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ΦΑΚΕΛΟΣ G20 
Τι αποφάσισαν 
οι ηγέτες ίων 20 
μεγαλύτερων 
οικονομιών 
Σελ. 10,11

Οι δεσμεύσεις 
Υποσχέσεις για διατήρηση 
της ελευθερίας των αγορών, 
αποφυγή προστατευτισμού 
και δημιουργία νέου 
μηχανισμού εποπτείας

Πακέτο στήριξης
Πώς κατανέμονται 1,1 ιρισ. δολ.
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Ο αντίλογος 
Η σύνοδος δεν 
επιλύει την αιτία 
της κρίσης και τα τοξικά 
περιουσιακά στοιχεία ^  
των τραπεζών

ΣΗΜΕΡΑ

Μεγάλη πτώση 
διαφημιστικών 
εσόδων στα MME

«Βρισκόμαστε στην 
Ελλοδσ διότι πιστεύου
με στη χώρα και στον 
σταθμό και βρισκόμα
στε εδώ με μακροπρό
θεσμο στόχο», λέει ο 
διευθύνων σύμβουλος 
του ομίλου RTL, Γκέρ- 
χαρντ Τσόιλερ.
Σε συνέντευξή του 
στην «Κ», ο επικεφα

λής του μεγαλύτερου ραδιοτηλεοπτικού ομίλου 
στην Ευρώπη ξεδιπλώνει τις προθέσεις του για τον 
τηλεοπτικό Alpha. Προβλέπει ότι το διαφημιστικό 
έσοδα θα σημειώσουν διψήφιο ποσοστό πτώσης το |
2009, χωρίς να βλέπει καλύτερη κατάσταση το
2010. Ωστόσο, αισιοδοξεί ότι ο όμιλος θα βγει ισχυ
ρότερος από την κρίση. Οσο για το πρόγραμμα του 
σταθμού, ξεκαθαρίζει ότι βασιλιάς είναι το κοινό.
«Στο κάτω κάτω, είμαστε εμπορική επιχείρηση. Δεν 
ανακατευόμαστε με την πολιτική. Αποστολή μας εί
ναι να προσφέρουμε ένα κολό, απολαυστικό πρό
γραμμα», λέει ο κ. Τσόιλερ. Σελ. 7

ΓΡΑΦΟΥΝ
Μέτρα στα μέτρα σας... και με δόσεις.
Του ι. π α λ α ιο κ ρ α ςχ α , πρώην υπουργού Οικο
νομικών.

Το Ευρωδικαστήριο απαιτεί εξομοίωση Δημοσί
ου - ΙΚΑ.
Του πλατώ να  ΤΗΝΙΟΥ, Οικονομολόγου, επίκου
ρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σελ. 6

Φορονομοσχέδιο «σκούπα» 
για I. X., ακίνητα, επ ιχειρήσεις
Με νομοσχέδιο «σκούπα» που κατατέθηκε την 
Παρασκευή ηροβλέπεται μείωση των τελών ταξι
νόμησης, νέα παράταση για περαίωση και ληξι
πρόθεσμα χρέη. Επίσης, ελαστικότερο γίνεται το 
«πόθεν έσχες» με ρύθμιση που περιλαμβάνεται 
στο νομοσχέδιο και πλέον θα προσμετρούνται στο 
εισόδημα που επικαλείται ο φορολογούμενος και 
οι δαπάνες που είχαν δηλωθεί με τις προηγούμε
νες δηλώσεις. Σελ. 2

Στο στόχαστρο των ορκωτών 
λογιστών 38 εισηγμένες
Δύσκολη χρονιά για το Ελληνικό Χρηματιστήριο ή
ταν ίο  2008, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των 
εισηγμένων. Τουλάχιστον 38 επιχειρήσεις, δηλαδή 
πάνω από το 10% των εισηγμένων του Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου, θα πρέπει να βρίσκονται στο στό
χαστρο των χρηματιστηριακών αρχών λόγω των 
σημειώσεων των ορκωτών λογιστών τους. Σελ. 5

Μαύρη χρονιά το 2008 
για τον κατασκευαστικό κλάδο
ισχυρές πιέσεις δέχθηκε το 2008 ο κατασκευαστι
κός κλάδος. Οι εταιρείες σημείωσαν σημαντική 
μείωση της κερδοφορίας και περαιτέρω άνοδο 
των τραπεζικών υποχρεώσεων. Η χρονιά χαρακτη
ρίστηκε από την ένδεια νέων έργων και την υπο
βολή διαδοχικών αιτήσεων υπαγωγής στο άρθρο 
99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Σελ. 5

Ζημίες μισού δισ. σημείωσαν 
οι ασφαλιστικές ετα ιρείες
Επειτα από αρκετά χρόνια, ο ασφαλιστικός κλάδος 
^ Βάν ισ ε  ζημίες. Τριάντα εταιρείες, βάσει των οι
κονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται για 
εποπτικούς σκοπούς -και όχι βάσει των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων- είχαν ζημίες της τάξης των 
480 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικά μειωμένα είναι 
και το κέρδη των υπολοίπων. Σελ. 5

Μία στις τρεις ετα ιρε ίες 
θα προχωρήσει σε απολύσεις
Στο απογοητευτικό συμπέρασμα ότι μία στις 
τρεις εταιρείες στην Ευρώπη σχεδιάζει να προ
χωρήσει σε απολύσεις εργαζομένων πλήρους α
πασχόλησης κοτέληξε, στο φετινό HR Forum 
2009 στην Αθήνα, ο Σύνδεσμος Στελεχών Διοί
κησης Επιχειρήσεων. Σελ. 9

LINKS
www. kathimerini. er/ünks

• Σήμερα. Ανάλυση: Ο επικίνδυνος «ιός» του προ
στατευτισμού.
•  Αύριο. Φορολογικός οδηγός για φυσικά και νομι
κά πρόσωπα.

Δείπνο με κύριο πιάτο το συνταξιοδοιικό ίων γυναικών
Το σημερινό δείπνο που παραθέτει στην κατοικία τηε 
στη Γλυφάδα η κ. Φ. Πάλλη - Πετραλιά προε τιμήν του 
επιτρόπου για θέματα Απασχόλησηε και Κοινωνικών 
Υποθέσεων κ. Βλ. Σπίντλα θα έχει ωε κύριο... μενού 
το ζήτημα τηε απόφασηε του Ευρωδικαστηρίου για 
εξίσωση των ορίων συνταξιοδότηοηε στο Δημόσιο με
ταξύ ανδρών και γυναικών. Στο τραπέζι θα παρευρεθεί 
και ο υπουργόε Οικονομίαε και Οικονομικών κ. Γ. Πα
παθανασίου, ο οποίοε θα έχει, άλλωστε, τον πρώτο λό

γο στη διαπραγμάτευση με τουε κοινοτικούε για την 
απόφαση του ΔΕΚ. Η  διαπραγμάτευση, που θα ξεκι
νήσει σε επίπεδο επιτροπών, αναμένεται να είναι μα- 
κρά και επίπονη. Τον δρόμο φαίνεται να δείχνουν οι 
Ιταλοί οι οποίοι, αντιμετωπίζονταε παρόμοια δικαστική 
απόφαση, κατόρθωσαν να παρατείνουν την εφαρμογή 
τηε για πάνω από δύο χρόνια. Την ίδ ια στιγμή σα- 
ρωτικέχ αλλαγέε στιε εργασιακέε σχέσειε μελετούν πολ- 
λέβ ευρωπαϊκέε χώρεε. Σελ. 4

Το κραχ στο Ταμείο Πρόνοιας
Ά Ο Ο Ο  αιτήσεις
εκκρεμούν για χορήγηση εφάπαξ.

$ 4 6  εκατ. ευρώ
το σημερινό έλλειμμα του Ταμείου.

100.000 γυναίκες 
ενδέχεται να οδηγηθούν σε πρόωρη 
συνταξιοδότηση.

Στα υψηλότερα επίπεδα 25ετίας η ανεργία
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Στα υψηλότερα επίπεδα από το 1983 εκτινάχθηκε τον Μάρτιο η ανεργία στις ΗΠΑ, καταδεικνύοντας ότι η αμερικα
νική οικονομία παραμένει παγιδευμένη στη χειρότερη ύφεση απάτη δεκαετία του '30. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
υπουργείου Εργασίας, τον προηγούμενο μήνα χάθηκαν 663.000 θέσεις απασχόλησης. Από την αρχή της κρίσης, πε
ρισσότεροι από 5 εκατ. Αμερικανοί έμειναν χωρίς δουλειά. Η ανεργία έχει φτάσει πια στο 8,5% του εργατικού δυνα
μικού και ο στόχος του προέδρου Μπαρόκ Ομπάμα για τη σωτηρία και τη δημιουργία 3,5 εκατ. νέων θέσεων εργα
σίας μέσω του προγράμματος για τη στήριξη της οικονομίας καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολα επιτεύξιμος. Οπως 
σημειώνει ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Ντόναλντ Κον, «η κυβέρνηση και η Fed πρέπει να 
παραμείνουν ευέλικτες και ανοιχτές σε νέα μέτρα γιατί η οικονομία δεν έχει βγει ακόμη από τη στενωπό».

Αύξηση ·  
ελλείμματος 
και ύφεση 
βλέπει η Ε.Ε.
Νέα μέτρα φέρνουν οι προβλέψεις 
της Κομισιόν για την Ελλάδα

Στις 4 Mdfou η Ευρωπαϊκή Επ ι
τροπή θα δώσει στη δημοσιότη
τα tis  εαρινέε προβλέψετε για την 
ελληιπκή οικονομία, γεγονόε που 
θα σηματοδοτήσει την κλιμά
κωση των ευρωπαϊκών πιέσεων 
προε την κυβέρνηση για τη λή
ψη πρόσθετων μέτρων. Η  Ευρω
παϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το έλ
λειμμα του 2009 θα διαμορφωθεί 
στα επίπεδα του 4,5% του ΑΕΠ. 
Δηλαδή, όχι μόνο δεν θα μειωθεί, 
όπωε ζητεί το Ecofin, αλλά αντι- 
θέτωε θα αυξηθεί σε σχέση με το 
2008, καθώε τα μέτρα που έχει ή
δη ανακοινώσει η κυβέρνηση δεν 
οδηγούν σε δημοσιονομική προ
σαρμογή. Επιπλέον, το έλλειμμα 
os ποσοστό του ΑΕΠ  θα επηρε
αστεί από το γεγονόε ότι η Επι-

τροπή θεωρεί πωε η  ανάπτυξη 
τηε ελληνικήε οικονομίαε θα εί
να ι αρνητική φέτοε.

Ο ι εκτ ιμήσειε  αυτέε εξηγούν 
την  απα ίτηση  γ ια  πρόσθετα 
κ α ι μόνιμου χαρακτήρα  μέτρα 
από την Επιτροπή κα ι το Εεοήη. 
Οπωε ανακο ίνωσε ο υπουργόε 
Ο ικονομίαε Γ. Παπαθανασίου, η  
κυβέρνηση θα αξιολογήσει την  
πορε ία  των δημοσ ίω ν ο ικονο
μ ικώ ν τον Ιούνιο. Ο Ιούνιοε δεν 
είνα ι πολιτικά σιιδέτεροε χρόνοε. 
Τα  όπο ια  μέτρα αποφασιστούν 
θα ανακο ινωθούν μετά τ ιε  ευ- 
ρωεχλογέε κα ι νωρίτερα από τον 
Οκτώβριο, οπότε θα αξιολογη
θεί η  δημοσ ιονομ ική  προσαρ
μογή  από την  Ευρω πα ϊκή  Ε π ι
τροπή. Σελ. 2

Μείωση 2,5 δισ. στα ίδια 
κεφάλαια των τραπεζών

Τα μερίσματα που «κέρδισαν» 
τις προθεσμιακές καταθέσεις

Απώλειες 2,5 δισ. ευρώ είχαν οι 
τράπεζεε στα ίδ ια κεφάλαια το 
2008. Ο ι ζημιέε προέρχονται κυ- 
ρίωε από συναλλαγματικέε δια- 
φορέε αλλά καιάλλεε υποαξίεε, α
ποτέλεσμα τηε διεθνούε κρίσηε. 
Οι ζημίεε θα ήταν περισσότερεε 
εάν η αποτίμηση γινόταν με τιε

τρέχουσεε τιμέε, καθώε πρόσφα- 
τεε αλλαγέε στουε κανόνεε των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δί
νουν τη δυνατότητα στιε τράπε- 
ζεε σε όλο τον κόσμο να αποτι- 
μούν περιουσιακά τουε στοιχεία 
(όπωε ακίνητα, μετοχέε, ομόλογα 
κ.ά.) σε τιμέε κτήσηε. Σελ. 5

Παρά την κακή πορεία του Ελλη
νικού Χρηματιστηρίου, ορισμένεε 
μετοχέε παραμένουν μ ια  ιδ ια ίτε
ρα ανταγωνιστική μορφή επέν- 
δυσηε έναντι των τραπεζικών κα
ταθέσεων. Σύμφωνα με τα στοι
χεία που παρουσιάζει η «Κ», 54 με
ρίσματα μετοχών κατάφεραν το

2008 να ξεπεράσουν τιε αποδό- 
σειε που θα είχε κάποιοε αν έβαζε 
τα ίδ ια χρήματα σε καταθετικό 
προϊόν. Οπωε υποστηρίζουν οι α- 
ναλυτέε, ο ι μερισματικέε αποδο 
σείε που ξεκινούν από 6% κα ι πά
νω, σε ετήσια βάση, αποτελούν ε
πενδυτική ευκαιρία. Σελ. 7
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Χρεοκοπήστε... Το ΔΝΤ απέκτησε χρήμα
...Και μάλιστα πραγματικό χρήμα, σε δο
λάρια. Οχι όπωε θέλουν οι Κινέζοι σε 
SDR (Special Drawing Right), δηλαδή 
στο σύνθετο νόμισμα που θεσπίστηκε 
το 1969 από το ΔΝΤ ωε μονάδα λογι- 
στικήε συνολλαγήε μεταξύ των χωρών- 
μελών. Φαίνεται ότι διαισθάνονται πωε 
θα χρεοκοπήσουν με τα δολάρια που έ
χουν συσσωρεύσει. Τώρα το αναδεικνύει 
σε μείζον πρόβλημα και ο μέγοε νο- 
μπελίσταε Πολ Κρούγκμαν και στην α
νάλυσή του στουε New York Τίπιεε ε
πισημαίνει ότι το Πεκίνο έχει παγιδευ- 
θεί στη φάκα του δολαρίου.

Εντάξει... Μου αρέσει όταν ο Κρού- 
Υκμαν με αντιγράφει... Ομωε ανησυχώ 
ότι τόσα χρόνια δεν είχα καταλάβει ό
τι ο Πολ ήταν γυνή, όπωε ενημέρωσε 
στη Βουλή ο υφυπουργόε Οικονομικών 
τηε κυβέρνησηε Καραμανλή (Δυστυχώε, 
τον Κρούγκμαν τον γνωρίζω, τον κ. 
Μπούρα δεν έτυχε...)

Εντάξει... Ο δεξιόε ξεπεσμόε έχει 
διαχυθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η 
δική μου ένσταση είναι ότι θα επιθυ
μούσα τιε διαπραγματεύσειε για την έ
νταξή μαε στο ΔΝΤ να τιε κάνει ο Ερντο- 
γάν, που ξέρει από παζάρια. Επί έναν ο
λόκληρο χρόνο διαπραγματεύεται με το 
Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο την ανα
νέωση τηε «βοήθειαε». Μήπωε, άραγε, 
η ενίσχυση του ΔΝΤ με τριπλασιασμό 
των πόρων που πέτυχε ο Ομπάμα είναι 
ένα ακόμη τεστ προε τον Ερντογάν, με 
τον οποίο συναντάται σήμερα στην 
Αγκυρα; Αλλωστε η ετήσια σΰνοδοε του

Αναζητώντας τη Νέα 
Παγκόσμια Οικονομική 
Τάξη, οι «20» προτίμησαν 
να διασώσουν το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο. 
Ευτυχώς...

ΔΝΤ πραγματοποιείται φέτοε τον 
Οκτώβριο στην Κωνσταντινούπολη, 
και ακόμη κι εγώ, πιστή στο δόγμα «κα- 
λόε Τούρκοε, ο νεκρόεΤούρκοε», θα ή
θελα να σαε υποδεχθώ στην οικία μου. 
Ομωε, τέρμα τα αστεία. Σήμερα, μετα
ξύ Ομπάμα και Ερντογάν, κρίνεται η τύ
χη του Κιρκούκ... Κατά τα λοιπή.. Ο δι- 
χασμόε οικονομικών στόχων, ιδεολογιών 
και συμφερόντων οροτόε στην «ιστο
ρική» σύνοδο του G20. Με βαρύγδου- 
πεε διαπιστώσειε για τι* πληγέε από τιε 
καταρρέουσεε οικονομίεε και το χρη
ματοπιστωτικό σύστημα και με πληθώρα 
υποσχέσεων, κατέληξαν να συμφω
νήσουν στην οικονομική υποστήριξη α- 
ναδυόμενων και αναπτυσσόμενων χω
ρών που κινδυνεύουν με εθνική χρεο
κοπία, αυξάνονταε κατά 500 δισ. στα 750 
δισ. δολάρια, τουε πενιχρούε πόρουε που 
διαθέτει το ΔΝΤ ώστε να αντιμετωπί
σει την κρίση. Το ΔΝΤ υπολογίζει ότι για 
την αναχρηματοδότησητου εξωτερικού 
χρέουε των αναδυόμενφν οικονομιών, 
απαιτούνται 1,8 τρισ. δολάρια εντόε

του 2009 και 2 τρισ. για το 2010.
Η κρίση έχει εξαναγκάσει πολλέε χώ- 

ρεε να εκλιπαρούν βοήθεια από το ΔΝΤ. 
Κυρίωε οι χώρεε τηε Ανατολικήε Ευ- 
ρώπηε. Επίσηε, συμφωνήθηκε η χορή
γηση 250 δισ. δολαρίων προε το ΔΝΤ 
για βοήθεια σε δανειακά κεφάλαια 
προε χώρεε-μέλη. Το ΔΝΤ παραμένει ο 
μοναδικόε θεσμόε ο οποϊοε ενδείκνυται 
ωε έσχατη λύση σε παρεμφερείε κρίσειε 
καθώε τα χρήματα που έχει δεν τα δε
σμεύει και αποτελούν χρησιμοποιήσι- 
μεε πηγέε χρηματοδότησην. Ο δρόμοε 
προε το ΔΝΤ είναι η καλύτερη οδόε για 
την εξασφάλιση προσβάσεων ad hoc.

Βεβαίωε, και το βρώμικο χρήμα θα 
πληρώσει. Οχι, φυσικά, οι τράπεζεε. 
Αλλά οι φορολογικοί παράδεισοι που φι
λοξενούν τουε πλούσιουε φοροφυγάδεε 
του πλανήτη και τα ασύδοτα hedge 
Γυηάε που εκμεταλλεύονται το παγκό
σμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. 
Αλλά, αυτοί δεν είνα ι οι ένοχοι που έ
ριξαν τον κόσμο στην τραγωδία τηε με- 
γαλύτερηε κρίσηε από το κραχ του 1929.

To G20 που δημιουργήθηκε το 1999 
μετά την κρίση του 1997-98 που διέλυσε 
την Ασία και τη Ρωσία, περιλαμβάνει τιε 
7 οικονομικά ισχυρέε χώρεε του κόσμου 
(ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία, Βρετανία, Γαλ
λία, Ιταλία και Καναδάε), μαζί με τιε 19 
αναδυόμενεε οικονομίεε Κίναε, Ινδίαε, 
Ρωσίαν, Βραζιλίαν, Αργεντινήν, Μεξικού, 
Αυστραλίαν, Νότιαε Αφρικήν, Νότιαε Κο
ρέαν, Ινδονησίαν, Σαουδικήε Αραβίαν 
Τουρκίαν και Ευρωπαϊκήν ΕνωσηεΙ

ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠ ΕΥ
Μέλος του Χρηματιςττηρίου Αθηνών 
Αγορά Αξιών -  Αγορά Παραγώγων 

Τηλ.: 210-36.78.600 e-mail: kappa@kappasec.gr
Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδειας 3/88/1991

Η Μεγάλη
Ιδιωτική Χρηματιστηριακή Εταιρεία

Ι
·  Χρηματιστηριακές Συναλλαγές 

■ Παροχή Υπηρεσιών Αναδοχής 

■ Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών 

■ Ερευνα στον Τομέα των Επενδύσεων 

■ Φύλαξη και Διαχείριση 

■ Συναλλαγές σε Παράγωγα Προϊόντα

Ζητούνται έμπειρα στελέχη 
για το Τμήμα Πωλήσεων 

Ξένων Θεσμικών Επενδυτών

http://www.bpsolar.gr
mailto:kappa@kappasec.gr
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ΔΗΚΊΉΣ

Δημοσιογραφικές αποστολές 
υψηλού κόστους...
Πολύ ακριβό σπορ η δημοσιογραφία... Ικεφθείτε πως μια 
εκδοτική εταιρεία χρέωνε ένα κανάλι 90 εκατομμύρια 
δραχμές για δημοσιογραφική κάλυψη περιοδείας Προέ
δρου Δημοκρατίας στους Αγίους Τόπους, 160 εκατομμύ
ρια δραχμές για την κάλυψη μιας συνόδου κορυφής της 
Ε. Ε., 36 εκατομμύρια δραχμές για τη δημοσιογραφική 
κάλυψη της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης και 130 ε
κατομμύρια για την κάλυψη επίσκεψης του κ. Σημίτη ως 

Ι'ρφρωθυηουργού σε ένα ταξίδι. Σας ακούγονται παράλογα 
'■ ,τ.χπά τα ποσά; Προφανώς, όπως και στους ελεγκτές του 

ΣΔΟΕ οι οποίοι αηεφάνθησαν -επί κυβερνήσεως Σημίτη- 
πως πρόκειται για πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Επί ημε
ρών, όμως, διακυβέρνησης Ν. Δ. επανελέχθησαν και ευ- 
ρέθησαν πραγματικά και νόμιμα. Χωρίς ο επιθεωρητής 
που υπέγραψε το πόρισμα του επανελέγχου να εξηγεί 
πως τα πλαστά και εικονικά μαζί με την μαρτυρία αυτού 
που του εξέδωσε δεν αρκούν ως αποδείξεις. Ετσι απλά ε- 
δέχθη τις νεότερες, ανασκευασμένες μαρτυρίες των ε- 
μπλεκομένων! Ο αρμόδιος εισαγγελέας κ. Ιωαννίδης θα 
πρέπει τώρα να αποφασίσει ποιος έχει δίκιο....

Ζητείται
πρόεδρος

πρόεδρο για την Εμπορι
κή Τράπεζα ψάχνει η 
Credit Agricole μετά την 
άρνηση του πρώην διευ- 
θύνοντος συμβούλου 
Αντ. Κροντηρά να δεχθεί 
τη θέση. Η πρώτη κρούση 
έγινε στον τέως υποδιοι
κητή της Τραπέζης της 
Ελλάδος κ. Τ. θωμόπου- 
λο. Ωστόσο, αυτός αρνή- 
θηκε καθώς παραμένει ε
πικεφαλής στην Επιτροπή 
της ΤτΕ που ελέγχει την 
αξιοποίηση του πακέτου 
των 28 δισ. ευρώ αηό τα 
πιστωτικά ιδρύματα. Ετσι, 
οι Γάλλοι συνεχίζουν τις 
διερευνητικές επαφές.

Την έκοψε από 
το ψηφοδέλτιο
Στο παςοκ  δεν έχουν 
καταλήξει ακόμη ποιοι 
θα μπουν στο ευρωψη- 
φοδέλτιο, αλλά υπάρχει 
μία ευρωβουλευτής 
που σύμφωνα με όσα 
λέγονται στις Βρυξέλ
λες έχει ήδη «κοπεί». Η 
εν λόγω ευρωβουλευ
τής ζήτησε αηό συνερ- 
γάτιδά της να μετατεθεί 
από τη βελγική πρω
τεύουσα και να εργα
στεί στο γραφείο της 
στη Θεσσαλονίκη. Αυτό 
επιτρέπεται. Αυτό που 
δεν επιτρέπεται είναι 
νό της μειώσει δραστι
κά τον μισθό (κατά τα 
2/3), όπως απαίτησε η 
ευρωβουλευτής, απει
λώντας μάλιστα ότι εάν 
αρνηθεί θα την απολύ
σει. Το θέμα πληροφο- 
ρήθηκε ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παηανδρέ- 
ου, ο οποίος τηλεφώνη
σε στην ευρωβουλευτή 
και της ανακοίνωσε την 
πρόθεσή του να μη συ- 
μπεριληφθεί στο ψη
φοδέλτιο.

Η ανακάλυψη του τροχού
Για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού ακούγονται επί 
χρόνια πομπώδεις εξαγγελίες, συστήνονται επιτροπές, γί
νονται μελέτες. Το μόνο που δεν επιτυγχάνεται είναι η 
μείωση του κόστους προμήθειας των υλικών. Κι όλα αυτά 
την ώρα που λύσεις υπάρχουν και μάλιστα έχουν δοκιμα
στεί όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά και στην 
Ελλάδα. Για παράδειγμα, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες 
με τις οποίες επιτυγχάνεται και διαφάνεια και μείωση του 
κόστους. Η εταιρεία ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
CosmoONE, που ιδρύθηκε αηό τον OTE, την Εθνική, την 
Alpha Bank και τη Διηνεκής Πληροφορική έχει διενεργή
σει περισσότερες από 1.500 δημοπρασίες για λογαρια
σμό εταιρειών και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιτεύχθη
κε μείωση κόστους μεγαλύτερη του 20% των προϋπολο
γισμών. Την ίδια ώρα, το Δημόσιο προσπαθεί ακόμη να α
νακαλύψει τον τροχό.

Αυτά ήξεραν αυτά έκαναν
■  Στην παγκόσμια οικονομία έχουν έρθει τα πάνω κάτω, 

αλλά στο υπουργείο Οικονομίας άργησαν να το αντιλη- 
φθούν. Δεν ήταν μόνο οι αλήστου μνήμης διαβεβαιώσεις 
περί θωρακισμένης οικονομίας, αλλά και ο χειρισμός των 
δημοσιονομικών. Πώς θα αποφύγουμε την επιτήρηση; 
Οπως πάντα. Φουσκώνουμε την ανάπτυξη για να δικαιο
λογήσουμε υψηλό ρυθμό αύξησης των εσόδων, ξεχειλώ
νουμε την άσπρη τρύπα (το πλεόνασμα των ασφαλιστι
κών Ταμείων κ.λπ.) και έτσι μειώνουμε στα χαρτιά το έλ
λειμμα. Μέχρι να μας πάρουν είδηση οι κουτόφραγκοι, η 
καυτή πατάτα θα έχει περάσει στα χέρια του επόμενου υ
πουργού. Φέτος το σενάριο άλλαξε γιατί συνέβησαν δρα
ματικές αλλαγές. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε την 
αυστηρή επιτήρηση θα ήταν να προβλέψουμε όσο το δυ
νατόν χαμηλότερη ανάπτυξη. Αλλά στο υπουργείο Οικο
νομίας επέμειναν στο αισιόδοξο και αναξιόπιστο σενάριο. 
Αυτά ήξεραν, αυτό έκαναν.

Oracle Day
winning

together

09.04.09
09.00 - 18.00, Athens Hilton

Πληροφορίες Er Δηλώσεις δωρεάν συμμετοχής: 
www.oracle-day.cam 

marketing_gr@oracle.com 210 6789200
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Αύξηση του ελλείμματος 
και ύφεση «βλέπει» η Κομισιόν
Μετά τις ευρωεκλογές έρχονται νέα μόνιμον χαρακτήρα μέτρα για την ενίσχυση των εσόδων

Ο υπουργός Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου δήλωσε ότι τον Ιούνιο θα αξιολογηθεί η πορεία των δημοσιονομικών 
μεγεθών και εάν χρειασθεί θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα.

Δυσοίωνες οι εκτιμήσεις

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Στις 4 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή θα δώσει στη δημοσιότη
τα ns εαρινέδ προβλέψείδ γτα 
την ελληνική οικονομία, γεγο- 
vos που θα σηματοδοτήσει την 
κλιμάκωση των ευρωπαϊκών πιέ
σεων npos την κυβέρνηση για τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά 
ότι το έλλειμμα του 2009 θα δια
μορφωθεί στα επίπεδα του 4,5% 
του ΑΕΠ. Δηλαδή, όχι μόνο δεν θα 
μειωθεί όπωδ ζητεί το Ecofin, αλ
λά αντιθέτωβ θα αυξηθεί σε σχέ
ση με το 2008.

Η εκτίμηση m s Κομισιόν για ά-

Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκτιμά ότι 
το έλλειμμα του 2009 
θα διαμορφωθεί στα 
επίπεδα του 4,5% του 
ΑΕΠ, δηλαδή όχι μόνο 
δεν θα μειωθεί όπως 
ζητεί το Ecofin, αλλά 
αντιθέτως θα αυξηθεί.

νοδο του ελλείμματοε εδράζεται 
στα εξήδ:

1. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έστειλε η Εθνική Σταηστική Υπη
ρεσία am  Eurostat, το έλλειμμα 
του 2008 διαμορφώθηκε τελικά 
στα επίπεδα του 4,3% - 4,4% του 
ΑΕΠ αντί του 3,7% που προέβλε- 
πε το Πρόγραμμα Σταθερότηταε. 
Κατ’ αρχάβ επειδή κάποια κοινο
τικά κονδύλια θα εγγράφουν τε- 
λικώε στα έσοδα του 2009 αντί του 
2008 και Kupicos επειδή το πλεό
νασμα των ασφαλιστικών ταμεί
ων είναι μικρότερο απ’ όσο αρχι
κά εκημόταν.

2. Η Επιτροπή θεωρεί ότι με τα 
μέτρα τα οποία έχει ήδη ανακοι
νώσει το υπουργείο Οικονομίαε, 
το έλλειμμα του 2009 δεν μειώ
νεται. Απλώδ αντισταθμίζεται η υ
πέρβαση του 2008. Αλλωστε και 
το ΥΠΟΙΟ δεν μετέβαλε τον στό
χο του.

3. Αντίθετα, το έλλειμμα cos πο
σοστό του ΑΕΠ θα αυξηθεί, καθώδ 
η Επιτροπή θεωρεί ό η  η ελληνι
κή οικονομία ύστερα από μια υ
περδεκαετή περίοδο ισχυρήδ α
νάπτυξή θα εισέλθει σε ύφεση φέ- 
tos, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται

ελαφρώε. Οι εκτ ιμήσει αυτέδ ε
ξηγούν την απαίτηση για πρό
σθετα και μόνιμου χαρακτήρα 
μέτρα από την Επιτροπή και το 
Εεοίίη, καθώδ και τΐδ αυστηρέε συ- 
στάσειε που απηΰθυναν Ευρω
παίοι αξιωματοΰχοι την Παρα
σκευή. Ο αρμόδιοδ επίτροποε κ. 
Χοακίν Αλμούνια τόνισε ότι η 
Ελλάδα και η Ιρλανδία θα πρέπει 
να μειώσουν από φέτοε το έλ
λειμμά τουε, ενώ ο πρόεδροε του 
ΕτΐΓθ£Γθυρ Ζ. Κ. Γιουνκέρ σημεί
ωσε ότι η χώρα μαβ θα πρέπει να 
πάρει «αποφασιστικά μέτρα για τη 
διόρθωση του υπερβολικού ελ- 
λείμματοε».

Ετσι, για μία ακόμη φορά ο υ- 
πουργόβ Οικονομίαδ Γ. Παπαθα
νασίου υποχρεώθηκε να αφήσει 
ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψηδ 
πρόσθετων μέτρων. Ο κ. Παπα
θανασίου διευκρίνισε ότι η πορεία 
τηδ οικονομίαδ κα ί των δημοσιο
νομικών μεγεθών θα επαναξιο- 
λογηθεί τον Ιούνιο και αν χρεια
στεί θα ληφθούν συμπληρωματι
κά μέτρα. Ο Ιούνιοδ δεν είναι πο
λιτικά ουδέτεροδ χρόνοδ. Τα όποια 
μέτρα αποφασιστούν θα ανακοι
νωθούν μετά τΐδ ευρωεκλογέδ και 
νωρίτερα από τον Οκτώβριο, ο
πότε θα αξιολογηθεί η δημοσιο
νομική προσαρμογή από την Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή.

Ετσι, στο υπουργείο Οικονομίαδ 
από τη μια παρακολουθούν την α
πόδοση των μέτρων που ήδη έ
χουν ανακοινώσει και ταυτόχρο
να επεξεργάζονται σενάρια για νέα 
μέτρα. Μεταξύ αυτών περιλαμ
βάνεται:

1. Αύξηση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσηδ στα καύσιμα, ο ο- 
ποίοδ βρίσκεται στα κατώτατα ε
πιτρεπόμενα από την Ε. Ε. όρια. 
Η αποκλιμάκωση των διεθνών τι
μών και η υποχώρηση του πλη
θωρισμού διευκοΐώνει την αύξη
ση του ΕΦΚ.

2. Νέα αύξηση στα ακριβά τσι
γάρα αυτή τη φορώ

3. Αύξηση τελών κινητήδ τη- 
λεφωνίαδ.

4. Διεύρυνση των εισοδηματι
κών ορίων για τΐδ επιχειρήσει που 
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
αυτοπεραίωση.

5. Κλιμάκωση του φορολογικού 
συντελεστή του ΕΤΑΚ με βάση την 
αξία τηδ ακίνητηε περιουσίαδ του 
φορολογουμένου.

6. Επαναφορά φόρου κληρο- 
νομιάδ και γονικήδ παροχή5 με κλι- 
μακωτούδ συντελεστέδ, με στόχο 
τη μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Στασιμότητα για την ελληνική οι
κονομία και αύξηση τηδ ανεργίαδ 
προβλέπει για το 2009 ο διοικητήε 
τηδ Τραπέζηδ τηδ Ελλάδοδ κ. Γ. 
ΠροβόπουλοΒ.

Στην ετήσια έκθεση για τη Νο
μισματική Πολιτική που θα δοθεί 
στη δημοσιότητα τη Μεγάλη Τε
τάρτη 15 Απριλίου, ο διοικητήδ τηδ 
ΤτΕ εκτιμά ότι ο ρυθμόδ ανάπτυ- 
ξηδ θα είναι φέτοδ μηδενικόδ α- 
ναθεωρώνταδ επί τα χείρω την α- 
ντίστουαι πρόβλεψη του Φεβρου
άριου για αύξηση του ΑΕΠ κατά 
0,5%. Πρόκειται για μια εκτίμηση 
που προσεγγίζει περισσότερο τΐδ 
αντίστοιχεδ του Διεθνούδ Νομι
σματικού Ταμείου, τηδ Ευρωπάύαίδ 
Επιτροπήδ και διεθνών οίκων που 
«βλέπουν» φέτοδ συρρίκνωση τηδ 
ελληνικήδ οικονομίαδ, σε αντίθε
ση με το υπουργείο Οικονομίαδ το 
οποίο ακόμη και πριν από ένα μή
να επέμενε στη βασική παραδοχή

για ρυθμό ανάπτυξηδ 1,1%. Μ ια πα
ραδοχή που διευκόλυνε τη μείω
ση του ελλείμματοδ στα χαρτιά, αλ
λά ταυτόχρονα διεύρυνε το έλ
λειμμα αξιόπιστίαδ τηδ ελληνικήδ 
οικονομίαδ, καθώδ θεωρείται εκτόδ 
πραγματικότηταδ.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την α
νάπτυξη, για την Τράπεζα χ μ  
Ελλάδοδ το πρόβλημα δεν είναι η 
απότομη επιβράδυνση τηδ ελλη
νικήδ οικονομίαδ το 2009, όσο η 
πραγματική πιθανότητα μιαδ μα- 
κράδ περιόδου στασιμότητο5 ή α
να ιμ ικ ά  ανάπτυξηδ. Η χαμηλή α
νταγωνιστικότητα που αντανα
κλάται στο υψηλό έλλειμμα τρε- 
χουσών συναλλαγών και επιτεί
νεται χρόνο με το χρόνο εξαιτίαδ 
τηδ αύξησηδ του κόστουδ εργασίαδ 
ανά μονάδα προϊόντοδ με ταχύτερο 
ρυθμό από την υπόλοιπη Ευρω
ζώνη, είναι πιθανό να μην επι
τρέψει στην Ελλάδα να βγει από

της ΤτΕ
την κρίση μαζί με όλουδ m us άλ- 
λουδ εταίρουε. Το πρόβλημα τηδ 
χαμηλήδ ανταγωνιστικότηταδ και 
m s ανάγκηδ για συγκράτηση των 
μισθολογικών αυξήσεων το έθεσε 
μετ’ επιτάσεωδ στον υπουργό Οι- 
κονομίαδ ο πρόεδροδ m s Ευρω- 
παϊκήδ Κεντρικήδ Τράπεζαδ κ. Ζ. 
Κ. Τρισέ κατά την. πρόσφατη συ
νάντησή mus. Η ΤΤΕ εκτιμά ότι το 
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών, από το 15% του ΑΕΠ 
πέρυσι, θα υποχωρήσει στο 13% 
του ΑΕΠ φέτοδ λόγω m s  κάμψηε 
των εισαγωγών, γεγονόδ που ση
μαίνει ότι η μείωση δεν είνα ι δια
τηρήσιμη.

Επί ans, εκτιμά ότι ο πληθωρι- 
σμόδ θα διαμορφωθεί στο 1,5%, ε
νώ σε ό, τ ι αφορά την πιστωτική 
επέκταση προβλέπεται ότι τα υ
πόλοιπα δανείων θα αυξηθούν 
κατά 6%-8% αντί του 10% που ε- 
κτιμόταν στην αρχή του χρόνου.

Νομοσχέδιο-σκούπα 
για ακίνητα, Ι.Χ. 
και επιχειρήσεις

Οφελος από τις μειώσεις των τελών ταξινόμησης
Μάρκο Μοντέλο Εκδοση Λιανική τιμή % Τέλους 

ταξινόμησης
Τέλος

ταξινόμησης
Οφελος αηό ση

μείωση των τελών 
κατά 50%

VOLKS WAGEN GOLF 5d 1.4 TSI122PS HIGHLINE 19.450 € 12% 1.500,00 € 750 €
FORD FIESTA 5d 1.4 TREND 14.100 € 12% 1.100,00 € 550 €

NISSAN QASHQAI 1.6 ACENTA 20.800 € 20% 2.500,00 € 1.250 €
FORD FOCUS 5d 1.6 TI-VCT TREND XTR 18.535 € 20% 2.300,00 € 1.150 € V
OPEL INSIGNIA 4d 1.8 EDITION 22.000 € 30% 3.800,00 € 1.900 €
AUDI A4 1.8-TFSI 120PS 28.100 € . 4.800,00 € 2.400 €

TOYOTA RAV4 2.0 EXECUTIVE 31.260 € 40% 6.400,00 € 3.200 €
' KIA MOTORS SPORTAGE 2.0 EX FULL F/L 26.300 € 40% 5.600,00 € 2.800 €

MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 INTENSE PLUS 31.490 € 50% 7.600,00 € 3.800 €
MAZDA CX7 2.3 TOURING 36.490 € 50% 8.800,00 € 4.400 €

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ευνοϊκές ρυθμ ίσ ει για φυσικά 
πρόσωπα και επ ιχε ιρήσει κατα
τέθηκαν την Παρασκευή στη Βου
λή με νομοσχέδιο «σκούπα» το ο
ποίο προβλέπει μείωση των τελών 
ταξινόμησηδ, νέα παράταση για 
περαίωση και ληξιπρόθεσμα χρέη. 
Επίσηδ, ελαστικότερο γίνεται το 
«πόθεν έσχεδ» με ρύθμιση που πε
ριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο και 
πλέον θα προσμετρούνται στο 
εισόδημα που επικαλείται ο φο- 
ρολογούμενοδ και οι δαπάνεδ που 
είχαν δηλωθεί με τΐδ προηγούμε- 
νεδ δηλώσει.

Για παράδειγμα, κάποιοδ είχε ει
σόδημα ύψουδ 40.000 ευρώ το 
2004 και τεκμαρτή δαπάνη 20.000 
ευρώ από κατοχή δύο αυτοκινή
των 1.000 και 1.400 κ. ε. Με το πα
λαιό καθεστώδ θα μπορούσε μέχρι 
σήμερα να επικαλεστεί κεφάλαια 
-του 2004- ύψουδ 20.000 ευρώ, ε
νώ με τΐδ αλλαγέδ που επέρχονται 
μπορεί να επικαλεσθεί ολόκληρο 
το ποσό, δηλαδή 40.000 ευρώ.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο 
προβλέπει αλλαγέδ στον τρόπο φο
ρολόγησα των ανηλίκων που έ
χουν εισοδήματα από ακίνητα. 
Πλέον, στο εισόδημα του γονέα 
προστίθεται το εισόδημα των α
νήλικων παιδιών που προέρχεται 
από ακίνητα τα οποία είχαν με
ταβιβαστεί από τουδ γονείδ των α
νηλίκων. Το μέτρο ισχύει από τα 
εισοδήματα του 2009 (δηλώσει 
2010). Η αλλαγή αυτή αποφασί- 
στηκε λόγω του γεγονότοδ ότι πολ
λοί έχουν μεταβιβάσει τα ακίνη
τά τουδ στα παιδιά τουδ για να γλι
τώσουν τη φορολογική επιβά
ρυνση.

Στίδ δ ιατάξε ι του νομοσχεδίου 
περιλαμβάνονται errions ρυθμίσειε 
για mus ιδιοκτήτεδ ταξί, που δια
τηρούν για μία ακόμη χρονιά τον 
τεκμαρτό τρόπο φορόλόγησηε 
και νόμιμηε φοροδιαφυγήβ. Προ- 
βλέπονται επίσηε ευνοϊκέε διευ
θ ετήσε ι για véous αγρότεε, α- 
στυνομικούε, κατασκευαστικέε 
εταιρείεε κ. ά.

Αναλυτικά, σύμφωνα με tis 
διατάξειδ του νομοσχεδίου:

1. Μειώνονται ΐα  τέλη ταξινό
μ η σ ή  κατά 50% των καινούργιων 
αυτοκινήτων, οχημάτων και μο
τοσικλετών, καθώδ και εισαγόμε- 
νων μεταχειρισμένων νεότερηβ 
γενιάε. Το μέτρο ισχύει από την ερ
χόμενη Δευτέρα και μέχρι την 7η 
Αυγούστου 2009.

Στιβ ευνοϊκέε autés δ ια τά ξε ι 
μπορούν να υπαχθούν και τα αυ-

«Το σ/ν αποσκοπεί 
στη βελτίωση 
του φορολογικού 
συστήματος και τη 
στήριξη της αγοράς».

τοκίνητα για τα οποία είχαν κα
τατεθεί παραστατικά τελωνισμού 
χωρίδ να έχουν εκδοθεί αποδει
κτικά είσπραξηδ ή είχαν παραλη- 
φθεί με αναστολή του τέλουβ τα
ξ ινόμησή  για τι* εκθεσιακέδ α- 
νάγκεδ των επιχειρήσεων. Επί 
m s ouoias, όσεδ επ ιχε ιρήσ ει ε
πιθυμούν και συντρέχουν οι πα
ραπάνω προϋποθέσει μπορούν να 
ζητήσουν επανυπολογισμό του 
τέλουβ ταξινόμησή. Στόχοδ m s

κυβέρνησηδ είναι η τόνωση m s α- 
γοράε αυτοκινήτων (πτώση 40%) 
και η στήριξη επιχειρήσεων που 
κινδυνεύουν με χρεοκοπία.

2. Καταργείται ο ipöpos μετα- 
ßißarms για τα μεταχειρισμένα ο
χήματα και το τέλοε aöeias αυ
τοκινήτων οχημάτων και μοτοσι
κλετών, που μεταβιβάζονται και έ
χουν ταξινομηθεί έωδ κα ι την η 
μερομηνία κατάθεσηδ του νό
μου. Ο ι δύο αυτέδ ρυθμίσεΐδ ι
σχύουν ¿cos και 31-12-2009.

3. Παρατείνονται μέχρι n s  30 
Ιουνίου 2009 οι προθεσμίεδ για ns 
ρυθμίσειδ περαίωσηδ m s περιόδου 
2000-2006 και ληξιπρόθεσμων ο
φειλών.

4. Θεσπίζονται νέα αφορολό
γητα όρια για την επιβολή του Ενι
αίου Τέλουδ Ακινήτων. Για το 
2009 καθιερώνεται αφορολόγητο 
όριο για n s  κατοικίεδ στα 200.000 
ευρώ για κάθε οικογένεια και κά
θε μονογονείκή οικογένεια, το ο
ποίο προσαυξάνεται κατά 30.000 
ευρώ (συνολικά 230.000) για n s οι- 
κογένειεδ με τρία παιδιά και πά
νω. Για tous άγαμουδ το αφορο
λόγητο ορ ίζετα ι a n s  100.000 
ευρώ.

5. Επανέρχεται αναδρομικά 
η έκπτωση 50% αγοράδ πάγιου ε
ξοπλισμού από tous νέουδ α- 
γρότεδ.

6. Και για τη χρήση του 2009 θα

ισχυσει η τεκμαρτή φορολόγηση 
των επιχειρήσεων εκμετάλλευ
σ ή  ταξί κα ι φορτηγών.

7. Για τον υπολογισμό κεφα
λαίου προηγούμενων ετών που ε
πικαλείται ο φορολογούμενοδ για 
την κάλυψη τεκμηρίων δεν θα α- 
φαιρούνται ο ι δαπάνεε που α
παλλάσσονται του τεκμηρίου,

8. Μειώνεται στο 1% ο συντε- 
λεστήδ παρακράτησηδ φόρου για 
τΐδ κατασκευαστικέδ επιχειρή- 
σεΐδ.

9. Απαλλάσσονται από τον φό
ρο συγκέντρωσηδ κεφαλαίου οι 
ναυτιλιακέδ εταιρείεδ.

10. Αυξάνεται στα 150 ευρώ (α
πό 80 ευρώ) το μηνιαίο επίδομα 
ειδικών συνθηκών των αστυνο
μικών.

11. Στον ετήσιο αυτοέλεγχο υ
πάγονται κα ι οι εργοληπτικέδ ε- 
ταιρείεδ κατασκευήδ δημοσίων 
ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή ε- 
κτέλεσηε μηχανρλογικών και η- 
λεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
και ο ι γεωργικέδ επιχειρήσεΐδ.

12. Μειώνεται έωδ 31-12-2010 
κατά 50% το τέλοδ χαρτοσήμου ε
π ί των εγγραφών στα βιβλία κοι
νοπραξιών, με σκοπό την τόνωση 
των κοινοπραξιών που συνήθωδ 
συστήνονται από τεχνικέδ εται- 
ρείεδ.

13. Με συντελεστή 20% φορο
λογούνται τα καθαρά κέρδη για τα

υποκαταστήματα αλλοδαπών ο- 
μορρύθμων ή  ετερορρύθμων ε
ταιρειών.

14. θ α  εφαρμόζονται και για ε
παγγελματικά πλοία αναψυχήδ οι 
φοροαπαλλαγέδ και επιστροφέδ 
φόρων που έχουν θεσπιστεί για τα 
επαγγελματικά τουριστικά πλοία.

15. Επιτρέπεται μείωση μετο- 
χικού κεφαλαίου σε ημέδ κατώ- 
τερεδ m s ονομαστικήδ αξίαδ τ«ν 
μετοχών, με σκοπό τη δήμιου. 
ειδικού αποθεματικού που θα κε- 
φαλαιοποιείται ή θα συμψηφίζε
ται με ζημίεδ.

16. Στο εισόδημα του γονέα 
προστίθεται το εισόδημα των α
νήλικων παιδιών που προέρχεται 
από ακίνητα τα οποία είχαν με
ταβιβαστεί από tous γονείδ των α
νηλίκων. Το μέτρο ισχύει από 
τα οσοδήματα του 2009 (δηλώσειδ 
2010).

17. Συστήνεται ομάδα εργασίαδ 
στο ΥΠΟΙΟ για τη δημιουργία σχε
δίου εφαρμογήδ ηλεκτρονικών 
διασταυρώσεων φορολογουμέ- 
νων και επιχειρήσεων.

18. Συστήνεται στο ΥΠΟΙΟ κε- 
ντρικόδ φορέαδ ελέγχου, εκκαθά- 
ρισηδ κα ι εντολών πληρωμήδ α
ποδοχών κα ι επιδομάτων του 
προσωπικού Δημοσίου, OTA, 
ΝΠΔΔ κα ι μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων κα ι των Σω
μάτων Ασφαλείαδ.

Λ. A A 4
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Μια στις τρεις 
¿επιχειρήσεις της Ε.Ε. 
σχεδιάζει απολύσεις
Συζήτηση στην Αθήνα για το H R  management σε 
περιόδους ύφεσης -  Χορηγός Επικοινωνίας η «Κ»

Tnc  ΧΡΙΓΓΙΝΑΓ Δ Δ Μ ΟΥΛ ΙΑΝ Ο Υ
«Μία στις τρεις craipeíes στην Ευρώπη σχεδιάζει να προχωρήσει σε απ ολύσε« εργαζομένω ν πλήρουβ απασχόληση*. Μ ια κίνηση που φανερώνει την καταστροφή που φέρνει μαζί tn s  η  οικονομική κρίση που πλήττει απ’ άκρου n s άκρον το ευρωπαϊκό εταιρικά τοπίο». Εί- το συμπέρασμα Tns επίκαιρηβ V. ■ UiEuvas που πραγματοποίησε ο Ο ρ γα νισ μό* The Boston Consulting Group σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Διοίκηση* Επιχειρήσεων (European A sso cia tio n  o f  P eople M anagem ent- EAPM) και την παρουσίασε στο φετινό HR Forum  2009 στην Αθήνα ο Σύνδεσμοδ Στελεχώ ν Διοίκησηε Επιχειρήσεω ν (ΣΣΔΕ).Στο ετήσιο αυτά συνέδριο -θε- σμόδ για τον ΣΣΔΕ από το 2002- το θέμα ήταν «HR M anagem ent in So u th  Eastern Europe Leading People in Turbulent Times» με Χορηγό EmKoivcúvias την «Κ». Συμμετείχαν οι πρόεδροι των αντιστοίχων συνδέσμω ν tn s Βουλγα- pias κ . Svetla Soeva, Κύπρου κ. Κ . Π α π α κυρια κο ύ, Ρουμανία* κ . Csaba Gerely, Σερβία* κ. Nebojsa Rako και Toupxias κ . Y igit O guz D um an, ό mos και ο πρόεδροί in s  ΕΑΡΜ  κ. R u d o lf Thurner και ο αντιπρόεδρό* tn s  κ. Pieter H aen, o καθηγητή* και συγγραφέα5 κ. Leo Paul Dana, ο καθηγητή* κ  Andrew G ran t, διευθύνων σύμβουλο* m s  Tirian.Καλωσορίζοντά5 to u s  η  πρόε- ôpos του ΣΣΔΕ κ. Μ άρθα Μυλωνά- Οικονομάκου τόνισε ότι «με το σημερινό συνέδριο είναι φανερό ncas ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη να οδηγήσουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό μέσα από συνθήκεε ανατα- paxñs, αλλά και με xis π ροκλήσε« που δήμιουργούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Γιατί, η σ ημερινή  κρίση είναι και ευκαιρία για το Α .Δ . να  αποδείξει τον αυτοδύναμο ρόλο του (m s επιχειρησιακέ* λειτουργίε*, óncas και τον νέο ρόλο του tos στρατηγικό* eroipos στη διοίκηση m s  εταιρεία*». Από την πλευρά tous οι σύνεδροι κατέθεσαν xts ôucés to us  εμπειρίεδ, τ «  στρα- τηγικέβ, αλλά και τ «  ειδικέ* προκ λ ή σ ε «  και τ «  ευκαιρίεβ που οι ε- παγγελματίεε ΔΑ Δ αντιμετωπίζουν υπό τ «  σ ημερινέ* συνθήκεβ.Στο «στρογγυλό τραπέζι» που συμμετείχαν γενικοί διευθυντέβ (CEOs) και διευθυντέδ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), το θέμα που τέθηκε όταν το nais οι CEOs μπορούν «σε δύσκολου* καιρούε» να  ε- μπνεύσουν την ομάδα των ΔΑΔ, αλί ά και το nebs οι ΔΑ Δ μπ ορούν να ^Μ εγισ τοπ οιήσ ο υν το δυναμικό που διαθέτει το Ανθρώ πινο Δυναμικό για την αντιμετώπιση m s  ύφεση*.

Οι έξι τομείς
Αυτοί είναι οι έξι τομείς στους οποίους τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, ηροκειμένου να βοηθήσουν τις εταιρείες τους να αντιμετωπίσουν τις ρεαλιστικές, όντως, προκλήσεις της σημερινής κρίσης ώστε να είναι έτοιμες όταν, τελικά, η ανάκαμψη εηέλθει. ΠροτεΙνονται από τους αναλυτές ύστερα από μελέτη των πρακτικών εκείνων που ε φαρμόζουν οι επιτυχημένες εταιρείες της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής έρευνας.1. Στρατηγικός σχεδιασμός για το εργατικό δυναμικό.2. Διαχείριση Αποτελεσματικότητας.3. Δέσμευση Εργαζομένων.4 . Διαθεσιμότητα ηγετικών δεξιοτήτων.5. Διαχείριση αλλαγών.6. Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία.

Δράσεις που προετοιμάζουν οι εταιρείες για την αντιμετώπιση 
της σημερινής κρίσηςΠερικοπή προσλήψεων Περικοπή εκδπί^οεων στην εταιρεία Περικοπή μηϋνου’ς αποδοτικότητος Απολύσεις προσωπικού προοωρινής απασχόλησης Απολύσεις εργαζομένων πλήρους απασχόλησης Περικοπή ατομικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Περικοπή λειτουργικής εκπαίδευσης (η.χ. σε Η/Υ)Απολύσεις με κριτικό χην αποδοτικότητα Περικοπή μηόνους γιο ατομική απόδοση Αύξηση της πρΐ^ρης συνταξιοδότησπς Ανταπόδοση υηερωριακής εργαοίης σε ελεύθερο χρόνο Απολύσεις εργαζομένων με μερική απασχόληση Μείωση υηερωριακής αμοιβής Ανάθεση εργασιών με outsourcing Διακοπή προσφοράς εργασίας σε μαθητευόμενους Εισαγωγή υηο-εργολαβιών Αύξηση του προσωπικού προσωρινής απασχόλησης Περικοπή μαθητευόμενων Πρόσληψη των ταλέντων από τους ανταγωνιστές Υποχρεωτική μακροχρόνια άδεια στους εργαζόμενους Μείωση των βασικών μισθών Μετακινήσεις των εργαζόμενων σε offshore

■ Ποιες από αυτές στοχεύουν στη μείωση κόστους
ΠΗΓΗ: The Boston Consulting Group

■  Ποιες έχουν επιπτώσεις στους εργαζόμενους

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα m s  σ χετική* έρευνα* «180ο View point H R in turbulent times» που πραγματοποιήθηκε με συνεργασία του ς ς λ ε  και m s  Stanton Chase και m v  οποία παρουσίασε κατά το συνέδριο η  διευθύνουσα σύμβουλό* m s  κ. Γεωργία Καρ- τσάνη, πήραν μέροβ 302 ΔΑΔ και 330 CEOs από tous onoious ζητήθηκε να εκφράσουν τ «  απόψ ε« tous σε ό,τι αφορά a m  μεταξύ tous συνεργασία και nais αυτή μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα για m v  α- ποτελεσματικότητα των εταιρειών to u s .Σύμφωνα μ ε τ «  α π α ν τή σ ε«  tous προκύπτει ότι τόσο οι μ εν  όσο και οι δε παραμένουν, βασικά, αισιόδοξοι cos npos το nebs θα επηρεάσει η  παρούσα κρίση tous ρόλου* t o u s  μέσα o t o u s  οργανισμού* tous. Οι ΔΑΔ θεωρούν cas με-

Σιο φετινό ετήσιο 
Φόρουμ του Συνδέσμου 
Στελεχών Διοίκησης 
Προσωπικού παρόντες 
και ενεργοί οι 
εκπρόσωποι από τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

γαλύτερεε προκλήσε« το να επι
τύχουν τη δέσμευση του προσω
πικού, m v παροχή κίνητρων και τη 
συγκράτηση του υφιστάμενου ερ
γατικού δυναμικού tous.Από m v  πλευρά των CEOs, η  μεγίστη προσδοκία t o u s  είναι να ευθυγραμμίσουν τη στρατηγική για το Ανθρώπινο Δυναμικό με αυτή m s  enucxipnons. Να εξασφαλί

σουν την παροχή κίνητρων npos tous εργαζόμενου*, m v  καλή φήμη m s  εταιρεία* και τη συγκράτηση και ανάπτυξη των εργαζομένων tous. Οσο για nores είναι οι ιδιαίτερε* δεξιότητεβ που οι ΔΑΔ πρέπει να διαθέτουν a io u s  «δύσκολου* καιρούβ», tas πρώτη κα- ταγράφηκε το να έχουν καλή αντίληψη για το τι κάνει η επιχείρησή tous, να έχουν άριστη επικοινωνία και να διαθέτουν m v  ικανότητα να γίνονται καλοί μέ- vropss και να εκπαιδεύουν tous άλλου*.Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τώρα, η πρώτη αναφερθείσα έρευνα (BCG, ΕΑΡΜ, ΣΣΔΠ) με θέμα «Creating 
People Advantage in Tim es o f  Crisis» με χα ανηαυχητικά συμπε- ράσματά m s οδήγησε tous επικε- cpaAns των τριών συνεργασθέ- ντων φορέων να προβοόν σε προ-

Σύμψωνα με τα ευρήματα της έρευνας η Βρετανία παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό (57%) «προετοιμασίας» για απολύσεις εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και ακολουθούν Ρωσία 40%, Αυστρία και Ολλανδία 38%, Γαλλία και Ισπανία 37%, Γερμανία -η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης- 32%.
Η Μάρθα Μυλωνά - Οικονομάκου, πρόεδρος Συνδέσμου Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού, καλωσόρισε τους Ευρωπαίους στην Αθήνα.

ειδοποιητυίέ* δηλώ σε« για την «λάθοβ στρατηγική των απολύσεων, η οποία ενώ βραχυπρόθεσμα είναι κατανοητή, ωστόσο, οι μα- κροπρόθεσμεβ επιπτώ σε« τη* είναι πολύ σοβαρέ* για μιαν εταιρεία».Μ ε άλλα λόγια η  κίνηση αυτή α- ποδεικνύεται «μπούμερανγκ» για τ «  εταιρείεβ, όχι μόνο γιατί αυτή είναι η  εμπειρία από τα σφάλματα σέ περιόδου* κρίση* στο παρελθόν -δηλαδή είναι αναποτελεσματικό το μέτρο εξοικονόμηση* κύστου* μέσω των απολύσεων- αλλά και γιατί η «δέσμευση των εργαζομένων αποτελεί δείκτη-κλειδί. Και αυτή η κακομεταχείρισή τουβ σε δύσκολε* καταστάσε« είναι κάτι που παραμένει στη μνήμη τουε και μετά την κρίση όταν οι καιροί αλλάζουν».Σύμφωνα με τα ευρήματα π «  έρευνα* η Βρετανία παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό (57%) «προ- ετοιμασί(«» για απόλυσε« εργαζομένων πλήρουε απασχόληση* και ακολουθούν Ρωσία 40%, Αυστρία και Ολλανδία 38%, Γαλλία και Ισπανία 37%, Γερμανία -η μεγαλύτερη οικονομία ό «  Ευρώπηβ- 32%. Οσο για του* κλάδου* των βιομηχανιών που «προετοιμάζονται για δραστική μείωση του εργατικού δυναμυωύ του*», είναι η  αυτοκινητοβιομηχανία (46%), καταναλωτικά αγαθά (45%), βιομηχανικά προϊόντα (44%).Η έρευνα πραγματοπουϊθηκε από τον Νοέμβριο 2008 α« τον Ιανουάριο 2009 και πήραν μέροβ •3.348 στελέχη και ΔΔΑ σε 30 ευρωπαϊκέ* χώρε* σε περισσότερου* από 15 διαφορετικού* κλάδου* βιομηχανιών. Παράλληλα, έγιναν προσωπικέ* συνεντεύξε« με τουβ ετηκεφαλήβ σε περισσότερε* από 90 μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών στην Ευρώπη. Τα συνολικά αποτελέσματά τηε θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο του 2009.
xd@kathimerini.gr

Εκπρόσωπος 
του Προτύπου 
«Investors in 
People», η ΕΕΔΕ Ο
Για όσους γνωρίζαμε κοντά δύο δεκαετίεβ τώρα το διεθνέβ κύρο5 του «εργαλείου» In vestors in  People (IIP) και m v  αποτελεσματικότητά του στη βελτίωση m s  ανταγωνιστικότητα*, μέσα από m v  ανάπτυξη του ανθρώ πινου δυνα μ ικού , η  αναγγελία -σ τ «  30 Μ αρτίου με επ ίσ η μ η  τελετή στη βρετανική π ρεσβευτική κατοικία- m s  εκπροσώ πησή* του από τ η ν  Ε λλη νική  Εταιρεία Διοικήσει·« Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και η περαιτέρω διάθεσή του σε d o es  ελληνικέ* επιχειρήσει* και οργανισμού* ενδιαφερθούν να  το υιοθετήσουν, pas έδω σε ιδιαίτερη ικ α νο π οίησ η και προσδίδει πρ οσ τιθέμενη αξία σ τον ρόλο in s  ΕΕΔΕ και στη σ η μ α ντική  αποστολή m s  (w w w .ee d e.gr, 210- 2112000 εσω τ. 730).To IIP (w w w .in vesto rsin p eop le .co .u k) δημι- ουργήθηκε το 1990 με πρωτοβουλία m s  βρετα- νικήδ κυ βέρ νη σ η *. Εκπροσω πείται σε 50 χώρεβ και τα κριτήριά του τα έχ ο υ ν  υιοθετήσ ει περισσότερε* από 70.000 ετη χειρ ή σ ε« και ο ρ γ α ν ισ μ ο ^ ^  παγκόσμια«.Κ α τέχει τ η ν  πρώτη θ έσ η  cos ποιοτικό Π ρότυπο που εστιάζει στο Α νθρ ώ π ινο Δ υναμικό το οποίο και αναπ τύσσει cos ανταγω νιστικό π λεονέκτημα για m v  επ ιχείρ η σ η .Π ιστοποιεί m v  αποτελεσματυτότητα τω ν δραστηριοτήτω ν μ « «  επ ιχείρ ησ η* οι onoies στοχεύουν σ τη ν εκπαίδευση και σ την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε ευθυγράμμιση, πάντοτε, μ ε τη  στρατηγική και ___________

Προσφέρεται 
σε επιχειρήσεις 
και οργανισμούς 
ανεξαρτήτως 
μεγέθους 
και κλάδου.

τ «  αξίεδ που διέπ ουν τ «  λειτουργίεδ m s .Η  EF.AF. cos Εθνικό*Εκπρόσω πο* του Διε- θνούδ Π ρ ο τύ π ο υ  Investors in  People θα πιστοποιεί πλέον «τ« επ ιχ ε ίρ η σ ε «  και t o u s  οργανισμού* που αναγνω ρίζουν τον καταλυτικό ρόλο που δ ια -·δραματίζει το ανθρώ πινο δυναμικό a m  βελτίωσ η  m s  ανταγωνιστικότητάδ t o u s .Το ΠΡ μπορεί ν α  συμβάλει ουσιαστικά a m  βελτίωση m s  λειτουργία* επιχειρήσεων, οργανισμών και λειτουργικώ ν τμημάτω ν ανεξά ρ τη τα  από το μέγεθοδ, τον τύπο, τη  δραστηριότητα είτε σ τον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα».Η  διαδικασία συμμετοχή* διαρκεί τρία χρόνια .Εξελίσσεται σε τρία βασικά στάδια τα οποία καταλήγουν σε δέκα πεδία αξιολόγηση* μ ε 39 συνολικά τεκ μ η ρ ιώ σ ε«.
Το πρώ το  σ τά δ ιο  ε ίνα ι ο  £ΧΕΛΙΑΣΜ ΟΖ κατά τον οποίο οι ε π ιχ ε ιρ ή σ ε «  πρέπει ν α  σχεδ ιά ζουν και ν α  αναπ τύσσουν αποτελεσματικέ* στρατηγικέ* για τη βελτίω ση m s  ε π ίδ ο σ ή , μ ε βασικό άξονα το Α νθρώ π ινο Δ υναμικό.
Η α ρ α ζ η  ε ίνα ι το  δεύ τερ ο  σ τά δ ιο  κατά το οποίο οι επ ιχ ειρ ή σ ε«  π ρ έπει ν α  λα μβά νουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για  τη  βελτίω ση m s  επ ίδοση* και να  ακολουθούν πρακτικέδ για m v  αποτελεσμα τική επ ένδ υσ η  cjtous εργα ζομ ένο υ*.Στο στάδιο αυτό αξιολογείται η  απ οτελεσ ματικότατα των στελεχώ ν και κατά πόσο τα διευθυντικά στελέχη διαθέτουν ηγετικέs ικανότητά* για τ η ν  απ οτελεσ ματικότερη δ ιο ίκ η σ η  και α νάπ τυξη τω ν συνεργατώ ν t o u s . Π ροβλέπ εται επί- a n s  η  αναγνώ ριση και η  επιβρά βευση του α νθρώ πινου δυναμικού σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν περισσότερο και με μεγαλύτερη υπευθυνότητα στη λήψ η αποφάσεων και, τελικά, μέσ α  από m v  εκπαίδευση να  μα θα ίνουν περισσότερα και ν α  εξελίσ σ οντα ι αποτελεσματικά.
Τρίτο  στά δ ιο  ε ίνα ι η ΕΠΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ κατά m v  ο ποία οι ε π ιχ ε ιρ ή σ ε «  π ρ έπει ν α  μπ ο ρ ο ύ ν ν α  ε ντο π ίσ ουν και να  α ξιολο γήσ ουν το αποτέλεε που έχει η  επ ένδ υσ η  ertous ανθρώ που* t o u s  ’ τ η ν  επ ίδ οσ η Tns επ ιχείρ η σ η *.

Χ Ρ. Δ Α Μ Ο ΥΛ ΙΑ Ν Ο Υ

NORTON ROSE
Η δικηγορική εταιρεία NORTON ROSE LLP επιθυμεί 
να προσλάβει 'Ελληνα δικηγόρο με 2 · 4 χρόνια 
επαγγελματικής εμπειρίας στο γνωσπκό αντικείμενο 
του Εμπορικού Δικαίου και Αστικού Δικαίου. Επιθυμητές 
οι μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
• να έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις που 

να σποδεικνύονται με αναλυτική βαθμολογία 
από την Νομική Σχολή από την οποία 
αποφοίτησαν

I · να αποδεικνύουν την ημερομηνία διορισμού 
τους στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ή 
Πειραιώς

• να αποδεικνύουν την ικανότητα τους να 
εργαστούν τόσο στην Ελληνική όσο και Αγγλική 
γλώσσα

Παρακαλοόμε να αποστείλετε βιογραφικά στην Ελληνική 
ή/και Αγγλική γλώσσα μέχρι 30 Απριλίου 2009 στο 
e-mail: demi.DapaviannoDoulou@nortonrose.com ή στο 
fax: 210 94 75 301, υπόψη κης Δ  Παπαγιαννοπούλου

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ · ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ:

Εισανωγικές/Παραγωγικές Εταιρίες Εμπορίας Α  Υλών 
(η και ενδιαμέσων προϊόντων) Χημικής Βιομηχανίας 

με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:• Κύκλο εργασιών από 300.000 €  έω ς 1.000.000 €•  Αντιπροσώπευση σοβαρών Οϊκων Εξωτερικού•  Ο ργα νω μένες δομές διοίκησης•  Δράστηριοποίηση σε τομέα με προοπτική• Α ξιόλογη πελατειακή βάση με σημαντική διασπορά
Ο ι ενδ ια φ ερ ό μ ενο ι πα ρα κα λούντα ι να  αποστείλουν σύντομη  

αλλά π ερ ιεκτική  π α ρ ο υ σ ία σ η  προφ ίλ τη ς Ε τα ιρ ία ς  του ς  
κα ι σ το ιχε ία  επ ικ ο ιν ω ν ία ς  στην π α ρα κά τω  δ ιεύθυνση:

Hodjiprodromou - Trlantaphillou & Partners Law Firm 
Πατριόρχου Ιωακείμ 18,106 75 Μήνα 

Υπόψη: κ. Νίκου Χρστάκη, Partner (nchrMakis@htplaw.com.gr) 
ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η BN P  PAR IBAS (A  R|C S
R E A L  E S T A T E  V \ Y

Η  Δ Α Ν Ο Σ  C h a r te r e d  S u rve yo rs A .E . (σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία  με την B N P  PARIBAS REAL ESTATE) ετπ θ υ μ εί ν α  π ρ ο σ λ ά β ε ι γ ια  τ ο  γ ρ α φ ε ίο  τ η ς  Α θ ή ν α ς ,
a Σ ύ μ β ο υ λο  για  το  τμ ήμα εμ π ο ρ ικώ ν  ακινήτω ν
(με ε ιδ ίκ ευ σ η  σ τ ο υ ς  γ ρ α φ ε ια κ ο ύ ς  ή/και β ιο μ η χ α ν ικ ο ύ ς  χώ ρους) 

Ε π ιθ υ μ η τ ά  π ρ ο σ ό ν τ α:# Π τ υ χ ίο  A E .I . και επ ιθ υ μ η τές μετα π τυ χια κ ές σ π ο υ δ ές με ειδίκευση σ το  Real Estate# Α ριστη γνώ ση Αγγλικών 
φ Α ριστη γνώ ση Η/Υφ Γνώση τ η ς  α γ ορ ά ς τ ω ν ακινήτω νφ Α ρισ τες αναλυτικές, επικοινω νιακές και δ ιαπ ρ αγματευ τικές ικανότητεςφ Π ελατοκεντρική νοο τρ οπ ία  και ευχέρεια  διαχείρισης λ ογαριασμώ ν π ελ α τώ νφ Ο ργ α νω τική  ικανότητα, ομαδικό π ν ε ύ μ α  και προσανατολισμός σ τη ν  επ ίτ ευ ξη  α π ο τελ εσ μ ά τω ν
Π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ι:
φ Α νταγω νιστικό π α κ έ τ ο  α π ο δ ο χώ ν φ Σ υ νεχή ς εκπαίδευση 
φ Ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά α να π τυ σ σ ό μ ενο  περιβάλλον
Ο ι ενδ ιαφ ερόμ ενοι μ π ο ρ ο ύ ν  να  α π ο σ τε ίλο υ ν  το  β ιογρ α φ ικά  τους  

σ η μ είω μ α , στην  π α ρ α κ ά τ ω  διεύθυνση:

Τμ ή μ α  Π ρ ο σ ω π ικ ο ύΕρατοσθένοος 1 & Βασ.Κων/νου, 116 35 Αθήνα Τ η λ : 210 7 567 567, Fax: 210 7 567 267 E-mail: inio@danos.gr www.danos.gr

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ!■ Η Η Μ Μ Μ Μ  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:
2104808J66 Γ Ί

IHtlVIUKl
Η συνεχώς αναπτυσσόμενη κτηματομεσιτική εταιρεία 

EPAVLIS ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΠΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Γιο κάλυψη θέσεων σε περιοχές Βορείων και Νοτίων προαστίων 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ανεση στην επικοινωνία.
Γνώσεις Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας.
Απόφοιτοι τουλάχιστον λυκείου.
Ηλικία άνω των 30 ετών.
Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Προϋπηρεσία σε πωλήσεις θα εκτιμηθεί.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:Ανετο περιβάλλον εργασίας.
Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.
Υψηλές προμήθειες και bonus.
Δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοικοι των αντίστοιχων περιοχών.

Αποστολή βιογραψικών στο FAX ή στο E-mail της εταιρείας 
FAX: 210-90.60.006. E-mail: InloOepreal.qr -  Αργυρούπολη 

FAX: 210-Θ1.39.959, E-mall: InfobrlllaalaOeoreal.y -  Βριλήσσια

Q ^ K IT T Y  J. LAIOS REAL ESTATE
Is looking lor experienced agents lor the following sectors: 

Commercial Real Estate, Northern Athens, Southern AthensTbt Ideal em dldau lor the position must M I  the following requirement»;At least 5 years experience in the real estate sector, excellent communication skills etfective time management skills, target oriented with a proven track 
record, an existing personal client & contact base, a very good command of 
English, computer literate and must have his/her own car.

The company oilers:
A highly competitive percentage package, a wide client base and contacts in the field, a professional yet friendly envirqpment.

AH applications wlH be treated In the strictest confidence.
Please send your CV to | n ls iille fcU la l& «

c l a r i t y  s y s t e m s ΓΙΝνΕΝΤΙ
SOFTWASE SOLUTIONSClarity System s, is a leader in corporate perform ance m an agem ent (C P M ) and financial reporting solutions with a customer base that includes a spectrum o f  Fortune 1000 companies from all major industries from around the globe.Finvent S .A ., a fast growing Greek IT  company with clients in many European countries and the S E M E A  region.Focusing on South Europe and Middle East area via C larity System s H e lla s , we are seeking a few fun driven, challenge seeking, smart and results oriented individuals to staff this new operation.C P M  Im plem entation Specialists (Cod e: IS)Pre-Sales C P M  C onsultants (C o d e P S C )R egio n a l Sales E xecu tives (C o d e  R S E )We arc seekin g q ualified  ind ivid uals, with experience ip implementing and selling C P M  systems, the desire to serve clier^H  best as possible, excellent Greek and English language abilities.W e offer a competitive compensation and comprehensive benefits package, 'excellent future career opportunities, continuous training and development and a supportive work environment Applicat io n  Clo sin g  D ate is 22 Ap r il  2009. p l e a s e  USE:| F A X : +30 210 3314013 E-M AIL: H R @ F I N V E N T .C O M

Q  Τα «Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη» ^  —- ενδιαφέροντα! να ποοσΑάΒουν

ζ η ρ ιδ η  ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ Α ΔΑΣΚΑΛΕΣ

Πσρσκαάούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστερούν οίιηση με βιογραφικά σημείωμα μέχρι τη Πέμπτη 9 ΑηριΗίου 2009. Κάθε πρόσθετο πτυχίο θα αξιολογηθεί θετικά.
Fax: 210 - 6685610, ηλεκτρονική διεύθυνση hreziridis.gr, 

διεύθυνση: Χριστούποδη Σπάτων, 19004 Σπάτα 
Για ôflts tit αιιήοείί θα ιηρηθίί αηόΛυιη εχιμύθναΗ I Η etoipelo netpeXototifov ΕΚΟ Α Β.Ε.Ε ttxeuii αιιηοος yin την ανάδειξη 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ / ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥ  J  Στον οποίο θα ποροχωρηθεΙ η εκμετάλλευση πρατηρίου υγρών «ουοιμωχ στην oio Ποτριορχοϋ Κωνσταντίνου 12, eti| tikoiekftM Για ιούς όρους της παραχώρησης απευθυνθείτε ota γραφεία της ειαιρεΙρς οτην άωθυνοη Πύργος Αθπνω» - Αμπελόκηποι Muoyciuv 2,9ος Οροφος, κο ΓοιΙλο Ελένη* κο Τοιλκννη Kuvotovtfva Όρες 09:00 -13:00. τηλ. 210 77 29 305 / 111 7725107 / 210 7729111 Οι αιτψκις πρέπει νο υποβληθούν μέχρι υς 10/04/2009 Υπέψη ως Γούλα Ελένης
Α

mailto:xd@kathimerini.gr
http://www.eede.gr
http://www.investorsinpeople.co.uk
mailto:demi.DapaviannoDoulou@nortonrose.com
mailto:nchrMakis@htplaw.com.gr
mailto:inio@danos.gr
http://www.danos.gr
mailto:HR@FINVENT.COM
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Η  επόμενη μέρα για την παγκόσμια οικονομία
Ο ι ηγέτες της ομάδας των «20» έκαναν σαφές ότι θα πράζουν ό,η κρίνεται απαραίτητο για την επιστροφή στην ανάκαμψη

Ο
Του JONATHAN PORTES*

Οι ηγέτες των χωρών του G20, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, τίθενται αντιμέτωποι με εύρος πρωτοφανών και σοβαρότατων προκλήσεων. Η αποτροπή puis χειρότερης οικονομικής ύφεσης, η  βραχυπρόθεσμη επαναφορό tn s ανάπτυξης, ο επαναπροσδιορισμός του χρηματιστηριακού συστήματος, η διατήρηση του παγκόσμιου εμπορίου και η  τοποθέτηση των θεμελίων για βιώσιμη οικονομυαί ανάκαμψη, είναι οι πρωταρχυαή στόχοι. To mo σημαντικό που θα μπορούσαν να κάνουν, για να επαναφέρουν την εμπιστοσύνη a n s  αγορές, και με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψουν την πιθανότητα μιας σοβαρότερης ύφεσης, ήταν να καταστήσουν σαφές πως θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι tous για να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη. Και αυτό έχει να κάνει με δύο σημεία:• 1. Επιβεβαίωση ότι όσα έχουν απο- φασισθεί μέχρι σήμερα θα εφαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Και καθώς θα υλοποιούνται παγκο- σμίως, θα μετατρέπονται σε ζήτηση.• 2. Τονίστηκε η  σαφής υποχρέωση για τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών, όπως η περαιτέρω δημοσιονομική επέκταση για την ενίσχυση της ζήτησης, αλλά και για νέα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής για την αποφυγή του αποπληθωρισμού. Επίσης, περισσότερες ενέργειες που αποσκοπούν στην ανανέωση των κεφαλαίων και την αναδόμηση των τραπεζών για την ενίσχυση του δανεισμού.Αναγκαίες δεσμεύσειςΤο πιο σημαντικό απόσπασμα που α- ναφέρεται στην οικονομική πολιτική, αξίζει να αναφερθεί ολόκληρο: «Τον τελευταίο μήνα, το ΔΝΤ υπολόγισε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα καταγράψει αύξηση λίγο μεγαλύτερη του 2%, μέχρι το τέλος του 2010. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι αποφάσεις μας σήμερα, μαζί με την ακλόνητη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε για να στηρίξουμε την ανάπτυξη και την αγορά εργασίας, διατηρώντας τη μακροπρόθεσμη δημοσιο- νομυτή σταθερότητα, θα επιταχύνουν την επιστροφή npos την ανάπτυξη. Δεσμευόμαστε ότι θα προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για να διασφαλίσουμε αυτό το αποτέλεσμα και βασιζόμαστε στο ΔΝΤ για την τακτική αξιολόγηση των δράσεων που ελήφθησαν και αυτών που πρέπει να λη- φθούν». Η απόφαση για τη μεγαλύτερη οικονομική στήριξη στην ιστορία ήταν απόρροια της ανάγκης για σημαντικές και γρήγορες δεσμεύσεις έναντι ίω ν  αγορών, για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και της υποχρέωσης για βοήθεια των φτωχότερων χωρών. Η  οικονομική στήριξη που αποφασίστηκε περιλαμβάνει:-  Αύξηση πόρων του ΔΝΤ κατά 500 δισ. δολάρια.-  Επιπρόσθετα «ειδικά τραβηχτικά δκαιώματα» (λειτουργούν ως γραμμές πίστωσης) αξίας 250 δισ. δολαρίων.-  Α υξημένη χρηματοδότηση, τουλάχιστον 100 δισ. δολαρίων μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας.w» Πέρα του τριπλασιασμού των πόρων Κ > υ  ΔΝΤ, αποφασίστηκε η απευθείας

Θα διατεθούν 1,1 τρισ. 
δολάρια, κυρίως 
για τη στήριξη 
αναπτυσσόμενων χωρών 
και την ενίσχυση του 
παγκόσμιου εμπορίου.

χορήγηση 19 δισ. δολαρίων από τα νέα «ειδυτά τραβηχτικά δυταιώματα» σε φτωχές χώρες και διανομή των πωλή- σεων χρυσού του ΔΝΤ για περαιτέρω στήριξη των χωρών αυτών. Η  πρωτοβουλία αυτή θα επιδράσει θετικά στις αγορές, ενώ θα ενθαρρύνει νέες επενδύσεις και αύξηση καταναλωτικών δαπανών. Ο διπλασιασμός της πρόσβασης των φτωχότερων χωρών στους πόρους του ΔΝΤ θα τις βοηθήσει να αποκρούσουν τη σφοδρή οικονομική κρίση, ενώ θα ενισχυθεί και ο μηχανισμός κοινωνικής προστασίας, ώστε να προφυλαχτούν οι πιο αδύναμοι. Επίσης, ανανεώθηκαν οι υποσχέσεις για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χ ιλιετίας. Διότι δεν χρειάζονται μόνο κεφάλαια, αλλά και μεταρρυθμίσεις. Ετσι αποφασίστηκε η ενίσχυση της εκπροσώπησης των αναπτυσσομένων χωρών και η προσαρμογή των δομών του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στις σημερινές οικονομικές συνθήκες.* Σύμβουλος βρετανικής κυβέρνησης σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο voxeu.org

Συμφώνησαν σε ρύθμιση των αγορών και σε αποφυγή του προστατευτισμού
Σε θέματα παγκόσμιου εμπορίου δόθηκα ν νέες υποσχέσεις για διατήρηση της ελευθερίας των αγορών και αποφυγής του προστατευτισμού.Επίσης, επήλθε συμφωνία για τη θέσπιση ενός σαφούς και ανεξάρτητου μηχανισμού εποπτείας, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές κινήσεις προστατευτισμού. Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) θα παρέχει τακτικές αναφορές για τυχόν παραβάσεις.Ο προστατευτισμός στις αγορές χρ ήμα το ς και κεφαλαίου επιση- μάνθηκε ως η μεγαλύτερη βραχυπρόθεσμη απειλή. Ο περιορισμός της παγκόσμιας ροής κεφαλαίων που χρηματοδοτεί μέχρι και το 90% του παγκόσμιου εμπορίου αποτελεί μεγάλο κίνδυνο, ειδικότερα για τις αναπτυσσόμενες χώ ρες.Οι αγορές, υπό κανονικές συνθήκες, θα ρύθμιζαν αυτό το πρόβλημα, αλλά στο κρίσιμο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, απαιτείται πολιτική βούληση σε παγκόσμιο επίπεδο για τ η ν  ενίσ χυ σ η  του διεθνούς εμπορίου και της χρηματοδότησής τους.Γι’ αυτό τον λόγο, η  σύνοδος συμφώνησε για ένα νέο πακέτο μηχανισμώ ν και κεφαλαίων που πι

θανότατα να  φτάσουν μέχρι και 250 * 0 . δολ. στα επόμενα δύο χρόνια!
Ρύθμιση αγορώνΟποιες και να ήταν οι αποφάσεις της συνόδου, κρίθηκε απαραίτητο απ’ όλες τις πλευρές να γίνουν όλες οι ενέργειες, ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον μια ουτονομική κρίση τέτοιας εμβέλειας. Γία τον λόγο αυτό, εγκρίθηκε από τη σύνοδο η  αναμόρφωση του θεσμυ(ού πλαισίου που διέπει τις αγορές και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η  συμφωνία αυτή ήταν άλλη μία επίδειξη παγκόσμιας συνεργασίας. Τα βασικά σημεία περιλαμβάνουν την ενίσχυση των προβλέψεων και της κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά και τη στήριξη χρηματοπιστωτικών οργανισμών συ- στημυαΐς σημασίας, περιλαμβανο- μένων των hedge funds, που θα υποβάλλονται πλέον σε αυστηρότερο έλεγχο και εποπτεία. Επίσης, θα τεθούν μέτρα για τον περιορισμό των επικίνδυνων επενδύσεων, θα διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των οίκων αξιολόγησης για αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων και θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των «φορολογικών παραδείσων».Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι το

Συμβούλιο για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, αποτελούμενο απ’ όλες τις χώρες της ομάδας των 20 (Θ20) θα είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση της ατζέντας της συνόδου.Το αποτέλεσμαΗ  σύνοδος του Λονδίνου δεν σή- μανε το τέλος της παγκόσμιας πιστωτικής κρίσης ή  της οικονομικής ύφεσης που προκάλεσε. Οι ηγέτες των 20 ισχυρότερων κρατών συμφώνησαν ότι θα κάνουν ό,τι κρίνεται απαραίτητο -δημοσιονομικά, νομισματικά και χρηματιστηριακά- για την επαναφορά της ανάπτυξης και για την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης.Ενα τρισεκατομμύριο δολάρια, κάτω από την αυστηρή εποπτεία του Διεθνούς Ν ομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) θα γίνουν διαθέσιμα, μέσω των παγκόσμιων οργανισμών για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων και φτωχότερων χωρών και για τη  διατήρηση της ροής κεφαλαίων παγκοσμίως.Τέλος, ομόφωνη ήταν η  απόφαση για τον ολικό επαναπροσδιορισμό του παγκόσμιου χρηματιστηριακού συστήματος, ώστε να στηρίζει και όχι να υπονομεύει στο μέλλον την πραγματική οικονομία. Καθόλου άσχημα, για δουλειά μιας μέρας.

Στο περιθώριο
Χωρίς «αποτοξίνωση»
Αναπάντητα παρέμειναν ερωτήμα
τα για τα λεπτομερή βήματα «κά
θαρσης» του παγκόσμιου τραπεζι
κού κλάδου από τοξικές επενδύ
σεις, αν και υπήρξε δέσμευση για τη 
διάσωση ομίλων που παίζουν κρίσι
μο ρόλο στο διεθνές χρηματοπιστω
τικό σύστημα.

Αποτίμηση «τοξικών»
Οσο διεξαγόταν η σύνοδος του G20 
στο Λονδίνο, το Διεθνές Συμβούλιο 
Λογιστικών Προτύπων (FASB) στις 
ΗΠΑ έλαβε απόφαση που αφήνει 
μεγαλύτερα περιθώρια στην αποτί
μηση «τοξικώντίτλων» σε σχέση μ εσ 
τήν τρέχουσα μέθοδο mark-to- 
market (με βάση τις τρέχουσες α
ξίες της αγοράς). Οι επικρπές υπο
στηρίζουν ότι έτσι θα καθυστερήσει 
η αποτοξίνωση των τραπεζών.

Παρέμβαση Ομπάμα
κρίσιμη ήταν η διαμεσολόβηση του 
προέδρου των ΗΠΑ Μπαρόκ Ομηό- 
μα σε διαμάχη μεταξύ του προέ
δρου της Γαλλίας Νικολά Σσρκοζί και 
του προέδρου της Κίνας Χου Ζιντάο.
0  κ. Σαρκοζί επέμενε στην ενσωμά
τωση του Χονγκ Κονγκ κοι του Μα
κάο, που υπάγονται στην ευρύτερη 
επικράτεια της Κίνας, σε «μαύρη λί
στα» φορολογικών παραδείσων, με 
προοπτική να επιβληθούν κυρώσεις 
από τον ΟΟΣΑ. Συμβιβασμός εππεύ- 
χθηκε με την παρέμβαση του κ. 
Ομπάμα, με αποτέλεσμα να εξαιρε
θεί από τη λίστα και το Χονγκ Κονγκ 
και το Μακάο. Στη λίστα, όμως, ηε- 
ριελήφθησαν η Χιλή, η Αυστρία, η 
Σιγκαπούρη και το Μπρουνέι.

Χωρίς αρμοδιότητες
Οι ηγέτες των «20», αν και συμφώ
νησαν στη δημιουργία του Συμβου
λίου Χρηματοοικονομικής Σταθερό- 
τητας «για την παρακολούθηση του 
διεθνούς χρηματοπιστωτικού συ
στήματος και των κινδύνων που το 
διέπουν», δεν του έδωσαν αρμο
διότητες.

Πολ Κρούγκμαν
Ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ 
Κρούγκμαν τόνισε ότι η σύνοδος εί
χε καλύτερο αποτέλεσμα απ’ ό, τι 
περίμενε, επειδή θα δοθούν περισ
σότερα χρήματα στους διεθνείς ορ
γανισμούς για την τόνωση του εμπο
ρίου. Συνεπώς, οι μικρότερες χώρες 
των οποίων τα νομίσματα επλήγη- 
σαν θα βοηθηθούν.

Το μενού
Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έ
κτακτα μέτρα. Το γεύμα του G20 
στην κατοικία που πρωθυπουργού 
της Βρετανίας, που ανέλαβε ο γνω
στός σεφ Τζέιμι Ολιβερ, αποτελού
νταν από τρία πιάτα με κόστος 
12,50 στερλινών ανά άτομο. Οι κα
λεσμένοι της Οδού Ντάουνινγκ 10 
απόλαυσαν σολομό Σκωτίας, ωμο
πλάτη αρνιού με μανιτάρια και σάλ
τσα μέντας και τάρτα Bakeweil για 
επιδόρπιο.

ΗΠΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Τι πήραν, τι επεδίωκαν και γιατί

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΙΝΑ ΡΩΣΙΑ ΤΣΕΧΙΑ

Χωρίς νέα δημοσιονομικά πακέτα^Ρτοσχέσεις σε Κίνα Ρωσία
Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαρόκ 
Ομπάμα εξασφάλισε τη γενναία τόνω
ση των κεφαλαίων του ΔΝΤ σε μεγα
λύτερο βαθμό αηό το αναμενόμενο, ό
πως είχε σχεδιάσει εξαρχής. Εντού
τοις, δεν εισακούστηκε το αίτημά του 
για νέο πακέτα δημοσιονομικής στήρι
ξης λόγω αντιρρήσεων Παρισιού .και 
Βόννης. Εάν το κατόρθωνε, θα είχε 
την έξωθεν καλή μαρτυρία για τις επι
λογές του να ενισχύσει την αμερικανι
κή οικονομία. Και πάλι, όμως, είναι 
κερδισμένος, εφόσον το ενισχυμένο 
ΔΝΤ θα ανολάβει να στηρίξει την πα
γκόσμια οικονομία εν γένει. Οι ΗΠΑ 
προώθησαν εν μέρει τα περί δεσμεύ
σεων γιο άρση εμποδίων στο εμπόριο, 
για απρόσκοπτες επενδύσεις και για 
επιβολή μέτρων στους φορολογικούς 
παραδείσους. Στρέφοντας το βλέμμα 
στην Κίνα και τη Ρωσία, ο Ομπάμα έ
κανε λόγο για μία νέο εποχή, στην ο
ποία οι αποφάσεις δεν θα λαμβάνο- 
νται μόνο από την ελίτ της Δύσης.

Ευνοϊκότερους ορούς στο εμπόριό.Το Μπρέτον Γουντς δεν επανελήφθη
Υπήρξαν υπόνοιες πως ο Βρετανός 
πρωθυπουργός επιδίωκε να μετα
τρέψει τη σύνοδο σε μια μοντέρνα 
εκδοχή του Μπρέτον Γουντς, του συ
νεδρίου του 1944, που οδήγησε στη 
δημιουργία του ΔΝΤ και της συνολι
κής δομής του παγκόσμιου οικονομι
κού συστήματος. Ευελπιστούσε ότι 
με τον τρόπο αυτό θα ενίσχυε τη δη- 
μοτικότπτά του εντός Βρετανίας, η ο
ποία εξαιτίας της κρίσης έχει πληγεί 
σοβαρά. Ηταν, όμως, μάλλον αδύνα
τον το Λονδίνο να πετύχει τόσα όσα 
το Μπρέτον Γουντς, οι εργασίες του 
οποίου είχαν διαρκέσει 22 ημέρες.
Συν τοις άλλοις, αυτή η σύνοδος 
διήρκεσε μία μέρα και άρχισε με α
πειλές για αποχωρήσεις. Εν ιέλει, ο 
Μπράουν εξασφάλισε ευνοϊκότε
ρους όρους και μεγαλύτερα κεφά
λαια για το διεθνές εμπόριο. Δεν ικα
νοποιήθηκε, όμως, το αίτημά του για 
νέα δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία η 
Βρετανία έχει ανάγκη.

Δέσμευση για έλεγχο τραπεζών.Δεν συμφώνησε σε νέα πακέτα
Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα 
Μέρκελ άσκησε σθεναρή άρνηση για 
νέα ηακέτα στήριξης της διεθνούς οικο
νομίας και των εηιμέρους εθνικών οικο
νομιών. Και το πέτυχε. Εκφράζοντας 
κοινή γραμμή με τον Γάλλο ομόλογό της 
Νικολά Σαρκοζί, επέμεινε ότι δεν είναι 
απαραίτητες καινούργιες πρωτοβουλίες. 
Τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία, 
το κοινωνικό κράτος έχει αναλάβει να 
αμβλύνει τον αντίκτυπο της κρίσης. Η κ. 
Μέρκελ και ο κ. Σαρκοζί στο αίτημα του 
κ. Ομπάμα για περαιτέρω δημοσιονομι
κή στήριξη απάντησαν ότι θα έπρεπε να 
περιμένουν για τα αποτελέσματα των 
μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί. Επιπλέ
ον, τόσο το Παρίσι όσο και η Βόννη εί
χαν ζητήσει αυστηρότερους διασυνο
ριακούς κανόνες στην εποπτεία των α
γορών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμά
των κοι των εταιρειών αξιολόγησης. Τε- 
λικώς, υπήρξε δέσμευση για συντονι
σμένη παρακολούθηση των ιδρυμάτων 
με σημαίνοντα συστημικό ρόλο.

Οφελος από την τόνωση του εμπορίου Ασκηση πιεσεων προς τη ΔύσηΜε 40 δια. δολ. ενισχύει ίο  ΔΝΤΑυξημένη θα είναι η συμμετοχή της 
Κίνας με 40 δισ. δολάρια στην πρω
τοβουλία για οικονομική τόνωση του 
οπλοστασίου του ΔΝΤ, ώστε ο οργανι
σμός να ανταποκριθεί καλύτερα στην 
Κρίση. Εντούτοις, παρά το σχετικό αί- ΐπμα του προέδρου Χου Ζιντάο και 
Ιου Ρώσου πρωθυπουργού Ντμίτρι 
Μεντβέντεφ, καθώς και άλλων ηγε- 
ΐών του αναδυόμενου κόσμου, για 
ενδυνάμωση του ρόλου τους στο 
ΔΝ Τ, διατυπώθηκαν μόνο ευχολόγια 
οπό τους εταίρους τους. Πάντως, οι 
υψηλότερες των αναμενομένων επι
δοτήσεις του διεθνούς εμπορίου θα 
λειτουργήσουν θετικά για τον Χου Ζι- 
',τάο. Μπορεί η κινεζική οικονομία να 
εξακολουθήσει να αναπτύσσεται φέ- 
ΐοζ, εν αντιθέσει με την αμερικανική 
A xnv ευρωπαϊκή. Ωστόσο, η ζήτηση 
Via κινεζικό προϊόντα από τη διεθνή 
°Υορά χρειάζεται τόνωση. Και αυτό 
Μπορεί να επιτευχθεί από τις γραμ- 
ύές πίστωσης του ΔΝΤ.

Αίτημα για νέο παγκόσμιο νόμισμα
ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, μετά τις θετι
κές επαφές που είχε με τη Γερμανίδα 
καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ σχετικά 
με τη διεθνή κρίση, αποκάλεσε «σύ
ντροφο» τον Μπαρόκ Ομπάμα. Περι
χαρής, αν και χωρίς χειροπιαστά απο
τελέσματα, ο Ρώσος πρωθυπουργός 
είπε ότι, αν μη τι άλλο, «ο νέος πρόε
δρος των ΗΠΑ ξέρει να ακούει και 
ουδεμία σχέση έχει με τον προκάτο- 
χό του». 0 κ. Μεντβέντεφ μαζί με τον 
Κινέζο πρόεδρο ζήτησαν αντικατά
σταση του δολαρίου με ένα άλλο πα
γκόσμιο υπό τη διαχείριση του ΔΝΤ. 
Μόσχα και Πεκίνο θέλησαν με τον 
τρόπο τους να πιέσουν τη Δύση.
Ομως, το θέμα του παγκόσμιου νομί
σματος δεν συζητήθηκε. Αλλά η τό
νωση του παγκόσμιου εμπορίου, με 
έμφαση στις αναδυόμενες οικονο
μίες, θα έχει θετικό αντίκτυπο και στη 
Ρωσία. Η σύνοδος του Θ20 «είναι ένα 
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», 
είπε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Οχι» σε άλλες κρατικές δαπάνες

&Ο,τι ευχήθηκε πραγματοποιήθηκε
ο Μίρεκ Τοπολάνεκ μπορεί να απώλε- 
σε τον «θρόνο», αλλά το αποτέλεσμα 
της συνόδου των β20 του άφησε κα
λές εντυπώσεις. Τουλάχιστον αυτό δη
λώνει ο Τσέχος πρωθυπουργός, ο ο
ποίος τυπικά έχει παραιτηθεί αλλά πα
ραμένει στην κυβέρνηση, έως ότου 
προετοιμάσει τη διάδοχο κατάσταση. 
«Είναι πολύ θετική εξέλιξη ότι δεν 
συμφωνήσαμε να προωθήσουμε νέα 
πακέτα δημοσιονομικών μέτρων», τό
νισε. Πριν ξεκινήσει η σύνοδος του 
620, είχε πει ότι η πρόταση των ΗΠΑ 
για επιπλέον δημοσιονομικές πρωτο
βουλίες «οδηγεί στον δρόμο προς την 
κόλαση». Ο ενθουσιασμός του Τσέχου 
ηγέτη δεν είναι αβάσιμος. Η κυβέρνη
σή του ανέκαθεν στήριζε μία οικονο
μία της αγοράς με περιορισμένο τον 
ρόλο του κράτους. Εξ ου και απευχό
ταν νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας 
με συνεπαγόμενη μεγαλύτερη εμπλο
κή του Δημοσίου στον οικονομικό μη
χανισμό.

à 1 € Λ
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Ή αισιοδοξία

ΣΥΝΟΔΟΣ G 20

0 προβληματισμόςΟ ι ηγέτες των «20» έκαναν Το αποτέλεσμα ήταν περισσότεροτο καλύτερο που μπορούσαν επικοινωνιακό, παρά ουσίας
Τ ο υ  AVINASH PERSAUD*Η σύνοδος του G20 δεν αποτελεί σημείο καμπής στην εξέλιξη tn s τρέ- xouoas χρηματοπιστωτικής κρίσης.U καθιστά ωστόσο λιγότερο απαισιόδοξους για το μέλλον. Το ανακοινωθέν των 29 σημείων περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα npos την ανάκαμψη και αναφέρεται σε λογικές αρχές που θα μας οδηγήσουν σε αυτήν και στην περίοδο που θα την ακολουθήσει.Ο πρωθυπουργός tns Βρετανίας, ο οικοδεσπότες tns συνόδου, Γκόρντον Μπράουν, και οι ομόλογοί του αξίζουν συγχαρητηρίων. Το πρόβλημα έχει να κάνει τώρα με τις λεπτομέρειες.Το σημαντικό με το επίσημο ανακοινωθέν tn s  συνόδου Tns ομάδας των 20 (G20) είναι ότι επικεντρώνεται σε θέματα ουσίας, προσεγγίζοντας τα με τρόπο ρεαλιστικό. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, tis  εμπορικέs συναλλαγές και τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών συστημάτων to u s , οι επικεφαλής των ι ^ μ ώ ν  που συναντήθηκαν στη Βρετανία, θα μπορούσαν εύκολα να είχαν παρασυρθεί από tis απαιτήσ ε ι  των 20 διαφορετικών χωρών - και ψηφοφόρων to us- otous  οποί- ous λογοδοτούν ο καθένας ξεχωριστά. Αντιθέτως, κατέληξαν σε πέντε ευ ρέας φάσματο5 κατηγορίες μέτρων, δημιουργώντας ένα πλαίσιο, που θα tous κατευθύνει στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο.Πρώτον, λοιπόν, είναι η  έκδηλη ανησυχία των ηγετών των 20 πλουσιότερων κρατών στον κόσμο για tous φτωχότερους πληθυσμούβ του πλανήτη. Ετσι, προτείνουν την αύξηση των πόρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατά 750 δισ. δολάρια θα αυξήσουν επίσης τη διαθέσιμη ρευστότητα για tis χώρες-μέ- λη του Ταμείου με ν έ α  ειδική έκδοση δικαιωμάτων άντλησης πόρων, συνολικής άξιος 250 δισ. δολαρίων. Τέλος, θα αναπτύξουν νέες δυνατότητες χορήγησης δανεισμού εκτάκτου ανάγκης, μέσω Ταμείων, με ελαστικά κριτήρια πίστω σις.Ο κ. Μπράουν έβγαλε -ως θαυματοποιός- μερικά μεγάλα κουνέλια από το ψηλό καπέλο του. Ο ηγέτης αυ- τόε χάνεται διοικώντας μόνο μία χώρα!Δεύτερον, στο ανακοινωθέν συ- μπεριλαμβάνεται δέσμευση για τη λήψ η μέτρων, έτσι ώστε η  συμμετοχή oris ηγετικές θ έσ ες των μεγάλων διεθνών Οργανισμών να είναι στο μέλλον πιο αντιπροσωπευτική. Α ν και ακόμη περιμένουμε τον Godot στο ΔΝΤ και στην Παγκόσμια Τράπεζα, υπάρχει πράγματι καλύτερη αντιπροσώπευση -για n s  φτωχές χώρες- στο Συμβούλιο Χρημα-

τοτηστωτικής Σταθερότητας, όπου προωθήθηκαν προσφάτως μεταρρύθμισες.Τρίτον, είναι ευρέως αντιληπτό ότι η Μεγάλη Υφεση του ’30 έγινε μεγάλη, ακριβώς διότι κάθε χώρα κλείστηκε στον εαυτό tn s. Η ισχυρή δέσμευση των ηγετών του G20 ενάντια στον προστατευτισμό και tis ανταγωνιστικές συναλλαγματυςές υποτιμήσεις μάς γεμίζει ελπίδα ότι το λάθος δεν θα επαναληφθεί.Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες διότι στο G20 αναγνωρίζουν ότι ο προστατευτισμός αποτελεί πρόβλημα και όχι λύση.Τέταρτον, οι ηγέτες tns Γερμανίας και in s  Γαλλίας προωθούσαν την κατάρτιση νέας, αυστηρής διεθνούς νο
μοθεσίας, κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει εύκολα αποδεκτό από tous λαούς του G20 αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ο ρθός, όμως, αναφέρεται στο ανακοινωθέν ότι στην καρδιά του νέου ρυθμιστικού πλαισίου θα πρέπει να βρίσκονται κανόνες διαρκούς ελέγχου και προβλέψες για πα- ρεμβάσεΐ5 αναλόγως τ ις  εξέλιξης του
Κατέληξαν σε 
συγκεκριμένες 
αποφάσεις, 
δημιουργώντας ένα 
πλαίσιο που θα τους 
κατευθύνει στη λήψη 
μέτρων σε εθνικό 
επίπεδο.

οικονομικού κύκλου. Θέτει επίστς σημαντικά θέματα, τα οποία άπτονται του καθορισμού tns αξίας των τίτλων. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες -που είχαν ήδη προωθηθεί στο πλαίσιο των Geneva Report και Turner Review- που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Στο ανακοινωθέν περιλαμβάνονται μεν αναφορές -που ικανοποιούν το κοινό αίσθημα- για την ανάγκη ανάπτυξης καλύτερου ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά των hedge funds και των φορολογικών παραδείσων, όμως διατηρούνται ισορροπίες, καθώς επικαλείται ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικά θεσμικά όργανα αλλά και το φορολογικό απόρρητο που αποτελεί κυρίας προνόμιο σε ορισμένες μικρές ευρωπαϊκές χώρες.Πέμπτον, στο ανακοινωθέν τονίζεται ότι η  προσπάθεια να ανακάμψει η παγκόσμια οικονομία, κοστίζει ήδη -με τη μορφή κεφαλαίων που έγιναν διαθέσιμα για την προώθηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, τα εθνικά αναπτυξιακά και σταθε-

ροποιητυεά προγράμματα κ.ά.- περί τα 5 τρισ. δολάρια.Ωστόσο, οι συντάκτες του ανακοινωθέντος αναγνωρίζουν επίσης ότι τα δημόσια σταθεροποιητυ(ά και αναπτυξιακά προγράμματα εγκυμονούν επίσης πληθωριστικού5 κινδύνους, επιβαρύνουν τ ς  χώρες-μέλη που τα υιοθέτησαν με υπέρογκο δανεισμό κ.ο.κ.Παρά τ ς  καλές προθέσες να δράσουν σε διεθνέβ επίπεδο, μέτρα, τα οποία αφορούν τη διόρθωση του οι- κονομικού κύκλου και τη διοχέτευση συμπληρωματικής ή τη συγκράτηση των ρυθμών α ύ ξη σ ή  tns διαθέσιμης ρευστότητας, αποδίδουν καλύτερα όταν εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Οι ισχυρές χώρες ενδέχεται ακόμη να προωθήσουν διεθνώς κεκαλυμμένα, προστατευτικά μέτρα. Θα υπάρξουν ασυμβίβαστα και αντιπαραθέσεις. Ομως, το G20 δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που «έδωσε» στο Λονδίνο.* Πρόεδρος του Intelligence Capital. Το άρθρο δημοσιεύθηκε σιο voxeu. org

Του CHAM.ES ννΥΡΙ.0$Ζ*Η Ομάδα των 20 (020) πλουσιοτέρων κρατών του κόσμου δεν αποτελεί ικανοποιητικό εναλλακτικό φόρουμ της Ομάδας των 8 (08). Είκοσι είναι πολλοί για να καταλήξουν σε αποφάσεις ουσίαε, συγκεντρωμένοι γύρω από ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Οταν είναι πολλές οι χώρες που συνομιλούν, και ορισμένες εξ αυτών δεν έχουν πολλά να συνεισφέρουν -  τόσο από την άποψη των πόρων όσο και των ιδεών- η έμφαση δίδεται αναγκαστικά στην επικοινωνία και όχι στα αντικειμενικά προβλήματα. Από την άποψη αυτή, η σύνοδος κορυφής του 020 πέτυχε πολύ περισσότερα από τα αναμενόμενα. Ετσι, θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όσους συνεργάσθηκαν για να τη φέρουν αισίως ει$ πέρας. . .Η ανθρωπότητα διανύει μια περίοδο ιστορυαις σημασίας. Μία πρωτοφανή, γενικευμένη οικονομική ύφεση. Το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι να βγει από αυτήν η παγκόσμια οικονομία. Οι κεντρικές τρά

πεζες έπραξαν τα δέοντα. Τα επίσημα επιτόκια δανεισμού κυμαίνονται πλέον σε μηδενικά - ή  σχεδόν μηδενικά- επίπεδα. Οι καινοτόμες νομι- σματοπιστωτικές πολιτικές δεν μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση ουσιαστικά, πέραν του να μεταβάλουν ανεπαίσθητα την καμπύλη των επιτοκίων. Η κρίση απέδειξε πόσο ση- μαντική είναι η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών και τι μπορεί να σημαίνει. Ομως, ούτε αυτή είναι αρκετή για να αντιμετωπισθεί η ύφεση. Το μόνο που μας απομένει είναι η άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής και ασφαλώς θα προχωρήσουμε σε αυτήν, αφού αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ορισμένες χώρες -ο ι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Κίνα, η Ιαπωνία- ενεργοποιήθηκαν έντονα, άλλες λιγότερο. Ο συντονισμός των μέτρων είναι σημαντικός, διότι κάθε κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για την αύξηση του χρέους της, με απώτερο στόχο τη χρηματοδότηση της αύξησης των εισαγωγών. Οι υποσχέσεις για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αργότερα βοηθούν,
Οι υποσχέσεις για τη 
λήψη περαιτέρω μέτρων 
αργότερα βοηθούν, αλλά 
τα λόγια δεν φτάνουν. Και 
για το βασικό πρόβλημα 
της «αποτοξίνωσης» των 
τραπεζών δεν προέκυψε 
κάτι συγκεκριμένο.

αλλά τα λόγια δεν φτάνουν. Οταν προετοιμαζόταν η σύνοδος 020 γνωρίζαμε ήδη ότι ορισμένες μεγάλες χώρες δεν θα ήταν διατεθειμένες να προσφέρουν τον οβολό τους, όπως τους αντιστοιχεί, για την επιτυχία μιας κοινής προσπάθειας. Ανηθέτως, προτιμούν τον δρόμο του προστατευτισμού.Η επαναλειτουργία του τραπεζικού συστήματος αποτελούσε το έτερο, μέ- γα θέμα. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο, στελέχη του κλάδου έχουν κατα- λήξει στο συμπέρασμα ότι η λύση δεν είναι άλλη από τη σύναψη δανεισμού με αντάλλαγμα τραπεζικές μετοχές. Με άλλα λόγια, τα τοξυτά περιουσιακά στοκεία των τραπεζών πρέπει να αφαιρεθούν από τους ισολογισμούς τους, σε τόσο χαμηλές τιμές ώστε να προστατευθούν και οι φορολογούμενοι. Με άλλα λόγια, απαιτείται η πρόσβαση των τραπεζών σε νέα κεφάλαια. Δεν είμαστε σε θέση να ε- πιλέξουμε ανάμεσα στην υποστήριξη της πλευράς που διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και εκείνης που έ

χει υποχρεώσεις. Η μία εξαρτάται άμεσα από την άλλη και τα προβλή- ματά τους πρέπει να αντιμετωπισθούν παράλληλα. Αυτή η απλή αλήθεια δεν έχει γίνει ακόμη κοινός τόπος, μία διετία μετά την έναρξη της κρίσης. Κάθε μήνας που περνάει είναι ακόμη ένας μήνας που πάει χαμένος.Οι νέοι πόροι, τους οποίους το G20 υπόσχεται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στις περιφερειακές τράπεζες, αποτελούν το θετικό στοιχείο. Δεσμεύθηκαν να διαθέσουν περισσότερους από το αναμενόμενο και αυτό αποτελεί επιτυχία. Ομως, ποιος θα δώσει το χρήμα; Η έκδοση νέων «πιστωτικών δικαιωμάτων» αποτελεί σημαντυτό βήμα, όμως δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για την άντληση του μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Υπάρχει ανησυχία για την επιτυχία του εγχειρήματος. Η ταχεία διάθεση της χρηματοδότησης του ΔΝΤ αποτελεί ακόμη ένα πολύ θετικό βήμα, όμως δεν αποτελεί και είδηση. Το γνωρίζαμε πριν από τη σύνοδο του G20.Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο υ- ποσχέθηκαν να αναπροσαρμόσουν τις δομές των διεθνών θεσμικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα δεδομένα της νέας πραγματικότητας που βιώνσυμε. Ομως ούτε και αυτό αποτελεί είδηση, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει, προχωρώντας με πολύ αργούς ρυθμούς. Ισως να βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας οικονομικής τάξης, όμως είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε ότι οι αναπτυγμένες χώρες θα κάνουν τους συμβιβασμούς που απαιτούνται ώστε να εδραιωθεί.Τέλος, είναι σχεδόν αδύνατο να α- ντισταθεί κανείς στην ιδέα του προστατευτισμού, όταν οι στρατιές των ανέργων αυξάνονται κατά εκατομμύρια μήνα με τον μήνα. Το να ζητηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) να πατάξει τις σχετικές παραβιάσεις είναι μία πολύ καλή ιδέα. Ομως, ο ΠΟΕ το πράττει ήδη αυτό και ουδείς συμμορφώνεται.Εν κατακλείδι, πέραν της δέσμευσης για την παροχή περισσοτέρων οικονομικών πόρων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η  σύνοδος του G20 δεν μας έδωσε κάτι καινούργιο. Τώρα είναι η  σειρά των ε
θνικών κυβερνήσεων να δράσουν. As ελπίσουμε ότι δεν θα επανα- παυθούν, πιστεύοντας ότι έκαναν το χρέος τους στη σύνοδο και ότι εκεί τελειώνουν όλα. Τώρα, στις πρωτεύουσες των κρατών τους πρέπει να αρχίσουν!
* Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σπου
δών στο Graduate Institute της Γενεύης και 
διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Νομι
σματικών και Τραπεζικών Μελετών. Το άρ
θρο δημοσιεύθηκε στο voxeu.org

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο επικεφαλής του, Ντομινίκ Στρος - Καν, θα περιμένουν την αύξηση των πόρων του μέχρι και κατά 750 δισ. δολάρια, που υποσχέθηκαν οι ηγέτες των 20 πλουσιοτέρων κρατών στον κόσμο για τους φτωχότερους πληθυσμούς του πλανήτη.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
ΕΛΛΑΣ
οργάνωση κατά Της διαφθοράς

Κράτος και Διαφθορά:
Πώς θα πετυχουμε την εφαρμογή των νόμωνΠέμπτη, 9 Απριλίου 2009, Αθήνα, Αίγλη Zaïmciou

16.00-16.3016.30-t8.00

1830-19.30

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ’Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς" ανακοινώνει τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Κράτος και Διαφθορά: Πώς θα πττύχουμε την εφαρμογή των νόμων·, στην Αίγλη Zamtóou την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009 και ώρα 14.00.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠροσέλευσηΕισαγωγήΚώστας Μττακούρης Πρόεδρος «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς»Drago Kos, Πρόεδρος GRECO 
Πολιτεία και ανομία ' *Συντονιστής Αντώνης Παπαγιαννίδης Θεόδωρος Πατταλεξόπουλος, επιχειρηματίας ιδρυτικό μέλος της «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς»Προκόπης Παυλόπουλος, Υπουργός Εσωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος πρώην Υπουργός - Βουλευτής Γιάννης Αλαφούζος, επιχειρηματίας Διάλειμμα-Καφές Μ ια άλλη ματιάΣυντονιστής: Μπάμπης ΠαπαδημητρίουAtiere Muña, Αντιπρόεδρος Transparency InternationalΝίκος Παπαποστόλου, μέλος ΔΣ «Διεθνής Διοφάνεια Ελλός»Λέανδρος Ρακιντζής Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας ΔιοίκησηςΕλένη Γκλεγκλέ, δικηγόροςΣυμπεράσματα - ΣυζήτησηΑντώνης Παπαγιαννίδης δημοσιογράφοςΜπάμπης Παπαδημητρίου, δημοσιογράφοςΓιάννης Μ αυρής Διευθόνων Σύμβουλος Public Issue
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A C S member
σημαίνει να απολαμβάνει αποκλειστικά προνόμια,

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
- oyotan ooadàü

Απόκτησε σήμερα τη Νέα Κάρτα Méflous tns ACS για να απολαμβάνει Μοναδικά Προνόμια!

► Μοναδικέ* εκπτώσειβ και έξυπνο δώρα, με βάση tou nôvxous που συγκεντρώνονται στην κάρτα σου, κάθε φορά που χρησιμοποιείς tis 
υπηρεσίες tns ACS σε ολα χα καταστήματα του Πανελλαδικού Δικτύου Εξυπηρέτησης!*

► Ταχύτητα στην εξυπηρέτηση κατά την επίσκεψη σου στο κατάστημα ACS, χωρίς σνσμονή & καθυστερήσεις, αφού τα στοιχεία αποστολέα 
‘διαβάζονται' αυτόματα από το barcode της κάρτας σου, ενώ μπορούν παράλληλα να εκτυπωθούν στην Απόδειξη ή στο Τιμολόγιο σου σε 
λιγότερο από VI

► Άμεση πληροφόρηση για ό,τι αφορά us αποστολές σου, μέσω της νέος λειτουργικής ιστοσελίδας της ACS (www.acscourier.gr), όπου 
μπορείς να έχεις μια πλήρη εικόνα της Καρτέλας Κίνησης του Λογαριασμού σου, όλο σε πραγματικό χρόνο!

* Ισχύει για πελάτες μετρηιοίς, που αποκτούν την κάρτα τους συμπληρώνοντας ιη σχετικό αίτηση 
στο κατάστημα της περιοχής I0US

Τα πάντα, παντού.
σημαίνει courier
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