερευνα Αγοράς και τις  Μ ελέτες, είναι ο σύμβουλος και συμπαραστάτης σας.

ΕΞΠΡΕΣ
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

για σωστές και γρήγορες αποφάσεις



Χ Ρ Η Μ Α

Σκεπτικισμός στην οδό Σοφοκλέους
Το εκλογικό 

αποτέλεσμα 

της 22ας Σεπτεμβρίου 

μπορεί να επανέφερε 

συνθήκες 

σταθερότητας, 

αλλά αυτό 

δεν σημαίνει 

ότι οι προοπτικές 

μπορούν να 

θεωρηθούν ευοίωνες

Η επικράτηση του ΠΑΣΟΚ στην εκλογική αναμέτρηση της 22ας 

Σεπτεμβρίου επέδρασε θετικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εξέλιξη 

των τιμών που παρατηρήθηκε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου ήταν ενδει

κτική των προσδοκιών που είχαν διαμορφωθεί στην οδό Σοφοκλέους, 

καθώς η ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας ήταν το στοιχείο εκείνο 

που επιζητούσαν οι επενδυτές. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός 

ότι την τελευταία προεκλογική εβδομάδα δεν σημειώθηκαν αξιοπρό

σεκτες μεταβολές στο επίπεδο του γενικού δείκτη τιμών. Με βάση 

τα προαναφερθέντα, οι συνθήκες σταθερότητας εξασφαλίσθηκαν 

κατά κάποιο τρόπο, αλλά ο σκεπτικισμός εξακολουθεί να υφίσταται.

“ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ

Ο ι πωλήσεις τη ς  εταιρίας “ Που- 
λιάδης & Σ υνεργά τες” το  α ’ 
εξάμηνο έφθασαν τα  9,8 δισεκ. 

δρχ., αυξημένα κατά 30% σε σχέση με 
το  α εξάμηνο του  1995, οπότε τα  έσο
δά τη ς  είχαν διαμορφωθεί στα 7,5 δι-

σεκ. δρχ. Βελτίωση παρουσιάζουν και 
τα  κέρδη τη ς  εταιρίας, που ανήλθαν 
σε 528 εκατ. δρχ.

Σύμφωνα με τη  διοίκηση, σημαντι
κό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων 
διαδραμάτισε η είσοδος τη ς  εταιρίας

στην αγορά τω ν επώνυμων προσωπι
κών υπολογιστών με την ίδρυση μονά
δας παραγωγής για το  Plato PC που 
κατασκευάζει και δ ιαθέτει σε όλη την 
Ελλάδα, μέσω δικτύου επιλεγμένων 
μεταπωλητών.

Πηγή: Εθνική Χρηματιστηριακή

[924] Β ΙΟ Μ ΗΧΑΝΙΚΗ___
--------ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996

Χ Ρ Η Μ Α

ΥΠΕΡΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 

“Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ” ΑΕΒΕ

Σημαντικό ενδιαφέρον έδ ειξε  το  
επενδυτικό κοινό για τη  δημόσια 
εγγραφή τη ς  εισηγμένης στην 

παράλληλη αγορά του ΧΑΑ εταιρίας 
“Μ.Ι. Μ αϊλλης” ΑΕΒΕ. Η εταιρία, που 
δραστηριοποιείται στον χώρο τη ς  πα
ραγωγής μεταλλικής ταινίας περίδε
σης βιομηχανικών βαριών συσκευα- 
σιών, προχώρησε στην έκδοση 
900.000 νέων μετοχών με τιμή διάθε
σης 2.100 δραχμές η κάθε μία και μετά 
την ολοκλήρωση τη ς  αύξησης κεφα-

λαίου οι μετοχές τη ς  θα μεταταγούν 
από την παράλληλη στην κύρια αγορά 
του ΧΑΑ. Σύμβουλος και συντονιστής 
τη ς  έκδοσης ήταν η “Telesis Capital” 
Α/Ε.

Τα έσοδα τη ς  έκδοσης, που ανέρχο
νται σε 1.890 εκατ. δρχ., θα χρηματο
δοτήσουν το  π ενταετές επενδυτικό 
πρόγραμμα τη ς  εταιρίας (1995-1999), 
συνολικού ύψους 5 δισεκ. δρχ. Οι νέες 
επενδύσεις αφορούν κυρίως ενίσχυση 
του  μηχανολογικού εξοπλισμού της  
εταιρίας, που θα αυξήσει την παραγω
γική τη ς  δυναμικότητα και θα τη ς  επι
τρ έψ ει να επεκταθεί στην παραγωγή 
νέων προϊόντων συσκευασίας. Συνολι
κά συγκεντρώθηκαν από του ς  αναδό-

χους περίπου 11,8 δισεκ. δρχ. κατά τη 
διάρκεια των τεσσάρων ημερώ ν της 
δημόσιας εγγραφής, υπερκαλύπτο
ντας την έκδοση κατά 6,24 φορές.

ΕΞΑΓΟΡΑ 
ΤΗΣ “ΟΛΙΒΙΕΡΗΣ”

Η “Χαράλαμπος Ο λιβιέρης” Α/Ε 
ιδρύθηκε το  1978 και ο κύκλος 
εργασιών τη ς  κατά το  1995 

ήταν 1.085 εκατ. δρχ. Η ετα ιρ ία  θα 
ενταχθεί στον “Ομιλο Παπαέλληνα” 
ως 100% θυγατρική εταιρία, αλλά η 
δραστηριότητά τη ς  θα περιοριστεί 
στο δίκτυο πωλήσεων. Ο λες οι διοικη
τ ικ ές  λειτουρ γίες  περνούν στην “Πα- 
παέλληνας Ομιλος Επιχειρήσεων” 
Α/Ε, με αποτέλεσμα την  άμεση ε ξυ 
γίανση και την επ ίτευξη σημαντικών οι
κονομιών κλίμακος.

Στη συμφωνία εξαγοράς δεν περι
λαμβάνονται οι δραστηριότητες της 
“Χαράλαμπος Ο λιβιέρης” Α/Ε στον 
κλάδο τω ν ενδυμάτων (κύκλος εργα
σιών 180 εκατ. δρχ.), καθώς αυτές δεν 
εντάσσονται στις δραστηριότητες του 
ομίλου.

ΔΥΟ ΝΕΑ Α/Κ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Η εταιρία διαχείρισης Α/Κ Ερμής 
ΑΕΔΑΚ πρόκειται να θέσει σύ
ντομα στην κυκλοφορία δύο νέα 

αμοιβαία κεφάλαια. Πρόκειται για ένα 
Α/Κ κατηγορίας διαχείρισης διαθεσί
μων με μακροπρόθεσμο επενδυτικό 
ορίζοντα και ένα Α/Κ δ ιεθνές ομολο
γιών.

Στο μεταξύ το  ενεργητικό του  Α/Κ 
διαχείρισης διαθεσίμων που συγκρό
τησ ε πρόσφατα η εταιρία, συγκέντρω
σε 80 δισεκ. δρχ. Η Ερμής ΑΕΔΑΚ έχει 
ετοιμάσει ήδη άλλα 6 κλαδικά αμοιβαία 
κεφάλαια και αναμένει τη  διαμόρφωση 
των καταλλήλων συνθηκών για να τα 
κυκλοφορήσει στην αγορά. Σημείο εκ
κίνησης για τη  συγκρότηση ορισμένων 
Α/Κ θα αποτελέσει η σταθεροποίηση 
του  γενικού δείκτη του  ΧΑΑ σε επίπεδα 
υψηλότερα από τα  σημερινά. □

ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟ (20.8.96 - 20.9.96)
Α.Α. Μ ετοχή 2 0 .8 .9 6 2 0 .9 .9 6 Δ ιαφ ορά Δ ια φ ο ρ ά  %
1 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.375 2.559 1.184 86,11
2 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (Π) 2.900 4.825 1.925 66,38
3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΠΟ) 507 770 263 51,87
4 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΟΙΝΙΞ 1.955 2.890 935 47,83

I 5 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ATE 1.495 2.190 695 46,49
6 ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ (Π) 1.400 2.000 600 42,86
7 ΑΛΤΕ 2.420 3.430 1.010 41,74
8 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ) 1.820 2.565 745 40,93
9 ΡΟΚΑΣ (Π) 1.450 2.020 570 39,31
10 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (Π) 880 1.225 345 39,20
Πηγή: Εθνική Χρηματιστηριακή

Ι ο ι ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ (20.8.96 - 20.9.96)
Α .Α . Μ ετοχή 2 0 .8 .9 6 20 .9 .9 6 Δ ια φ ο ρ ά Δ ια φ ο ρ ά  %

1 ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (Κ) 1.160 900 -260 -22,41
2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο) 1.081 860 -221 -20,44
3 ΑΛΥΣΙΔΑ (Π) 672 550 -122 -18,15
4 ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (Π) 809 700 -109 -13,47
5 ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2.635 2.280 -355 -13,47
6 ΒΙΟΜΕΤΑΛ (Κ) 207 181 -26 -12,56
7 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) 354 310 -44 -12,43
8 ΑΛΥΣΙΔΑ (Κ) 605 530 -75 -12,40
9 YAL.CC) 1.950 1.710 -240 -12,31

10 ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ 765 675 -90 -11,76
Πηγή: Εθνική Χρηματιστηριακή

Πηγή: Εθνική Χρηματιστηριακή
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HP COPYJET ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
KAI ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΖΙ

Απάτην “ Info-Quest” ανακοινώθηκε η διάθεση 
και υποστήριξη του πρωτοποριακού συστήματος 
CopyJet της “Hewlett Packard” για την ελληνική 
αγορά. Ο CopyJet αποτελεί συνδυασμό έγχρω
μου εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας και έγχρωμου 
φωτοαντιγραφικού. Ως εκτυπωτής, ο CopyJet υι
οθετεί την τεχνολογία Ink Jet, προσφέροντας 
ανάλυση 600x300 dpi στις ασπρόμαυρες εκτυπώ
σεις και 300x300 dpi στις έγχρωμες. Η ονομαστι
κή του ταχύτητα κυμαίνεται από 7 σελίδες/λεπτό 
μέχρι 0,5 σελίδες/λεπτό, στη μέγιστη ανάλυση και 
σε πραγματικό χρώμα. Ως φωτοαντιγραφικό, σα
ρώνει με ανάλυση 300 dpi και βάθος χρώματος 30 
bits. Η μέγιστη ταχύτητα ανέρχεται στα 4 αντίγρα- 
φα/λεπτό. Παρέχονται οι διευκολύνσεις μεγεθύν- 
σεως - σμικρύνσεως και πολλαπλών αντιγράφων 
(μέχρι 99) και η δυνατότητα αυτόματης ρυθμίσε- 
ωςτου χρώματος, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η 
σάρωση αυθεντικών φωτογραφιών.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΕΙΡΟΤΗΑΕΦΩΝΟΥ ΤΗΣ “ΝΤΤ”

Η “Nippon Telegraph and Telephone Corporation” ανέπτυξε πρότυπο τερ 
ματικού PHS, τύπου ρολογιού του χεριού, το  οποίο έχει βάρος, μαζί με τον 
συσσωρευτή του, μόνο 70 γρ. Πρόκειται-όπως αναφέρεται-για το  μικρότερο 
PHS του κόσμου, “περίπου 50% συμπαγέστερο από τα  πιο μικρά μοντέλα 
που υπάρχουν” .

Στο νέο πρότυπο εφαρμόζεται τεχνολογία αναγνωρίσεως φωνής για την 
επιλογή αριθμού, καταργώντας έτσι την ανάγκη πλήκτρων.

“ΑΟΡΑΤΗ ΕΠΙΑΙΟΡΘΩΣΗ” ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Οι μικροφθορές των αυτοκινήτων μπορούν να αφαιρεθούν μέσα σε λίγα λε
πτά χάρη σε τεχνικές “αόρατης επιδιορθώσεως” , που τελειοποιήθηκαν στη 
Βρεταννία.

Η νέα μέθοδος “καλλωπιστικής αποκαταστάσεως” αναπτύχθηκε από ειδικούς 
στο Motor Insurance Repair Research Centre κοντά στο Λονδίνο. Ο διευθυντής εκ
παίδευσης του κέντρου κ. Derek Reynolds λέει: “Η καλλωπιστική αποκατάσταση 
είναι ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας σε περιπτώσεις πολλών επισκευών μι
κρών και άσχημων ζημιώνπου υφίστανταιτόσο τα καινούργια όσο καιτα παλιά αυ
τοκίνητα. Ενα συγκρότημα γκαράζ με περισσότερα από 20 υποκαταστήματα μπο
ρεί να δαπανήσει ακόμα και 100.000 λίρες τον χρόνο για να αφαιρέσει τα  βαθου
λώματα στις λαμαρίνες και στο εσωτερικό των μεταχειρισμένων αυτοκινήτωνπριν 
τα μεταπωλήσει. Σήμερα, πολλές από αυτές τις επισκευές μπορούν να γίνουν κα
λύτερα, φθηνότερα και ταχύτερα χωρίς να μένει κανένας ίχνος. Αυτού του τύπου 
οι επισκευές έχουν μεγάλο μέλλον, γιατί ποτέ κανείς δεν θα μάθει ότι έγιναν”.

Η καλλωπιστική αποκατάσταση αποτελεί περαιτέρω εξέλιξη  της αφαιρέ- 
σεως μικροελαττωμάτων στην παραγωγή αυτοκινήτων. Η μέθοδος αυτή 
“αφαιρεί” χτυπήματα του αμαξώματος χωρίς να επηρεάζει το  χρώμα και κά
νει να εξαφανίζονται γδαρσίματα, καψίματα, τρύπες, κοψίματα και ελαττώ
ματα στις εσωτερικές επενδύσεις από πλαστικό, ύφασμα ή δέρμα.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η “Compaq Computer” παρουσίασε τον ProLiant 5000, 
σταθμό εργασίας υψηλών προδιαγραφών τύπου server. Το μη
χάνημα αυτό καλύπτει και ξεπερνά τις  επεξεργαστικές δυνατό
τη τες  των πλέον προηγμένων συστημάτων μίνι υπολογιστών.

Οπως ανέφερε ο κ. Steve Harris, διευθυντής Εμπορίας της 
εταιρίας στην Ευρώπη, “η σειράτων μηχανημάτων ProLiant είναι 
η κορυφαία πρόταση της “Compaq" για εγκαταστάσεις υψηλών 
απαιτήσεων” . Μεταξύ των δυνατοτήτων του ProLiant 5000 είναι η 
χρήση του ως διακομιστή Internet, αλλά και για τα  νέα εταιρικά

Intranets, όπως και για σχεσιακές βάσεις δεδομένων διακινήσε- 
ως αποθήκης εργοστασίου, για την αποθήκευση και επεξεργα
σία μεγάλων όγκων δεδομένων, τηνπαραγγελιοδότηση κ. ά.

Με τέσσερις κεντρικούς μικροεπεξεργαστές Pentium Pro 
στους 166 MHz ή και στους 200 MHz, τρέχει άνετα δοκιμές με 
αποτελέσματα $136/tmpC. Κάνει χρήση του λειτουργικού 
Windows NT Server 4 .0 .0  ProLiant 5000 ιδιαίτεραπροσφέρεται 
για το  πρόγραμμα εξυπηρετήσεως ομάδων συνεργατών, το  
Lotus Notes, ε ίτε εντός Intranet ή και σε άλλο περιβάλλον.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΑΕΣΗ ΣΕ ΑΙΚΤΥΟ

Δύο νέα προϊόντα της  “Xircom” για ασύρματη σύνδεση σε 
δίκτυο (Netwave Access Point και Credit 
Card Netwave Adapter) κυκλοφορούν ήδη 
στην αγορά.

To Netwave Access Point αποτελεί τη  
βάση, μέσω τη ς  οποίας πολλοί χρήσ τες 
(μέχρι 15), χρησιμοποιώντας PCMCIA 
Netwave Adapters, συνδέονται και έχουν 
ασύρματη πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο. Η 
Credit Card Netwave Adapter είναι μία

PCMCIA κάρτα για φορητούς υπολογιστές, που επικοινωνεί 
στα 2.4 GHz με τη  βάση με τεχνική ευρέος 
φάσματος που δεν επηρεάζεται από πα
ρεμβολές. Η ακτίνα δράσεως του  συστή
ματος σε περιβάλλον γραφείου είναι 50 
μέτρα.

Εκτός από πρόσβαση σε LAN μπορεί να 
στηθεί ε ξ  ολοκλήρου ασύρματο δίκτυο 
Peer-to-Peer με μόνο τους Credit Card 
Netwave Adapters.
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Η “ Εηοεβοη” διαθέτει 
στην ελληνική αγορά το 
νέο  κινητό τηλέφ ω νο  
Εποεεοη ¿0118, το οποίο 
συνδυάζει τον  αγγλικό 
σχεδίασμά της Ό τό4βΙ” 
με την τεχνολογ ία  τη ς  
“Εποεεοη”.

Ζυγίζει από 215 έως 
245 γρ. και έχει διάρκεια 
αναμονής από 18 έως 36 
ώρες και ομιλία από 1,5 
έως 3 ώρες ανάλογα με 

την μπαταρία που θα χρησιμοποιηθεί.
Εχει ευκρινή φ ω τεινή οθόνη 4 

γραμμώ ν και 48 χαρακτήρων. Με μία 
μόνο κίνηση π αρέχει τη  δυνατότητα  
εμφανίσεως έως και 10 αριθμών, καθώς 
και αυτόματης επιλογής διεθνών τηλεφω
νικών κωδικών.

Ιδιαίτερα πρακτικές είναι οι φωτεινές 
ενδείξεις που ειδοποιούν τον χρήστη για 
την ισχύ της μπαταρίας και του σήματος και 
επιτρέπουν την αναγνώριση κλήσεως σε 
περιβάλλον υψηλών θορύβων κ. ά.

Το Εποεεοη ΘΟ 118 συνοδεύεται από 
μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ, έτσι ώστε να 
καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε 
χρήστη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΗΣ TELESTET

Η “Telestet” δημιούργησε τρία νέα οικονομικά πακέτα (Personal, City και Business 
Plus) που, μαζί με τον υπάρχοντα τρόπο χρεώσεως (Business), ανταποκρίνονται και προ
σαρμόζονται πλήρως στις διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες του κάθε συνδρομητή.

•  Στο πακέτο “Personal" έχει καθιερωθεί το χαμηλότερο μηνιαίο πάγιο τέλος και η πιο 
χαμηλή χρέωση σε ώρες μη αιχμής και τα Σαββατοκύριακα.

•Στο “City” προβλέπεται χαμηλό μηνιαίο τέλος και το χαμηλότερο κόστος κλήσεως για 
τοπική χρήση.

•  Στο “Business” ισχύει ο μέχρι σήμερα τρόπος τιμολογήσεως. Με το πακέτο αυτό 
εξασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ μηνίου παγίου και κόστους ανά λεπτό ομιλίας, για κλή
σεις όλες τις ώρες και προς όλους τους προορισμούς.

•  Στο “Business Plus” συνυπάρχουντο υψηλότερο κόστος παγίου, αλλά και το χαμη
λότερο κόστος συνδιαλέξεως.

“ΗΑΙΑΚΟ ΗΕΝΟΑΟΧΕΙΟ” ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Στην Ελούντα 
Κρήτης άρχισε να 
λειτουργεί ένας 
νέος ιδιωτικός 
ηλιακός σταθμός 
παραγωγής ηλε
κτρικής ενέργει
ας. Πρόκειται για 
ένα φωτοβολτάί- 
κό σύστημα της “Σένερς” ΕΠΕ, που 
σχεδιάσθηκε και εγκαταστάθηκε από 
τον μηχανικό κ. Μανώλη Σούρσο, με τη 
στενή συνεργασία και υποστήριξη της 
“Tudor Ελληνικής” ABE.

Το σύστημα αυτό ηλεκτροδοτεί με 
εναλλασσόμενη τάση 220 βολτ ένα μι-

κρό ξενοδοχεια
κό συγκρότημα, 
το “Elounda Is
land Villas”, που 
βρίσκεται στην εί
σοδο της νησίδας 
Ελούντα.

Το φωτοβολ- 
s i  ταϊκό σύστημα 

(ισχύος 6,5 kwp) αποτελείται από 
112 φωτοβολταϊκά πανέλλα, κατα
σκευής NAPS, συνδεδεμένα με ψη
φιακό - τηλεπικοινωνιακό ρυθμιστή 
φορτίσεως και ανάλογη συστοιχία 
βιομηχανικών μπαταριών Tudor και 
αντιστροφέα.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η Ιονική Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή τη λεγάμενη “πλατ
φόρμα καταστήματος” , ένα πιλοτικό πρόγραμμα πλήρους 
αυτοματοποιήσεως των εργασιών των καταστημάτων, το 
οποίο παρέχει αφενός γρηγορότερη, ανετότερη και ολοκλη
ρωμένη εξυπηρέτηση στον πελάτη, αφετέρου δε ασφάλεια 
στο σύστημα ελέγχου, ενώ μειώνει αισθητά την ανάγκη εξει- 
δικεύσεως του προσωπικού.

Η πιλοτική εφαρμογή άρχισε από το κατάστημα της οδού 
Ναυαρίνου στον Πειραιά. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα αυ
τοματοποιηθούν όλα τα καταστήματα της Αθήνας και μέσα 
στους επόμενους 18 μήνες το σύνολο των καταστημάτων 
της Τράπεζας.

Πρακτική εφαρμογή του συστήματος είναι η πλήρης διεκ
περαίωση όλων των εργασιών του πελάτη από έναν και μο
ναδικό υπάλληλο, ο οποίος, με τη βοήθεια τερματικού P.C., 
θα παίρνει έγκριση από τους προϊσταμένους, θα πραγματο
ποιεί μεταφορές ποσών από λογαριασμό σε λογαριασμό του 
πελάτη, θα εξοφλεί και θα διεκπεραιώνει λογαριασμούς της 
ΔΕΗ, OTE, ΕΥΔΑΠ κ.λ., θα στέλνει εμβάσματα, θα κάνει εγ
γραφές για αγορά ομολόγων, εντόκων γραμματίων κ.ο.κ.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ

Μ εγαλύτερη οικονομία στην 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 
θα μπορούν να κάνουν οι Ελληνες 
καταναλωτές, καθώς από τώρα και 
στο εξής θα επιλέγουν τις οικιακές 
τους συσκευές με κριτήριο και την 
ενεργειακή τους απόδοση.

Με στόχο την προστασία του κα
ταναλωτή και τον περιορισμό στην 
κατανάλωση ενέργειας, η Ευρωπαϊ
κή Επιτροπή καθιέρωσε (μέσω του 
προγράμματος SAVE, που στη χώρα 
μας υλοποιεί το ΚΑΠΕ και το INKA) 
την ενεργειακή σήμανση των συ
σκευών με ειδική ετικέτα, στην οποία 
αναφέρεται η ενεργειακή αποδοτι-

κότητα κάθε μοντέλου.
Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται στην Ελλάδα, αρχικά στα ψυγεία και 

στους καταψύκτες, που θεωρούνται ως πλέον απαραίτητα για ένα νοι
κοκυριό και καταναλώνουν το 18% της ηλεκτρικής ενέργειας.
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φ  Ηλε-
~ κτρονική μορφή αποκτούν 

τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Αρχή αποτελεί ο κατάλογος των 
ταχυδρομικών κωδικών, ο οποίος 
διατίθεται πλέον δωρεάν σε δισκέτα. 
Τα επόμενα βήματα των ΕΛΤΑ 
αφορούν στη δημιουργία 
αυτοματοποιημένων κέντρων 
διαλογής και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

φ  Κάλλιο αργά παρά ποτέ:
~  Στις αρχές Ιουνίου, εστάλη από 

το ΥΠΕΧΩΔΕ η οικονομική 
επιχορήγηση των 20 εκατ. δρχ. που 
επί 3 συναπτά έτη ζητούσαν οι 
επιστήμονες του Πανεπιστήμιου 
Κρήτης για να συνεχίσουν τις 
αρχαιολογικές-ανθρωπολογικές τους 
έρευνες στη Γαύδο. Επρεπε πρώτα 
να προηγηθούν οι γελοίοι τουρκικοί 
ισχυρισμοί για το ακριτικό αυτό νησί...

Λ  Με σκοπό τη διάδοση του 
Internet στους

επαγγελματίες της Κοζάνης και
την παροχή υπηρεσιών σε θέματα 
δικτύωσης, ιδρύθηκε πρόσφατα στην 
πόλη η Έλιμεια-Νετ” . Η διεύθυνση 
είναι http:Wwww.kozani.expei1net.gr, 
ενώ στα σχέδια της εταιρίας 
συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία 
επιχειρηματικού οδηγού της Δυτικής 
Μακεδονίας.

κ  Περισσότεροι από 500.000 
χρήστες “επισκέφθηκαν” τις 

σελίδες της εταιρίας “Πλους" στη 
διεύθυνση http:Wwww. vacation. 
forthnet.gr, οι οποίες αφορούν 
τουριστικά στοιχεία και παρουσίες 
τουριστικών επιχειρήσεων. Είναι 
σημαντικό το  ότι ένα ποσοστό 96% 
των “επισκέψεων” ήταν από χώρες 
εκτός Ελλάδος.

φ  Η “Sena” Α/Ε ανακοίνωσε 
”  την κυκλοφορία της 

έκδοσης της ηλεκτρονικής

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΛΑΒΕΡΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Από τις  30 Μάίου μέχρι τις 20 Ιουνίου 
1996, εκατόν δέκα επιστημονικοί σταθμοί 
σε 10 σημεία της Ελλάδας και ένα ειδικά 
εξοπλισμένο αεροπλάνο αποτέλεσαν ένα 
δίκτυο μέτρησης του “βλαβερού” ατμο
σφαιρικού όζοντος, το  οποίο ευνοεί το  
φωτοχημικό νέφος και δεν πρέπει να συγ- 
χέεται με το  “ωφέλιμο” όζον που συγκρα
τε ί την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Το 
πείραμα αυτό, το  οποίο διεξήχθη στη χώ
ρα μας με συμμετοχή 67 επιστημόνων από 
όλο τον κόσμο, είχε σκοπό την εξακρίβω
ση των αιτιών για τις οποίες το  βλαβερό 
όζον διατηρείται σε τόσο υψηλά επίπεδα 
στην Ανατολική Μεσόγειο, και την πρόβλε
ψη για το  φαινόμενο του θερμοκηπίου. .

Τα πρώτα αποτελέσματα του πειράμα
τος  αναμένεται να ανακοινωθούν τον 
Οκτώβριο, ενώ η τελική εκτίμηση τον ερ 
χόμενο Ιούνιο. Σύμφωνα με τον κ. X. Ζερε- 
φό, καθηγητή στο Εργαστήριο Φυσικής 
της Ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και συντονιστή του προ
γράμματος, τα  τελικά συμπέρασματα θα

οδηγήσουν στην εκπόνηση μέτρων για 
τον περιορισμό του νέφους και τον μελλο
ντικό σχεδιασμάτων αστικών κέντρων.

Στο πείραμα, εκτός από το  ΑΠΘ και 
την Ακαδημία Αθηνών, συμμετέχουν το  
ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΕΜΥ, η ΥΠΑ, το  ΓΕΑ, καθώς 
επίσης και ξένα πανεπιστήμια και ερευνη- 
τικοί/επιστημονικοί οργανισμοί.

LITHOS: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Ο Lithos είναι λογισμικό υποστήριξης 
της λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης 
στην παραγωγή ολοκληρωμένων κυκλω
μάτων, και βρίσκεται ήδη στην αγορά. 
Εχει αναπτυχθεί από τους ερευνητές Ν. 
Γλέζο και Γ. Ράπτη στο Ινστιτούτο Μι- 
κροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκρι
τος και χρησιμοποιείται για την πρόβλε
ψη των αποτελεσμάτων της λιθογραφίας 
ηλεκτρονικής δέσμης για δημιουργία να
νοδομών στη διαδικασία παραγωγής 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Πρόσφατα, ο Δημόκριτος υπέγραψε 
συμβόλαιο με τη  γερμανική εταιρία 
SIGMA-C GmbH για την εμπορική εκμε
τάλλευση λογισμικού στον τομέα της  μι- 
κροηλεκτρονικής. Η εταιρία αναλαμβά
νει την υποχρέωση να αναπτύξει περι
βάλλον υποστήριξης X-windows για 
σταθμούς εργασίας σε UNIX και VMS. 
Προς το  παρόν το  ολοκληρωμένο λογι
σμικό διατίθεται στην DOS έκδοση και 
έχει ήδη αγοραστεί από την ιαπωνική 
εταιρία NEC.

Οι δυο εταίροι συμμετέχουν από κοι
νού μαζί με τους ερευνητικούς φορείς 
RAL (Οξφόρδη), IESS-CNR (Ρώμη) και 
CSELT (Τορίνο) στο ευρωπαϊκό πρό
γραμμα ESPRIT με αντικείμενο την αξιο
λόγηση ρητινών χημικής ενίσχυσης για

νανολιθογραφία. Στα υπό αξιολόγηση 
υλικά περιλαμβάνεται και το  πειραματικό 
υλικό που έχει αναπτυχθεί στο Ινστιτούτο 
Μικροηλεκτρονικής για το  οποίο διαγρά
φονται ευοίωνες προοπτικές εμπορικής 
εκμετάλλευσης.
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Η CITROEN HELLAS ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ
Ο πρώτος ελληνικός καταλύτης με 

την ονομασία “Καταλυτικός Μ ετατροπέ
ας Νέας Τεχνολογίας” είναι το  προϊόν 
των εργαστηρίων του Τμήματος Χημι
κών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών σε συνεργασία με το  ερευνητι
κό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και 
Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμο
κρασίας. Ο ελληνικός καταλύτης διαθέ
τε ι σημαντικά μικρότερη (40%) ποσότη
τα  ευγενών μετάλλων και συνεπώς 
υπάρχει σημαντική μείωση του κόστους 
παραγωγής.

Η εταιρία Citroen Hellas συνέβαλε 
στη δημιουργία του, παραχωρώντας ένα 
αυτοκίνητο πάνω στο οποίο πραγματο
ποιήθηκαν έρευνες που οδήγησαν στη 
μεγάλη αυτή επιτυχία. Ο καταλύτης πα
ρουσιάζει αυξημένη αντίσταση σε εκπο
μπές που οδηγούν σε δηλητηρίαση από 
θειούχες ενώσεις.

Εάν η οικονομική ανάλυση αποδείξει

ότι η παραγωγή καταλυτών είναι εφικτή, 
η Citroen Hellas, σε συνεργασία με εταί
ρους του προγράμματος, θα αναλάβειτη 
βιομηχανική παραγωγή, αλλά και την 
ανακύκλωση των καταλυτικών μετατρο
πέων. Τ ο έργο ξεκίνησε την 1.1.95 και τ ε 
λικός στόχος είναι η παραγωγική αξιοποί
ηση των αποτελεσμάτωντου.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι Υδροηλεκτρικοί Ηλεκτροπαραγω- 
γικοί Σταθμοί (ΥΗΣ) αποτελούν σημαντι
κό επίτευγμα τη ς  ΔΕΗ και συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην τροφοδοσία της  χώ
ρας μας με ενέργεια. Ομως είναι δυνατόν 
να δημιουργηθούν και μικρότεροι σταθ
μοί με εξίσου σημαντικά αποτελέσματα. 
Το μέχρι σήμερα αναξιοποίητο μικροϋ- 
δροηλεκτρικό δυναμικό της ηπειρωτικής 
κυρίως Ελλάδας θα μπορούσε να καλύ
ψει σημαντικό ποσοστό της συνολικής 
ενεργειακής κατανάλωσης. Σύμφωνα με 
τις  εκτιμήσεις του Κέντρου Ανανεώσι
μων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για ένα 
ρεαλιστικό και συντηρητικό σενάριο μι- 
κροϋδροηλεκτρικής ανάπτυξης, το  συνο
λικό, τεχνολογικά εκμεταλλεύσιμο δυνα
μικό τη ς  ηπειρωτικής χώρας είναι τη ς  τά 
ξης  των 6 δισεκατομμυρίων kWh/έτος με 
εγκατεστημένη ισχύ 800 MW.

Κύριοι στόχοι του ΚΑΠΕ είναι, μεταξύ 
άλλων, η αποτίμηση του δυναμικού, η με
λέτη και ο σχεδιασμός των έργων, η πα
ροχή τεχνικής στήριξης, η εκτέλεση πιλο
τικών έργων, η καταγραφή κυματικού και 
παλιρροϊκού δυναμικού κ. ά.

Κύριες δραστηριότητες προς αυτές 
τις  κατευθύνσεις είναι, μεταξύ άλλων, ο 
εκσυγχρονισμός και η επαναλειτουργία 
εγκαταλειμμένων μικρών υδροηλεκτρι
κών σταθμών, η μελέτη-εγκατάσταση τ έ 
τοιων σταθμών σε αστικό περιβάλλον, η

δημιουργία σταθμών στο εξωτερικό δί
κτυο μεταφοράς νερού από το  Μόρνο 
στον Εύηνο, καθώς επίσης στο Λεκανοπέ
διο Αττικής και στο εσωτερικό δίκτυο δια
νομής κ. ά.

νομολογίας 
“Δίκαιο” σε
Οϋ-ΒΟΜ για περιβάλλον Windows. Η 
τρέχουσα έκδοση περιλαμβάνει 
πλήρη κείμενα 23.000 αποφάσεων και 
ανανεώνεται δυο φορές τον χρόνο.

φ  Στα πλαίσια 
”  χρηματοδότησης έργων από
το  Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, το Εθνικό 
Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ) 
συνέταξε και υπέβαλε μελέτες 
σκοπιμότητας για την ίδρυση δύο 
Πολυδύναμων Τεχνολογικών Κέντρων 
στην Κομοτηνή και στη Χρυσούπολη, 
με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τους 
τομείς της γεωργίας, της 
κτηνοτροφίας, της δενδροκομίας και 
της γεωθερμίας.

φ  Το φαινόμενο εκτεταμένων 
"  νεκρώσεων στο ελατοδάσος 
Πάρνηθας θα μελετηθεί από ομάδα 
ερευνητών του Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας 
Δασικών Προϊόντων του ΕΘΙΑΓΕ σε 
συνεργασία με το  Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το 
Δασαρχείο Πάρνηθας. Το σχετικό 
πρόγραμμα υποβλήθηκε για κρίση και 
έγκριση.

<* Ομως, το ίδιο Ινστιτούτο, με 
Ε επιχορήγηση της Γενικής 

Γραμματείας Δασών και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, θα μελετήσει και τις 
γενικότερες επιπτώσεις της όξινης 
βροχής, στα πλαίσια δύο 
υποπρογραμμάτων που αφορούν 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η ΕΕ 
καταβάλλει το  50% των ετήσιων 
δαπανών του προγράμματος.
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Το μεταχειρισμένο I.X. 
στην Ευρώπη

Ολα δείχνουν ότι η άσχημη εικόνα 
στο χώρο της αγοράς μεταχειρι
σμένου Ι.Χ., δεν πρόκειται να αλ

λάξει σύντομα. Οι πληροφορίες περί 
μείωσης.του Ειδικού Φόρου Κατανάλω
σης των εισαγόμενων μεταχειρισμένων, 
έχουν μείνει μέχρι τώρα ευσεβής πόθος. 
Η Ελλάδα σύρεται στο Ευρωπαϊκό Δικα
στήριο, ενώ οι άνθρωποι από τον χώρο 
του αυτοκινήτου δραστηριοποιούνται 
στον χώρο των μεταχειρισμένων, έτσι 
ώστε να μη μείνουν έξω  από τις  ε ξελ ί
ξεις.

Προσπαθώντας να χαρτογραφήσου
με το τοπίο των μεταχειρισμένων IX στην 
Ελλάδα, θα πρέπει να αναφέρουμε τα 
εξής:
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ: “Κουμπωμένη” πα
ρουσιάζεται την τελευταία θετία η αγορά 
του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην 
Ελλάδα. Και αυτό συμβαίνει απολύτως 
δικαιολογημένα, αν σκεφθούμε αφενός 
την πριμοτόδητηση της οποίας έτυχε η 
αγορά των καινούργιων Ι.Χ., και αφετέ
ρου τη δύσκολη κατάσταση, στην οποία 
εξακολουθεί να βρίσκεται το μεταχειρι
σμένο.

Από το  1990, η αγορά του καινούργι
ου Ι.Χ. πριμοδοτήθηκε με την απόσυρση 
και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατα
νάλωσης (ΕΦΚ). Το γεγονός αυτό έκανε 
πιο προσιτό το  “όνειρο του Ελληνα” , δη
λαδή την αγορά καινούργιου αυτοκινή
του.

Η σταδιακή σταθεροποίηση της αυ
ξητικής τάσης της εγχώριας αγοράς 
του καινούργιου αυτοκινήτου “οδήγησε 
“ φυσιολογικά στην αποτελμάτωση της 
αγοράς του μεταχειρισμένου. Οι ρυθ
μοί πωλήσεων υπολογίζεται πως είναι 
ένα μεταχειρισμένο δύο καινούργια. 
Αυτό μεταφράζεται σε πωλήσεις περίπου
60.000 έως 70.000 μεταχειρισμένων ετη-

Το περίεργο καθεστώς 
στην ελληνική αγορά 

μεταχειρισμένου 
αυτοκινήτου έχει 
δημιουργήσει μια 
κατάσταση αρκετά 

δαιδαλώδη και 
προβληματική

σίως και όλα αυτά τα  κομμάτια προέρχο
νται από την εγχώρια αγορά.

Στη 1 θετία του ‘80 είχε παρατηρηθεί

Π Ο Σ Ο  Σ Τ Ο ΙΧ ΙΖ Ο Υ Ν  Τ Α  Ι .Χ .
Σ Τ Η  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ  

(εκατ. δρχ.)
Τιμι)

Μοντέλο Κυβισμός Χρονολογία πώλησης

1. Alla Romeo 145

7. BMW 730

8. Daewoo Nexia

9. Fiat Coupe 16V

10. Mercedes C180

Πηγή: Βιομηχανική Επιθεώρηση

άνθηση της αγοράς του μεταχειρισμέ
νου, κυρίως λόγω των εισαγωγώνΙ.Χ. από

δεύτερο χέρι, από χώρες της Κεντρικής 
Ευρώπης. Οι κύριοι εξαγωγείς παλαιών 
Ι.Χ. προς τη Νότια Ευρώπη και την Ελλά
δα ήταν η Γερμανία και το  Βέλγιο.

Μετά όμως από τη μείωση του ΕΦΚ 
στα καινούργια αυτοκίνητα και την παρα
μονή του για τα  εισαγόμενα μεταχειρι
σμένα σε δυσθεώρητα επίπεδα (δύο και 
τρεις φορές παραπάνω απ’ ό,τι αυτός των 
νέων, όπως φαίνεται στον πίνακα που δη
μοσιεύουμε), η “πόρτα” της Ευρώπης 
έκλεισε για την ελληνική αγορά.

Το θέμα αυτό έχει προκαλέσει την πα
ραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, για την κατάργηση ή, στη χει
ρότερη περίπτωση, την εξομείωση του Ει
δικού Φόρου Κατανάλωσης για τα  εισα- 
γόμενα μεταχειρισμένα με αυτόν που 
ισχύει για τα  καινούργια καταλυτικά.

Η οριστική απόφαση του Ευρωπαϊ
κού Δικαστηρίου αναμένεται μέχρι το 
τέλος του χρόνου. Και ίσως ξεκαθαρίσει 
το  τοπίο στην αγορά του αυτοκινήτου. 
ΣΤΑ  ΥΨΗ ΟΙ ΤΙΜ ΕΣ: Η ουσιαστική κα
τάργηση της εισαγωγής μεταχειρισμέ
νων αυτοκινήτων από την Ευρώπη είχε 
τα θετικά, αλλά και τα  αρνητικά της ση
μεία. Στα θετικά πρέπει να σημειώσουμε 
πως έπαψε πλέον η Ελλάδα να είναι το 
“νεκροταφείο για τα  σαπάκια” της Ευ
ρώπης. Ο στόλος των αυτοκινήτων που 
κυκλοφορούν στη χώρα μας ανανεώθη
κε σημαντικά, ενώ “έπεσε” ο μέσος 
όρος ηλικίας των Ι.Χ.

Στα αρνητικά σημεία πρέπει να ση
μειώσουμε την πολύ υψηλή τιμή των με
ταχειρισμένων Ι.Χ. Σε πολλές περιπτώ
σεις οι κάτοχοι αυτοκινήτων ηλικίας 2-4 
ετών υπερεκτιμούν την αξία τους, ζητώ
ντας για την πώλησή τους ποσά τα 
οποία βρίσκονται στη σφαίρα της φα

ντασίας. Είναι χαρακτηριστικό πως ένα 
Φολκσβάγκεν Γ κολφ 1.400 κ.ε. ηλικίας 2-3
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Κ Ι Ν Η Τ Ο

Δ ε ν  πρόκειται για φωτομοντάζ. Κάποιοι αετονύχτιδες “βαφτίζουν” 
ορισμένα ακριβά μοντέλα ως “επαγγελματικά”

χρόνων έχει τιμή στην 
εγχώρια αγορά που 
φτάνει τα  3,5 εκατ. δρχ.
Με τα  ίδια χρήματα ο 
υποψήφιος αγορα
στής μπορεί να αγορά
σει στη Γερμανία μια 
μεταχειρισμένη BMW 
730, μοντέλο τεσσά
ρων έως έξι χρόνων.

Αυτή η κατάσταση 
που επικρατεί στην 
αγορά μεταχειρισμέ
νου έχει φέρει εκ νέου 
στο προσκήνιο τα  διά
φορα “έξυπνα” κόλπα 
διαφόρων εμπόρων, οι 
οποίοι “βαφτίζουν” 
επαγγελματικά διάφο
ρα GTI, όπως επίσης 
και άλλα ακριβά μοντέ
λα (Μερσέντες στέισον βάγκον για παρά
δειγμα). Τα αυτοκίνητα αυτά υπόκεινται 
σε χαμηλή φορολόγηση και φυσικά απο
τελούν πρώτης τάξεω ς ευκαιρία για 
επαγγελματίες.
ΟΙ Α Ν ΤΙΠ Ρ Ο ΣΩ Π Ο Ι: Με δεδομένο ότι 
το  70% των πωλήσεων καινούργιων Ι.Χ. 
γίνεται με ανταλλαγή του παλιού μετα
χειρισμένου του αγοραστή, ένας σημα
ντικός αριθμός αυτοκινήτων από δεύτε
ρο ή τρ ίτο χέρι φθάνει στους καταναλω
τές  από τους επίσημους ντήλερ των δια
φόρων εταιριών. Το γεγονός αυτό στά
θηκε αφορμή ώστε πολλές αντιπροσω-

πείες να δημιουργήσουν ένα παράλλη
λο δίκτυο πώλησης μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων.

Πρώτη μπήκε στον χορό η επίσημη 
αντιπροσωπεία της  “Renault” , η “ Μάβα” . 
Ακολούθησε η “Toyota Ελλάς” και από 
την 1η Ιανουάριου θα είναι έτοιμη και η 
“Fiat Auto Ελλάς” , επίσημη αντιπροσω
πεία τη ς  “ Fiat” και τη ς  “Alfa Romeo” .

Με τη δημιουργία του παράλληλου 
δικτύου, ο υποψήφιος αγοραστής έχει 
μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων: 

α. Το αυτοκίνητο που αγοράζει διαθέ
τε ι εγγύηση καλής λειτουργίας για έναν

τουλάχιστον χρόνο.
β. Στην περίπτωση 

οποιοσδήποτε βλά
βης η οποία δεν οφεί
λεται σε κακή χρήση ή 
ζημιά, αποκαθίσταται 
χωρίς την καταβολή 
οποιοσδήποτε απο
ζημίωσης.

Θα πρέπει να ση
μειώσουμε ότι από το 
δίκτυο των μεταχειρι
σμένων ο υποψήφιος 
αγοραστής μπορεί να 
πάρει αυτοκίνητα κά
θε μάρκας, από αυτά 
που διαθέτει ο ντίλερ, 
και για όλα αυτά 
υπάρχει η εγγύηση 
καλής λειτουργίας.

Σε ό,τι αφορά στη 
χρηματοδότηση, και σ’ αυτόν τον το 
μέα ο αγοραστής είναι καλυμμένος. Οι 
μέχρι τώρα χρηματοδοτήσεις τω ν ντή- 
λερς ουσιαστικά έχουν καταργηθεί και 
για τα  μεταχειρισμένα Ι.Χ. ισχύει ό,τι 
για τα  καινούργια. Δηλαδή τα  πακέτα 
που προσφέρουν οι Τράπεζες με χαμη
λό επιτόκιο και εξόφληση έω ς και 48 
μήνες.

Από όλα όσα αναφέραμε παραπάνω, 
ένα μόνο μπορεί να είναι το  συμπέρα
σμα: Η κατάσταση που ισχύει τώρα στην 
αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινή
των, δύσκολα θα αλλάξει ριζικά. □

Λιποντικά Βενζινοκινητήρων
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΤΟΥ “ΜΕΤΑΞΑ”

Σε 120 χώρες εξάγεται ήδη το 
“Μεταξά 7 Αστέρων” , το οποίο 
καταλέγεται μεταξύ των 100 
πρώτων ποτών στον κόσμο, 
θεωρούμενο ως 
“πρεσβευτής” της χώρας μας 
στο εξωτερικό.
Το “Μεταξά 7 *” παράγεται 
από αποστάγματα των 
ποικιλιών Σαβατιανό, 
Σουλτανίνα και Μαύρο 
Κορίνθου με ανάμιξη 
αρωματικών μοσχάτων 
κρασιών από ελληνικά κρασιά.

ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ “ΡΕΙΙΰΕΟΤ” -”Κ Ε Ν Α υίΤ ”

Ο όμιλος “ΡευρβοΓ και η ΈθηαυΚ” παρουσίασαν 
από κοινού έναν νέο κινητήρα ν6, τον Εβ/ί, ο οποίος 
προορίζεται για τα μοντέλα της μεσαίας και μεγάλης κα
τηγορίας. Οι δύο εταιρίες επιβεβαιώνουν με αυτό τον 
τρόπο την πρόθεσή τους να είναι παρούσες στην αγορά 
των κινητήρων υψηλού κυβισμού, με τη συμμετοχή της 
δικής τους τεχνογνωσίας και των επενδύσεών τους.

Ο κινητήρας αυτός είναι θκύλινδρος, έχει 24 βαλβί
δες από ελαφρύ κράμα, κυβισμό 2.946 κ.ε. 4 εκκεντρο- 
φόρους και συνολικό βάρος 188 κιλών.

Η σχεδίαση και κατασκευή του κινητήρα αυτού έγινε 
σύμφωνα με οργανωμένο σχέδιο αναπτύξεως και η εξέ
λιξή του απαίτησε επένδυση ύψους 1,3 εκατομμυρίων 
γαλλικών φράγκων.

Ο ΛΙΑΕΩΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ “PHILIPS” “COMQUEST” ΚΑΙ “HELLAS ON LINE”

Η ComQuest Α/Ε, μια από τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών του ομίλου 
Quest, στηρίζει τον μεγαλύτερο παροχέα Internet στην Ελλάδα, την 
Hellas On Line, αγοράζοντας το 51 % του μετοχικού της κεφαλαίου. 
Εκπρόσωπος της ComQuest τόνισε ότι η συμμετοχή στην Hellas On 
Line είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη των υπηρεσιών 
Internet στην Ελλάδα.

Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ “SIENNA”

Η “Crabtree & Evelyn” διαθέτει και στην ελληνική αγορά την ανδρική 
σειρά “Sienna”, που περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα: Τριπλά αλεσμένο 
σαπούνι (Triple - milled soap) με πρόσθετη γλυκερίνη, Shower Gel (σε 
εύχρηστα σωληνάρια), κρέμα ξυρίσματος, Dry Shave Stick, After 
Shave, κολώνια κ. ά.

Χιλιάδες άτομα από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν 
στον διαγωνισμό των λαμπτήρων εξοικονομήσεως 
ενέργειας (Energy Saver) της “Philips Φωτισμός".

Η κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών του δια
γωνισμού πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου στο Κέ
ντρο Εφαρμογών Φωτισμού της “Philips Φωτισμός” .

Οι νικητές του διαγωνισμού (φωτο) κέρδισαν σημα
ντικά δώρα (συσκευές και άλλα προϊόντα “Philips”).

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α/Ε ανακοίνωσε ότι άρ
χισαν οι εργασίες του νέου καταστήματος της στη Σόφια 
Βουλγαρίας.

Το κατάστημα Σόφιας θα διεξάγει όλες τις τραπεζικές 
εργασίες, διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και 
σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό.

[932] Β ΙΟ Μ ΗΧΑΝΙΚΗ___
--------ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996

Γ Ε Γ Ο Ν

Η 61η  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η φετινή 61η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλο

νίκη, η οποίαεγκαινιάσθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου.
Το “παρών” έδωσαν 3.000 εκθέτες, από 40 χώρες υπήρξε επίσημη κρατι

κή συμμετοχή 17 χωρών, ενώ 10 ακόμη χώρες αντιπροσωπεύθηκαν απευθεί
ας με οίκους και άλλες 29 έμμεσα. Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη η συμμε
τοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευ
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της διευθύνσεως Ενέργειας της Ε.Ε.

Στην 61η ΔΕΘ -που κάλυψε έκταση 180.000 τ.μ.- εκπροσωπήθηκε ευρύ
τατο φάσμα κλάδων προϊόντων και υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στα νε
ότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας.

Οπως τόνισε ο πρόεδρος της “ΗβΙθχρο” κ. Αντώνης Κούρτης, η ΔΕΘ δια
τηρεί την καθιερωμένη μορφή της, αλλά έχει αναλάβει και ένα άλλο ρόλο: να 
συνθέσει τη γενική προβολή με την ειδική. Στόχος της ΔΕΘ -ανέφερε ο κ. 
Κούρτης- είναι να λειτουργήσει και ως προανάκρουσμα του 1997, έτους, κα
τά το οποίο η Θεσσαλονίκη θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσατης Ευρώπης.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Υπεγράφη η σύμβαση για την παραχώρηση χρήσεως τμήματος του ακι

νήτου της πρώην Ύ φανέτ”, προκειμένου να εγκατασταθεί εκεί Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης. Η παραχώρηση μέρους του γνωστού κτιριακού συγκρο
τήματος, στο οποίο λειτουργούσε εργοστάσιο υφασμάτων έως το 1956, 
αποφασίστηκε στο πλαίσιο της συμβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλά
δος στην πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου και ειδικότερα της Θεσσαλονί
κης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 2 δισεκ. δρχ.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η ανάθεση εκπονήσεως της οριστικής προ
μελέτης για την αξιοποίηση ολόκληρου του ακινήτου, στο οποίο εκτός από 
το Μουσείο, πρόκειται να εγκατασταθεί το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνι
σμού. Ολόκληρο το  έργο είναι προϋπολογισμού 5,5 δισεκ. δρχ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ “PIAGGIO HELLAS”
Η “Plaggio Hellas” έθεσε στη διάθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ δύο “υβριδικά 

σκούτερ Zip & Zip” , τα οποία έχουν θερμικό αλλά και ηλεκτρικό κινητήρα.
Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι τα μελλοντικά οχήματα πόλης, όχι μόνο επει

δή συμβάλλουν στη μείωση των ρύπων, αλλά γιατί είναι αθόρυβα, αυτόματα 
και εξοικονομούν ενέργεια, προσφέροντας ελευθερία μετακίνησης στα 
σύγχρονα αστικά κέντρα.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΣΤΟΝ κ. BERNHARD DOMBEK

Ο Γερμα
νός πρέσβης 
στην Αθήνα 
δρ Friedrich 
Reiche απέ- 
νειμε στον 
γενικό διευ
θυντή της ελ- 
λ η ν ι κ ή ς 
“Siemens” κ.
B e r n h a r d  
Dombek τον 
Ομοσπονδια
κό Σταυρό Τι
μής για τις 
μ α κ ρ ο χ ρ ό 
νιες υπηρε
σίες και τη συμβολή του στην ενίσχυση των ελληνο- 
γερμανικών σχέσεων.

Ο κ. Dombek εργάζεται στη “Siemens” από το 
1950 και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον διε
θνή επιχειρηματικό χώρο, αφού για πολλά χρόνια 
υπήρξε διευθυντής θυγατρικών εταιριών σε διάφο
ρες χώρες. Από το  1984 μέχρι σήμερα είναι γενικός 
διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος της ελληνι
κής “Siemens” .

Το 1985 ο κ. Dombek έγινε μέλος και από το 
1991 είναι αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Είναι 
επίσης πρόεδρος των εταιριών “ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ”, 
“Siemens Nixdorf” και “Τηλεκαλώδια” και μέλοςτου 
δ.σ. της “Σήμενς Τ ηλεβιομηχανική ” .

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
•  Οι εταιρίες “Τιτάν”, “Αθηναϊκή Ζυθοποιία” και 

“Τζάννες” ήταν οι χορηγοί ειδικής εκδόσεως του 
Θεάτρου Κολλεγίου Αθηνών στα πλαίσια παρου- 
σιάσεως του “Ονείρου θερινής νυκτός” του Σαίξ- 
πηρ.

Το “Ονειρο” ανέβηκε στο Θέατρο του Κολλεγί
ου σε μετάφραση-σκηνοθεσία του Κώστα Αρζό- 
γλου. Η σημαντική αυτή θεατρική παραγωγή (όπως 
και η σχετική έκδοση) ήταν αφιερωμένη στον Κάρο
λο Κουν, ο οποίος είχε ανεβάσει το ίδιο έργο πριν 
από 60 χρόνια στο Κολλέγιο Αθηνών.

•  Η ΑΕΕ “Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης” 
ήταν, για τρίτη χρονιά, χορηγός του τριήμερου φε
στιβάλ στο Αρχαίο Θέατρο της Μήλου (1-3 Αυγού- 
σ του). Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλάμβανε: 
ΗχόραματουΔ.Ταλιάνη, ρεσιτάλπιάνουτηςΔ. Κα
ρά και συναυλία με τραγούδια του Μάνου Χατζηδά- 
κι και του Μίκη Θεοδωράκη.
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ΑΔΟΛΑ - ΑΝΟΘΕΥΤΑ...
“Μπούχτισα” από 
εκσυγχρονισμό στον 

*  προεκλογικό αγώνα 
(να ‘ναι καλά τα δύο μεγάλα 
μας κόμματα...)· Τι 
αναφορές στον εμφύλιο, τι 
τραγούδια του ΕΑΜ και τους 
ΕΛΑΣ, τι επιστροφές στην 
εποχή του προ δεκαετιών 
Ανένδοτου και στο 1-1-4, τι 
αναβίωση σκιάχτρων του 
διχασμού, τι εξορκισμοί 
της... χούντας, τι 
ανταγωνισμός για το  ποιος 
θα εξευτελίσει περισσότερο 
τον αντίπαλο, τι..τι..τι...
...Και όλοι να μιλούν, 
βεβαίως, για “γύρισμα 
σελίδας” . Προς τα  πίσω;

Αν κάποιος ξένος, 
κάποιος ανυποψίαστος 
περί τα  πολιτικά 

ήθη και έθιμά μας, 
παρακολουθούσε την 
προεκλογική προπαγάνδα 
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας 
Δημοκρατίας (ή μεγάλο 
μέρος της), θα σχημάτιζε 
την εντύπωση ότι ο 
ελληνικός λαός εκαλείτο να 
εκλέξει με βασικό κριτήριο 
το ποιος εκ των υποψηφίων 
πρωθυπουργών είναι 
περισσότερο ή λιγότερο 
ανίκανος, επικίνδυνος και 
ψεύτης!
Εκσυγχρονισμός...

Για το  επίσης 
“εκσυγχρονιστικό” 

^π υρ οτέχνημα  του 
τέω ς υπουργού Παιδείας 
κ. Γ. Παπανδρέου να 
“τσ οντάρει” στον αριθμό 
των εισακτέων σε ΑΕΙ και 
ΤΕΙ (εκμεταλλευόμενος 
τον καημό χιλιάδων 
γονέων και παιδιών, στα 
πλαίσια της  προεκλογικής 
παροχο-πραξίας της 
κυβερνήσεως) δεν θα 
κάνω σχόλιο. Μια λέξη  
αρκεί: Κρίμα...

Στη νέα κυβέρνηση 
αφιερώνω (σαν,

<  χρήσιμη, ελπίζω 
υπενθύμιση) το  ακόλουθο 
απόσπασμα παρεμβάσεως 
του πρώην προέδρου του 
ΣΕΒ κ. Θ. Παπαλεξόπουλου 
στην ετήσια γενική 
συνέλευση του 
Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου:
“Συχνά ακούσαμε -και 
ακούμε- τους κυβερνητικούς 
εκπροσώπους να δηλώνουν 
ότι έχουν ήδη περιορίσει στο 
έπακρο, μέχρι το  κόκαλο, τις 
μη παραγωγικές κρατικές 
δαπάνες. Επιτρέψτε μου να 
παραθέσω μερικούς 
αριθμούς που καταρρίπτουν 
αυτούς τους ανεδαφικούς 
ισχυρισμούς:
Πριν από τις πρόσφατες 
διαγραφές χρέους:
- Η “Πειραϊκή - Πατράίκή” , 
που “κοινωνικοποιήθηκε” 
πριν από λίγα χρόνια, είχε 
αρνητική καθαρή θέση της 
τά ξης των δρχ. 100 δισεκ.
- Τα “Ελληνικά Ναυπηγεία” , 
στο Σκαραμαγκά (επίσης 
“κοινωνικοποιημένα”), δρχ. 
120 δισεκ.
- Οι “ΕΒΟ” και “Πυρκάλ” (τα 
κρατικά μονοπώλια 
πολεμικής βιομηχανίας) δρχ. 
200 δισεκ.
- Η “ΕΑΒ” (η κρατική 
βιομηχανία αεροπλάνων) 
δρχ. 200 δισεκ.
- Η “Ολυμπιακή Αεροπορία” 
(κρατικό μονοπώλιο και 
αυτή) δρχ. 600 δισεκ., και
- Ο ΟΑΕ (που προορισμός 
του ήταν να ανασυγκροτήσει 
και να εξυγιάνει τις 
προβληματικές επιχειρήσεις) 
έγινε ο μεγαλύτερος 
προβληματικός φορέας της 
χώρας, με άνοιγμα άνω του
1,2 τρισεκ. (!)
Για να αναφέρουμε μόνο επτά 
προβληματικές του δημόσιου

τομέα. Επτά δημόσιες 
προβληματικές που 
εξακολουθούν λίγο - πολύ να 
λειτουργούν, συσσωρεύοντας 
ζημίες και στρεβλώνοντας 
τους μηχανισμούς αγοράς”.

Αφού ο κ. Κ. Σημίτης
μόλις προ διμήνου 

<πάλι επιβεβαίωσε ότι 
ισχύει απαρέγκλιτα η αρχή 
Ί  πρόσληψη στο δημόσιο για 
κάθε 3 αποχωρήσεις”, τότε 
οι εξαγγελθείσες για τους 
προσεχείς 3-4 μήνες 
προσλήψεις 7.500 νέων 
υπαλλήλων σε νομαρχίες και 
άλλες κρατικές υπηρεσίες 
σημαίνουν.ότι -στο αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα- θα μειωθεί 
ο αριθμός των εργαζομένων 
στο δημόσιο κατά 15.000. Ετσι 
δεν είναι, κύριε πρωθυπουργέ;

Κάλλιο αργά παρά
ποτέ! Το στοιχειωμένο 

<πια Γενικό
Νοσοκομείο Ελευσίνας, το 
οποίο “υλοποιείται” εδώ και 
περίπου 20 χρόνια, άρχισε 
να... υπάρχει! Η “Οδύσσεια” 
του νοσηλευτηρίου ξεκίνησε 
τη δεκαετία του 1970, όταν 
έγιναν οι πρώτες μελέτες. Η 
θεμελίωση έγινε το  1982 και ο 
τότε υπουργός Υγείας Π. 
Αυγερινός προσδιόρισε την 
έναρξη λειτουργίας στο 
τέλος του 1987. Το 1984 ο 
τότε υπουργός Υγείας 
Γ. Γεννηματάς διαβεβαίωσε 
ότι τα  εγκαίνια θα γίνουν το 
1988 και το 1987 ο τότε 
υπουργός Υγείας Γ.- Α. 
Μαγκάκης υπεσχέθη 
ολοκλήρωση του έργου μέχρι 
το τέλος του 1989. Το 1993 ο 
τότε πρωθυπουργός 
Κ. Μητσοτάκης διακήρυξε ότι 
το νοσοκομείο θα ήταν έτοιμο 
να λειτουργήσει στις αρχές 
του 1994. ...Οπότε, όμως, 
ο αρμόδιος υπουργός 
της νέας κυβερνήσεως

του ΠΑΣΟΚ Δ. Κρεμαστινός 
μετέθεσε τα εγκαίνια για 
μερικούς μήνες αργότερα 
(καλοκαίρι του 1994). Ενα 
χρόνο αργότερα, ο τότε 
υφυπουργός Υγείας 
Ν. Φαρμάκης εξήγγειλε την 
έναρξη λειτουργίας για το 
τελευταίο τρίμηνο του 1995. 
...Να, λοιπόν τώρα, που όλες 
οι επαγγελίες και εξαγγελίες, 
επί τέλους, πραγματώνονται. 
Κουτσουρεμένες και λειψές, 
φευ! Διότι το νοσοκομείο - 
όραμα του Θριασίου Πεδίου, 
που έγινε νοσοκομείο - 
φάντασμα, έχει ακόμη μόνο 
εξωτερικά ιατρεία και 
εργαστήρια (οι κλινικέ 
και τα  χειρουργεία θα 
ακολουθήσουν εν καιρώ...) 
και απασχολεί 57 ιατρούς 
(τους μισούς των 
προβλεπομένων) και 100 
νοσηλευτές (το 25% των 
προβλεπομένων). Πάντως, 
έστω και λειψό, λειτουργεί. 
Θαύμα! Απίστευτο!

Τώρα που η τύρβη
και ο κονιορτός 

*τω ν  προεκλογικών 
αντιπαραθέσεων ανήκουν στο 
παρελθόν, είναι καιρός να 
επανέλθειτο μέτρο, η 
νηφαλιότητα, η σοβαρότητα 
(σε όλες τις πλευρές) όσον 
αφορά στη δημόσια 
“μεταχείριση" ευαίσθητων 
πτυχών των εθνικών μας 
θεμάτων, όπως π. χ. η 
οδυνηρή εκείνη ιστορία των 
βραχονησίδων του Αιγαίου. 
Αρκετά ώς εδώ.
Επιτέλους: Ιμ ια ν ά π α υ σ η !

Ε, όχι “μικρό και
ευέλικτο κυβερνητικό 

*  σχήμα” (όπως 
υποσχεθήκατε) η στρατιά 
των υπερ-τεσσαράκοντα 
υπουργών, αναπληρωτών 
υπουργών και υφυπουρ
γών, κύριε Σημίτη!

Ι Ε Π γ, , λ ι  Β ΙΟΜ ΗΧΑΝΙΚΗ.
--- ΕΠΙΘΕΟΡΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996
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Σταθερά μειώνονται τα τελευταία χρόνια οι αποταμιεύσεις των ιδιωτών στις Τράπεζες, 
αφού όλο και ευρύτερες κατηγορίες αποταμιευτών και επενδυτών στρέφονται 

σε τοποθετήσεις άλλης μορφής. Για το ευρύ κοινό, ελκυστικοί παραμένουν οι τίτλοι του δημοσίου 
ενώ οι προτιμήσεις στρέφονται σαφώς υπέρ των εντόκων γραμματίων αλλά και των τοκομεριδίων 

των ομολόγων, δηλαδή υπέρ των τίτλων που έχουν διάρκεια μικρότερη του ενός έτους.
Οι Τράπεζες, πάντως, από την πλευρά τους αντιστέκονται προσφέροντας νέα ελκυστικά καταθετικά 

προϊόντα, που όμως δεν μπορούν να ανταγωνιστούν το αφορολόγητο των τίτλων του δημοσίου.
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Το φορολογικό ημερολόγιο ίου μήνα
α) Δήλωση αποτελεσμάτων των Ο.Ε., 
Ε.Ε., Κοινοπραξίες ή Κοινωνίες που τη 
ρούν βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ και 
έκλεισαν διαχείριση 30/6/1996. 
β) Δήλωση (για το  προηγούμενο τρίμη

νο) αμοιβών τρίτων παρακράτησης φόρου 15% και χαρτοσή
μου 3,6% (αμοιβές εκπαιδευτών και συγγραφέων 2,4%) πάνω 
σε προμήθειες, μεσίτες και λοιπές αμοιβές ενοίκια αυτοκινή
των, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, για τις  οποίες 
δεν προβλέπεται έκδοση θεωρημένου στοιχείου από τους δι
καιούχους από επιχειρήσεις με βιβλία Β και Γ κατηγορίας ΚΒΣ, 
Δημόσιο και λοιπούς Οργανισμούς, 
γ) Δήλωση (για το  προηγούμενο τρίμηνο) παρακράτησης φό
ρου 15% για τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών. Υποχρε- 
ούνται σε παρακράτηση επιτηδευματίες με βιβλία Β και Γ κατη
γορίας, Δημόσιο, Ν.Π. κ.λ.
δ) Δήλωση για τους μισθού^ που καταβάλλονται στα μέλη δ.σ. 
Α/Ε, βάσει ειδικής εντολής, τα  οποία δεν είναι ασφαλισμένα 
στο ΙΚΑ (για το  προηγούμενο τρίμηνο) με συντελεστή 35% και 
χαρτόσημο 1,2%.
ε) Δήλωση για φόρο 15% και τελών χαρτοσήμου - ΟΓΑ (1,2%) 
έναντι τη ς  επιχειρηματικής αμοιβής προς τους διαχειριστές 
εταίρους ΕΠΕ.
ζ) Δήλωση λοιπών παρακρατουμένων φόρων όταν η παρακρά
τηση έγινε τον προηγούμενο μήνα.
η) Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ (για το  προηγούμενο τρίμηνο) για 
αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών και αμοιβών μελών δ.σ. Α/Ε που 
θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, 
θ) Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ για τον προηγούμενο μήνα, όταν ο 
υπόχρεος παρακράτησης φόρου απασχολεί ή καταβάλλει συ
ντάξεις σε περισσότερα από 500 άτομα, 
ι) Δήλωση για παρακρατηθέντα ποσά φόρου σε επιδοτήσεις - 
επιχορηγήσεις επί της  παραγωγής προηγουμένου τριμήνου 
προς παραγωγούς φυτικών και ζωικών προϊόντων.

α) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τους τη- 
ρούντες βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας 
ΚΒΣ, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 1, και 
για όσους πραγματοποιούν ενδοκοινο
τικές συναλλαγές, ανεξάρτητα από την 

κατηγορία των τη ρουμένων βιβλίων. Ταυτόχρονα υποβάλλεται 
και η στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις  ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές.
β) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτι
κών Παραδόσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο, 
γ) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Απο
κτήσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο.

α) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τους τη- 
ρούντες βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας 
ΚΒΣ, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 2, και 
για όσους πραγματοποιούν ενδοκοινο
τικές συναλλαγές, ανεξάρτητα από την 

κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων. Ταυτόχρονα υποβάλλεται

και η στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις  ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές.
β) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτι
κών Παραδόσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο, 
γ) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Απο
κτήσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο.

α) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τους τη- 
ρούντες βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας 
ΚΒΣ, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 3, και 
για όσους πραγματοποιούν ενδοκοινο
τικές συναλλαγές, ανεξάρτητα από την 

κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων. Ταυτόχρονα υποβάλλεται 
και η στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις  ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές.
β) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτι
κών Παραδόσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο, 
γ) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Απο
κτήσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο.

α) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τους τη- 
ρούντες βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας 
ΚΒΣ, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 4, και 
για όσους πραγματοποιούν ενδοκοινο
τικές συναλλαγές, ανεξάρτητα από την 

κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων. Ταυτόχρονα υποβάλλεται 
και η στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις  ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές.
β) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτι
κών Παραδόσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο, 
γ) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Απο
κτήσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο.

α) Δήλωση Ειδικού Φόρου Τραπεζικών 
Εργασιών (4%) για τα  έσοδα του μηνός 
Σεπτεμβρίου.
β) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τους τη- 
ρουντες βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας 

ΚΒΣ, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 5, και για όσους πραγματοποι
ούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ανεξάρτητα από την κατηγο
ρία των τηρουμένων βιβλίων. Ταυτόχρονα υποβάλλεται και η 
στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις  ενδοκοινοτικές συναλ
λαγές.
γ) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτι
κών Παραδόσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο, 
δ) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Απο
κτήσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο.

α) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τους τη- 
ρούντες βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας 
ΚΒΣ, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 6, και 
για όσους πραγματοποιούν ενδοκοινο
τικές συναλλαγές, ανεξάρτητα από την 

κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων. Ταυτόχρονα υποβάλλεται
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και η στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις  ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές.
β) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτι
κών Παραδόσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο, 
γ) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Απο
κτήσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο.

α) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τους τη- 
ρούντες βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας 
ΚΒΣ, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 7, και 
για όσους πραγματοποιούν ενδοκοινο
τικές συναλλαγές ανεξάρτητα από την 

κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων. Ταυτόχρονα υποβάλλεται 
και η στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις  ενδοκοινοτικές 

j συναλλαγές.
β) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτι
κών Παραδόσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο, 
γ) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Απο
κτήσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο.

α) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τους τη- 
ρούντες βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας 
ΚΒΣ, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 8, και 
για όσους πραγματοποιούν ενδοκοινο
τικές συναλλαγές, ανεξάρτητα από την 

κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων. Ταυτόχρονα υποβάλλεται 
και η στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις  ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές.
β) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτι
κών Παραδόσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο, 
γ) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Απο
κτήσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο, 
δ) Δήλωση για αποζημιώσεις απολυομένων μισθωτών και γενι
κά αθλητών που η παρακράτηση έγινε τον μήνα Σεπτέμβριο.

α) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τους τη- 
ρούντες βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας ΚΒΣ, 
των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 9, και για 
όσους πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές, ανεξάρτητα από την κατηγο

ρία των τηρουμένων βιβλίων. Ταυτόχρονα υποβάλλεται και η στα
τιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, 
β) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτι
κών Παραδόσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο, 
γ) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Απο
κτήσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο.

α) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τους τη- 
ρούντες βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας 
ΚΒΣ, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 10,20, 
30, 40 και 50, και για όσους πραγματο
ποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, 

ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων. Ταυ
τόχρονα υποβάλλεται και η στατιστική δήλωση (INTRASTAT) 
για τις  ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
β) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτι
κών Παραδόσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο, 
γ) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Απο
κτήσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο.

■ ΔΕΥΤΕΡΑ 
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

■ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
1ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

■ ΠΕΜΠΤΗ 
31ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

■ ΤΕΤΑΡΤΗ 
30ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

α) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τους τη- 
ρούντες βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας 
ΚΒΣ, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 60,70, 
80, 90 και 00, και για όσους πραγματο
ποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, 

ανεξάρτητα απάτην κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων. Ταυ
τόχρονα υποβάλλεται και η στατιστική δήλωση (INTRASTAT) 
για τις  ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
β) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτι
κών Παραδόσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο, 
γ) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Απο
κτήσεων αγαθών για το  προηγούμενο τρίμηνο.

α) Δήλωση γιατονπαρακρατηθέντα φό
ρο κατά τον προηγούμενο μήνα, για ερ
γατικές υποθέσεις, επί της  αμοιβής δι
κηγόρου (15%) από το  Δημόσιο, ΝΠΔΔ, 
Δημόσιες Επιχειρήσεις, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ. 

β) Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με βιβλία Γ 
κατηγορίας ΚΒΣ που έκλεισαν διαχείριση 30/6 και αρχικά 
γράμματα Α-Ζ.

Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για τις  επι
χειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας ΚΒΣ 
που έκλεισαν διαχείριση 30/6 και αρχικά 
γράμματα Η-Λ.

Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για τις  επι
χειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας ΚΒΣ 
που έκλεισανν διαχείριση 30/6 και αρχι- 
κάγράμματαΜ -Π.

Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για τις επι
χειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας ΚΒΣ 
που έκλεισαν διαχείριση 30/6 και αρχικά 
γράμματα Ρ-Ω.

■ ΤΡΙΤΗ 
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

■ ΤΕΤΑΡΤΗ 
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

■ ΠΕΜΠΤΗ 
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

■ ΔΕΥΤΕΡΑ 
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

■ ΤΡΙΤΗ 
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η “Β.Ε.” ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ TOY REUTERS
Η “Βιομηχανική Επιθεώρηση” έκλεισε μια σημαντική 

συμφωνία συνεργασίας της  με το  διεθνές πρακτορείο ειδή
σεων Reuters.

Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής, η ύλη των ειδικών αγ
γλικών εκδόσεών μας “ Industrial Review Special Surveys" 
θα κυκλοφορεί στο δίκτυο του Reuters. Με αυτόν τον τρό
πο, όχι μόνο η “BE” , αλλά και η ίδια η ελληνική οικονομία 
αποκτά πρόσβαση στο διεθνές και παγκοσμίου κύρους δί
κτυο ηλεκτρονικής πληροφόρησης.

Συγκεκριμένα, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι συν
δρομητές του “Reuter Business Briefing” -πάνω από
200.000 επιχειρηματίες, τραπεζίτες, στελέχη εταιριών, 
επενδυτές, πολιτικοί κ.α -  σε 130 χώρες έχουν πρόσβαση 
στο πλήρες κείμενο των τευχών του “ Industrial Review".

Η “BE” ξεπερνά τα  όρια της  Ελλάδας και “αγγίζει” ολό
κληρο τον κόσμο.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5

- Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης εγκαινίασε την έναρξη των εργασιών 
κατασκευής του νέου αερολιμένος στα Σπάτα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6- Οπως προκύπτει από δημοσιευθέντα στοιχεία, ο δείκτης τιμών κατανα- 
λωτού, τον Αύγουστο 1996, διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 8,5%.
- Εγκαινιάσθηκε η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης.

ΠΕΜΠΤΗ 12
- Δημοσιεύθηκαν οι δύο διαθήκες του Α. Παπανδρέου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13- Την αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ανακοίνωσε το 
υπουργείο Παιδείας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11
- Απεβίωσε η Φωτεινή Λεούση, εκ των πρωτοπόρων της μεταπολεμικής 
αναπτύξεως της ελληνικής διαφημίσεως.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

- Αλλαγές στις διοικήσεις Τραπεζών ανακοίνωσε η κυβέρνηση. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5
- Εγινε γνωστή η τοποθέτηση του κ. Σπ. Λιούκα ως πρεσβευτή της Ελλά
δας στον ΟΟΣΑ.

ΤΡΙΤΗ 6
- Οπως προκύπτει από δημοσιευθέντα στοιχεία, ο δείκτηςτιμών κατανα- 
λωτού,τον Ιούλιο 1996, αυξήθηκε κατά 8,6%.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1
- Η Βουλή ετίμησε -σε ειδική τελετή- τους Ελληνες Ολυμπιονίκες.
- Η κυβέρνηση εξήγγειλε πρόγραμμα μετεγκαταστάσεωςτων βυρσοδε- 
ψείωντης περιοχής Αθηνών στη Βοιωτία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9- Σύμφωνα με δημοσιευθέντα στοιχεία, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρε- 
χουσών συναλλαγών, κατάτο α' τετράμηνο του 1996, αυξήθηκε σε 1.896 
εκατ. δολλ. έναντι 1.339 εκατ. δολλ. της αντίστοιχης περιόδου του 1995.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21
- Η υπουργός Αναπτύξεως κ. Β. Παπανδρέου ανακοίνωσε τη μείωση κα
τά 7% του τιμολογίου γενικής χρήσεως της ΔΕΗ.

ΠΕΜΠΤΗ 22- Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση του πρωθυπουργού 
για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 22.9.1996.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28- Η ολομέλεια της διοικήσεως της ΓΣΕΕ επεκύρωσε την εκλογή του κ. X. 
Πολυζωγόπουλου ως προέδρου της.
- Βάσει ανακοινωθέντων στοιχείων, ο δείκτης βιομηχανικής παραγω
γής, κατάτο α’ τρίμηνο του 1996, σημείωσε αύξηση 0,4%.

Στο τεύχος

μπορείτε να διαβάσετε

Οι ελληνικές βιομηχανίες του παραδοσιακού κλάδου 
της  καπνοβιομηχανίας, αγωνίζονται

τ η ι Γ ν Λ Π Μ η ν  να ανπΙ-ιετω™σουν Ή  νεα τάξη 
Τ πραγμάτων με διάφορους τρόπους.

Τί αλλαγές έχουν γίνει και ποιές κυοφορούντα ι;_______

Ολα όσα πρέπει να ξέρ ετε  για να εξορμήσ ετε σε βου-
ΧΕΙΜ ΕΡΙΝ Ο Σ νά Καί ΧιονοδΡ°ά1κά κέντρα. Είδη, 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ χώρ01 και ΧΡήσιμα αξεσουάρ, στα 

πλαίσια ενός χρηστικού οδηγού για 
κάθε ενδιαφερόμενο. -------------------------------------------------

ΕΡΧΕΤΑΙ TO ISDN

Η νέα τεχνολογία που θα αλλάξει ταχύτατα τον τρόπο 
με τον οποίο είχαμε μάθει να 
επικοινωνούμε. Μετά από κα

θυστέρηση, οι ελληνικές τηλεπικοινωνίες ετοιμάζονται 
για τον 21ο α ιώ να .-------------------------------------------------------

Και ακόμη...
Προφίλ επιχειρήσεων και μόνιμες στήλες για την οικο
νομική επικαιρότητα, τις  Τράπεζες, τη  χρηματαγορά, τα  
Κοινοτικά, την ελληνική και ξένη τεχνολογία, αποκλει
στικά άρθρα από τον Economist και πολλά άλλα.

ΤΩΡΑ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
σε όλη την Ελλάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30
- Εγινε γνωστή η διακοπή λειτουργίας μεγάλου τμήματος (ελασματουρ- 
γείου) του εργοστασίου της “Χαλυβουργικής”.

Τ α κείμενα του τεύχους αυτού εστάλησαν προς εκτύπωση στις 30 Σεπτεμβρίου 1996

Χειρόγραφα και φωτογραφίες που αποστέλλονται προς δημοσίευση δεν επιστρέφονται, ασχέτως αν χρησιμοποιηθούν ή όχι. 
Το Copyright των κειμένων που δημοσιεύονται στη “Βιομηχανική Επιθεώρηση” ανήκει στο περιοδικό.
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Η Ελ λ α δ α  Εχ ε ι 

ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Α υτό  Που Ηταν ,

Α υτό  Που Ε ίναι 

Κ αι Α υτό  

Που ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.

Το Ελ λ η ν ι κ ό  Π ρ ό σ ω π ό  Τ η ς  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς

ΙΝΤΡΑΚΟΜ
190 02 ΠΑΙΑΝ ΙΑ Α Τ Τ ΙΚ Η Σ , Τ.Θ. 68, Τ ηλ.: (01 )6860000  - 6644961 - 5, F a x :(01)6644379 - 6643718, Te lex : (01) 214087 -219849  INTR

Η λεκτρονική διεύθυνση: “ h ttp ://w w w .in tra n e t.g r”
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ΡΗΙίΙΡΜΟΙϊΜΞ

§υΡΕΙ?υθΗΤ5

Πτε'  °οβαρα τη ν  υνεία

Το Υπ ουργε ίο  Υ γε ία ς  π ρ ο ε ιδο π ο ιε ί

0 Κ Α Π Ν Ι Σ Μ Α  Β Λ Α Π Τ Ε Ι  
Σ Ο Β Α Ρ Α  Τ Η Ν  Υ Γ Ε Ι Α


