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ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Δύο μήνες αγωνίας ακόμη...

ΟΜΙΛΟΣ INDITEX
H απάντηση στα σενάρια 

Για πρώτη 
φορά στην 
Ελλάδα!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

υτό συμβαίνει και αυτή την περίοδο με τον Θο-
δωρή Τσεμπερούλη, επιτελικό στέλεχος της 
Μαρινόπουλος και παλαιότερα της Henkel, που 
εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζει 
σημαντικά προβλήματα υγείας.
Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία του ECR Hellas, 
του ΕΣΒΕΠ και της Direction για την πραγματο-
ποίηση μιας εσπερίδας της οποίας τα έσοδα θα 

διατεθούν αποκλειστικά για τα νοσήλια του Θο-
δωρή, έχει τύχει σημαντικής ανταπόκρισης τόσο 
από τους θεσμικούς φορείς, όσο και από επιχει-
ρήσεις και ανθρώπους της αγοράς. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 
στο Pierce College (Αuditorium) και θα έχει θέμα 

«Humarketing. To Marketing όπως 
θα έπρεπε να είναι. Ανθρώπινο». 
Το ερώτημα που θα κληθεί να απα-
ντήσει είναι μεν απλό όσον αφορά 
τη διατύπωση αλλά, οπωσδήποτε, 
πολυδιάστατο ως προς την ου-
σία του: «Συχνά έχουμε την τάση 
να βλέπουμε τον Πελάτη και να 
χάνουμε τον  Άνθρωπο. Μήπως 
είναι καιρός να επαναφέρουμε 
τον   Άνθρωπο στο προσκήνιο;» θα 
αναρωτηθούν όσοι παρευρεθούν 
στην εσπερίδα και μια σειρά από 
ομιλητές θα επιχειρήσουν να δώ-
σουν πειστικές απαντήσεις. 
Η Εσπερίδα υποστηρίζεται από 

όλους τους σημαντικούς φορείς της αγοράς. Ανα-
λυτικότερα, την αιγίδα τους προσφέρουν οι ΕΑΣΕ, 
ΕΔΕΕ, ΕΕΔΕ, ΕΝΕΔ, ΙΕΛΚΑ, ΣΔΑΔΕ, ΣΔΕ, ΣΕΒΤ και 
ΣΕΛΠΕ. Πρόκειται, μάλλον, για την πρώτη φορά 
που όλοι αυτοί οι φορείς συνασπίζονται και στηρί-
ζουν από κοινού και υποστηρίζουν μια εκδήλωση, 
σε μια ξεκάθαρη ένδειξη των αντανακλαστικών 
και της ευαισθησίας που διατηρεί ακόμη η αγορά. 
Όλοι όσοι συμμετέχουν στα διαδικαστικά της υπό-
θεσης το κάνουν pro bono και όπως σημειώθηκε, 
όλα τα έσοδα της εσπερίδας θα διατεθούν στο 
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Φιλο-
κτήτης» για την κάλυψη των εξόδων θεραπείας του 
Θοδωρή Τσεμπερούλη.  
Ας είμαστε όλοι εκεί…

Αν και η αγορά είναι συχνά «πεδίο μάχης», οι άν-
θρωποί της αποδεικνύουν τις ευαισθησίες τους,  
στηρίζοντας όσους έχουν ανάγκη. 
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Η FrieslandCampina πέτυχε σημαντική 
στρατηγική συνεργασία στην κεντρι-

κή Ασία, με την εξαγορά της Engro Foods 
Limited αντί 420 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 
λόγος για τη δεύτερη μεγαλύτερη γαλακτο-
κομική εταιρεία του Πακιστάν, ενώ η συγκε-
κριμένη κίνηση χαρακτηρίζεται μια «καθοριστική στιγμή» για τη γαλακτοκομική 
βιομηχανία της χώρας. Βάσει του deal που επιτεύχθηκε με την Engro Corporation, 
η Friesland αποκτά το 51% της Engro Foods, ενώ η ολλανδική πολυεθνική ζήτησε 
τη συμπαράσταση του International Finance Corporation της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας και της ολλανδικής αναπτυξιακής τράπεζας FMO για να κλείσει τη συμφωνία. 
Πλέον, η FrieslandCampina δεν ισχυροποιείται μόνο στην ασιατική αγορά, αλλά 
και σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς βρίσκεται ήδη στην τρίτη θέση από πλευράς 
παραγωγής γάλακτος, με 38 δισ. λίτρα σε ετήσια βάση. 

Στρατηγική συνεργασία στο Πακιστάν
Εξαγορά της δεύτερης μεγαλύτερης 
γαλακτοκομικής εταιρείας Engro Foods

Η Danone έφτασε σε συμφωνία για την 
εξαγορά της WhiteWave Foods, σε μια 

κίνηση που αυξάνει σημαντικά τα μεγέθη 
της στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Σύμφωνα με τους όρους της εξαγοράς, η 
Danone θα πληρώσει 56,25 δολάρια για κά-
θε μετοχή της WhiteWave. Η γαλλική πολυ-
εθνική γαλακτοκομική εταιρεία εκτιμά πως 
η συγκεκριμένη συναλλαγή θα προσφέρει 
σταθερή αύξηση στα κέρδη από τον πρώτο 
κιόλας χρόνο και προσθέτει πως οι EBIT 
συνέργειες θα αγγίξουν τα 300 εκατομμύ-
ρια δολάρια μέχρι το 2020. Σημειώνεται 
πως η WhiteWave κατέγραψε πωλήσεις 4 
δισ. δολαρίων το 2015, ενώ η εταιρεία δι-
αχειρίζεται μια σειρά από μάρκες φυσικών 
και οργανικών τροφίμων σε Βόρεια Αμερι-
κή και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε 
ο CEO της Danone, Emmanuel Faber, η νέα 
συνεργασία θα ενισχύσει τις προσπάθειες 
της εταιρείας για την υποστήριξη «υγιών 
και βιώσιμων» διατροφικών συνηθειών.  

Σημαντική 
εξαγορά στις ΗΠΑ
Η Danone αποκτά  με 12,5 δισ. 
δολάρια  τη  WhiteWave Foods
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T O  Π E P I O  Δ I  K O  Τ Η Σ  B I O M H X A  N I  A Σ
K A I  T O Y  Λ I A  N I  K O Y  E M Π O  P I O Y

FRIESLANDCAMPINA

Η Waitrose γίνεται η πρώτη μεγάλη αλυσίδα 
σούπερ μάρκετ στη Μεγάλη Βρετανία, η 

οποία θα διαθέτει προϊόντα ιδιωτικής ετικέ-
τας μέσω του British Corner Shop, του online 
καταστήματος που προσφέρει βρετανικά τρό-
φιμα σε καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στην αλυσίδα να 
εισέλθει σε καινούργια εδάφη, από τις 138 

χώρες που εξυπηρετεί το British Corner Shop. Σε αυτές τις αγορές περιλαμβάνονται 
και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Γερμανία, οι οποίες δεν βρίσκονταν μεταξύ των 
χωρών που η Waitrose εξήγαγε ήδη προϊόντα. Με τη νέα κίνηση του βρετανικού 
retailer, οι καταναλωτές θα έχουν παγκόσμια πρόσβαση σε περισσότερα από 2.000 
προϊόντα παραγωγής Waitrose, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως την περσινή χρονιά το 
British Corner Shop απέστειλε 50.000 παραγγελίες σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Εξαπλώνει το παγκόσμιο αποτύπωμα
Διάθεση προϊόντων PL μέσω του 
British Corner Shop σε όλο τον κόσμο 

WAITROSE
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Σ
τηνειδικήημερίδατουΣυνδέσμουΕλλήνωνΠα-
ραγωγώνΑποσταγμάτωνΑλκοολούχωνΠοτών(ΣΕ-
ΑΟΠ),οΕμμανουήλΠλουμής,υποστράτηγοςκαι
διευθυντήςτηςΟικονομικήςΑστυνομίας,αναγνώρι-
σεξεκάθαραπωςοκλάδοςείναιμέγαςτροφοδότης

τηςπαραοικονομίας.Κάνονταςλόγογιαλαθραίεςαποστάξεις
ρακίκαιτσικουδιάς,κυρίωςστηνΚρήτη,οΕμμ.Πλουμήςτόνισε
τιςζημιέςπουμπορούνναπροκληθούνστηνυγείακαισταδημό-
σιαέσοδακαιεπεσήμανεότιηκατάστασηαυτήοφείλεταιστην
αταξίαπουεπικρατείστονκλάδο.
Καιπώςναμηνεπικρατείαταξίασεένανκλάδομεμεγάληδιασπορά
παραγωγικώνμονάδων,αρκετέςαπότιςοποίεςμόνονμέσωτης
παραοικονομίαςμπορούνναεπιβιώσουν;
Παράλληλα,όμως,οιυγιείςμονάδες,πουθαμπορούσανναανα-
λάβουντοέργοτηςαναβάθμισηςτηςελληνικήςποτοποιίας,πλήτ-
τονταικαίριααπότηφορολογίακαιειδικά
απότονΕιδικόΦόροΚατανάλωσηςΟινο-
πνευματωδώνΠοτών(ΕΦΚΟΠ).«Οφόρος
αυτόςυπολογίζεταιεπί10λίτρωναιθυλικής
αλκοόληςτουπροϊόντοςκαιείναι2.250ευρώ
γιαποτάόπωςτοουίσκι,ηβότκα,τοτζιν,τα
λικέρ.ΣτοούζοκαιστοτσίπουροοΕΦΚΟΠ
υπολογίζεταιστοήμισυ,δηλαδήστα1.275
ευρώ,ενώτοχύματσίπουροκαιτσικουδιά
(διημέρων)φορολογούνταιμεεφάπαξκαι
κατ’αποκοπήφόρούψους0,59ευρώανάκιλό,
δηλαδή140ευρώτα100λίτρααιθυλικήςαλκοόλης»,τονίζειοΧάρης
Μαυράκης,μέλοςΔ.Σ.τουΣΕΑΟΠ.
«Στοπλαίσιοαυτό»,τόνισεστηνημερίδαοαντιπρόεδροςΔ.Σ.του
ΣΕΑΟΠΛάμπροςΠάσχος,«στα8ευρώούζο,τα5,1ευρώείναι
φόροι,γεγονόςπουαφεαυτόγεννάτάσειςπαραβατικότητας.Με
τηντελευταίανααντιπροσωπεύειτο30%τηςσυνολικήςδραστη-
ριότητας».Όπωςεπεσήμανανκαιάλλοιομιλητές,παρατηρείται
τηνίδιαώραγενικήατιμωρησία.
Πάντως,παράτηνυπερφορολόγηση,ταέσοδατουκράτουςαπό
τονΕΦΚΟΠτο2015σημείωσαννέαμείωσηκατά3,5%σεσύγκριση
μετο2014,υποχωρώνταςγιαδεύτερησυνεχήχρονιάκάτωαπότα

επίπεδατου2009,ότανοΕΦΚΟΠήτανχαμηλότεροςκατά46%.
ΚατάτονΚώσταΤσιλιλή,μέλοςΔ.Σ.τουΣυνδέσμου,ηαπώλεια
αυτήοφείλεταιλιγότεροστημείωσηαυτήκαθαυτήτηςζήτησης
ωςαποτέλεσματηςκρίσης,καιπερισσότεροστηστροφήτωνκα-
ταναλωτώνσεχύμα,αφορολόγηταπροϊόντα.
ΣύμφωναμεταστοιχείατουΥπουργείουΟικονομικών,οινόμιμες
πωλήσειςαλκοολούχωνποτώνέχουνυποχωρήσεικατά50%την
περίοδο2008-2015.Το2015διαμορφώθηκανσε111.000εκατόλιτρα,
έναντι115.000εκατολίτρωντο2014(μείωση3,48%),ενώτο2008οι
πωλήσειςήταν236.000εκατόλιτρα.ΚατάτονπρόεδροτουΣΕΑΟΠ,
ΝίκοΚαλογιάννη,ηπραγματικήκατανάλωσηέχειυποχωρήσεικα-
τά20%περίπου,τοδευπόλοιπο30%απλώςέχεικαταληφθείαπό
λαθραία,αφορολόγηταποτά.
«Τατελευταίαχρόνια,ηελληνικήδιοίκησηδενκατάφερενακάνει
ορθολογικήφορολόγηση.Ονομαστικάμάζευεέσοδα,αλλάστην

πράξηέχειχάσειέσοδα»,παραδέχθηκεο
γενικόςγραμματέαςΚαταπολέμησηςτης
Διαφθοράς,Γ.Βασιλειάδης,προσθέτοντας
ότιτολαθρεμπόριογιγαντώθηκεεξαιτίαςτης
εσφαλμένηςφορολογικήςπολιτικής.Ανήγ-
γειλερύθμισηπριναπότοτέλοςτουέτους
γιατοζήτηματηςδιακίνησηςτωντσίπουρων
διημέρων,τονίζονταςότι«έχειέρθειηώραγια
τηλήψηθαρραλέωναποφάσεων».
Υπενθυμίζεταιότιτοενλόγωζήτημααφενός
έχειπροκαλέσειτηνπαρέμβασητηςΕυρω-

παϊκήςΕπιτροπής,ηοποίαέχειζητήσειαπότηνελληνικήκυβέρ-
νησηκατάργησητωνεξαιρέσεωνπουυπάρχουνστονΕιδικόΦόρο
Κατανάλωσηςστααλκοολούχαποτά,καιαφετέρουπεριλαμβάνεται
στηδεύτερηεργαλειοθήκηανταγωνισμούτουΟΟΣΑ.Ανκαιηνο-
μοθεσίαπαρείχεαρχικάστουςαμπελουργούςτηδυνατότητανα
αποστάζουνστέμφυλαγιαπαραγωγήτσίπουρουκαιτσικουδιάςμε
στόχοτηναυτοκατανάλωση,στησυνέχειαέγινεκατάχρησητης
νομοθεσίας.Έτσι,ενώκάθεχρόνοδηλώνονται5-7εκατομμύρια
λίτραχύματσίπουρουκαιτσικουδιάςδιημέρων,ηπραγματική
παραγωγήεκτιμάταισε24εκατομμύριαλίτραετησίως.Συνεπώς,
ηπαρανομίακαλάκρατεί,αλλάειςβάροςτουκλάδουτελικά. R

Έναςκλάδοςπουθαμπορούσενατονώσειτηνεξωστρέφειατηςοικονομίας
καιναδημιουργήσειεπώνυμηζήτηση,πλήττεταιαπότιςχρόνιεςστρεβλώσεις

μιαςοικονομίαςπουδενπαύειναείναισυντεχνιακήκαιπελατειακή

ΦΟΡΟΙΚΑΙΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ

Οι πληγές της ελληνικής ποτοποιίας 

ΠΏΣ ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΤΑΞΙΑ 

ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΛΑΔΟ ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

ΠΑΡΑΓΏΓΙΚΏΝ 
ΜΟΝΑΔΏΝ;
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