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ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ
MUT
ΜΙΚΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΠΝΟΥ
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ;
Στη Γερμανία , αλυσίδες καταστημάτων και οικογενειακές επιχειρήσεις ασχολούνται με
το λιανικό εμπόριο των ειδών για καπνιστές. Το 90% των λιανεμπόρων καπνικών ειδών
προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες στους πολίτες, όπως εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και δελτία λόττο, για την πώληση των οποίων ( λόττο) χρειάζεται κρατική έγκριση.

Horst Goetschel
Ο Horst Goetschel δουλεύει
στην βιομηχανία καπνικών για
πάνω από 30 χρόνια. Από το
1986 έως το 2015 ο κύριος
Goetschel κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις σε μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα της
διανομής καπνού (χονδρικής
και λιανικής πώλησης) και
πρόσφατα έγινε ο διευθυντής
και μέτοχος της ίδιας εταιρείας.
Επιπλέον, από το 2015 είναι
διευθυντής του MUT.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
93% των καπνοπωλείων τροφοδοτούνται από χοντρέμπορους, το 6% αγοράζει από
Β2B πλατφόρμες, ενώ σε 1% αυτών τα προϊόντα παραδίδονται απευθείας από παραγωγούς. Οι καπνοπώλες αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από βενζινάδικα, παντοπωλεία,
διάφορα άλλα καταστήματα καθώς και από τους αυτόματους πωλητές. Δεν υπάρχει
σύστημα πωλήσεων εγκεκριμένο από το κράτος.

MUT - Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο MUT αντιπροσωπεύει
ένα δίκτυο μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στον τομέα
των καπνικών προϊόντων
και των ειδών καπνιστού.
Αυτές οι επιχειρήσεις είναι
παραγωγοί, εισαγωγείς –
εξαγωγείς, χονδρέμποροι ή
λιανέμποροι (με επί-τόπου
ή διαδικτυακές δραστηριότητες). Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένοι από αυτούς είναι μέλη του MUT
για πάνω από 100 χρόνια.
Ο MUT εστιάζει τις προσπάθειες του στην αποφυγή υπέρμετρων περιοριστικών ρυθμίσεων που θέτουν
σε κίνδυνο το εμπόριο και
τη βιομηχανία καπνού,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια ύπαρξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Επιπροσθέτως , ο ρόλος
του MUT είναι η διατήρηση
συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ της βιομηχανίας καπνικών και των καταναλωτών, παρά την απαγόρευση της διαφήμισης των
προϊόντων καπνού, σε
πλαίσιο πλήρους σεβασμού του νόμου περί προστασίας ανηλίκων.
Τα μέλη του MUT ήταν πάντα υπέρ του μετριοπαθούς
και υπεύθυνου καπνίσματος με σκοπό την απόλαυση. Τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα μας ανταπο-

κρίνονται στα κριτήρια αυτά. Μαζί με τους πελάτες
μας κι εμείς απορρίπτουμε
τις απαγορεύσεις και θέλουμε να διαφυλάσσεται η
ελεύθερη αγορά. Ο MUT
υποστηρίζει την διατήρηση
της διαφοροποιημένης φορολόγησης που εστιάζεται
στους μισθούς και τα κόστη.
Πράγματι, ο MUT θεωρεί
ότι η ευθυγράμμιση όλων
των φόρων επί των προϊόντων καπνού με τον φόρο
επί των τσιγάρων είναι μια
πολιτική που προωθεί την
πώληση τσιγάρων οδηγώντας όμως με τον τρόπο αυτό στην ραγδαία αύξηση τιμών στα πουράκια και στον
καπνό για στριφτά τσιγάρα.
Ο MUT επίσημα αντιτίθεται
στην απαγόρευση της διαφήμισης των ειδών καπνού, την οποία και θεωρεί
ως επίθεση στις διαδικτυακές πωλήσεις πούρων και
καπνού πίπας. Τα μέλη του
MUT πάντα υποστήριζαν
το μετριοπαθή και υπεύθυνο κάπνισμα με σκοπό την
απόλαυση. Τα εξαιρετικής
ποιότητας προϊόντα μας
ανταποκρίνονται στα κριτήρια αυτά.
Μαζί με τους πελάτες μας
κι εμείς απορρίπτουμε τις
απαγορεύσεις και θέλουμε
να διαφυλάσσεται η ελεύθερη αγορά.
Ο MUT απορρίπτει την ιδέα

ότι ένα κράτος πρόνοιας
εφαρμόζει διακρίσεις σε
βάρος των καταναλωτών.
Συνεπώς, ο MUT είναι αντίθετος στις προειδοποιήσεις
σχετικά με την υγεία οι
οποίες περιλαμβάνονται
στις συσκευασίες των προϊόντων καπνού (τσιγάρα,
πούρα, καπνός για στρίψιμο τσιγάρων).
Οι παραγωγοί, που είναι
μέλη του MUT, χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα πρόσθετα που έχουν εγκριθεί
επίσημα από τις αρμόδιες
αρχές. Επιπλέον, ο MUT
αντιτάσσεται στους κανονισμούς που αφορούν τις μη
παραγωγικές και δαπανηρές αναλύσεις των προϊόντων καπνού, προκειμένου
να εγγυηθεί την διαρκή παρουσία των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στην αγορά.
Ο MUT μάχεται ενάντια
στις υπέρμετρες γραφειοκρατικές ρυθμίσεις που
θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, τις θέσεις
εργασίας, καθώς και την
ελευθερία επιλογής των καταναλωτών.
Για τον σκοπό αυτό ο MUT
επιθυμεί να λειτουργεί ως
μια πλατφόρμα συνεργασίας και επικοινωνίας που
είναι ανοιχτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της βιομηχανίας καπνικών ειδών.

ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
68% φόροι στα τσιγάρα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
Εφημερίδες, περιοδικά και λόττο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ
απαγόρευση πωλήσεων καπνού για άτομα κάτω των 18 ετών

ΚΑΙΡΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΤΟ 2019)
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• Πώληση καπνού: 24,7 δισεκατομμύρια ευρώ
• Φορολογικά έσοδα: 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ
• Ετήσιος όγκος των πωλήσεων καπνού: - 4150 τόνοι καπνός πίπας
- 23.813 τόνοι καπνός για στρίψιμο τσιγάρων
- 3 δισεκατομμύρια πούρα και πουράκια
• Ετήσιος όγκος των πωλήσεων τσιγάρου: 74,6 δισεκατομμύρια τσιγάρα
• Αριθμός καπνιστών: περίπου 15 εκατομμύρια άτομα
• Αριθμός καπνοπωλείων: περίπου 400.000, συμπεριλαμβανομένων και 298.000 αυτόματων πωλητών και περίπου 20.000 λιανεμπόρων

