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NAYTIΛIA

ΕΤΑΙΡΟ-ΒΑΡΗ

ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ

Γεύμα στις διακριθείσες εταιρείες

Η
απουσία στρατηγικού σχεδί-
ου και η έλλειψη κοινού
οράματος και ενιαίας στρα-
τηγικής και στοχοθέτησης
αποτελούν την κύρια αδυ-

ναμία του κυπριακού κρασιού. Αυτό κατα-
γράφηκε από τους  οινοποιούς και από αν-
θρώπους που έχουν ως κύριο  μέλημά
τους την προαγωγή του οινικού τομέα της
Κύπρου. Περαιτέρω, καταγράφηκαν από
τις ομάδες εργασίας ακόμα τέσσερις  θε-
μελιώδους σημασίας αδυναμίες του κυ-
πριακού κρασιού: 

● η απουσία ταυτότητας κυπριακού οίνου,
τα δύσκολα ονόματα και η μικρή αναγνωρι-
σιμότητα στις διεθνείς αγορές, 

● προβλήματα στην αμπελοκαλλιέργεια
και χαμηλή γνώση των αμπε-
λουργών, οι οποίοι στις περισσό-
τερες περιπτώσεις ασκούν την
αμπελοκαλλιέργεια ως δευτε-
ρεύουσα ενασχόληση, 

● η έλλειψη έρευνας και 
● ο κατακερματισμός του κυ-

πριακού αμπελώνα. 
Η εσωτερική οργάνωση του κλάδου των

οινοποιών αποτελεί επίσης σοβαρή αδυνα-
μία καθώς επίσης και η χαμηλή εικόνα του
κυπριακού κρασιού στην εσωτερική αγορά
και η μη αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών
και η υπερεπένδυση στις διεθνείς ποικιλίες.

Ωστόσο, οι κλιματολογικές συνθήκες της
Κύπρου συμβάλλουν αποφασιστικά στη δυ-

νατότητα για ανάπτυξη βιολογι-
κής καλλιέργειας και τη μετα-
τροπή του αμπελώνα της Κύπρου
σε βιολογικό αμπελώνα. Αυτό
αποτελεί την κύρια δυνατότητα
του κυπριακού κρασιού. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το στοιχείο αυτό

αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος κατά τις
εργασίες του 1ου Συνεδρίου οινικής πράξης
και προβληματισμού που πραγματοποιή-
θηκε πέρσι με τη συμμετοχή πέραν των 30
εμπειρογνωμόνων του είδους από την Ευ-
ρώπη την Ελλάδα και την Κύπρο. Στο Συνέ-
δριο καταγράφηκε ως κύριο συμπέρασμα
ότι «Ο κυπριακός οίνος θα μπορούσε να δια-

κριθεί αφού γίνει συνώνυμος με τον βιολο-
γικό οίνο».

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο κατέ-
γραψαν 16 δυνατότητες του κυπριακού κρα-
σιού από τις οποίες οι πιο σημαντικές, σύμ-
φωνα πάντα με την εκτίμηση των ίδιων των
οινοποιών, είναι η νέα γενιά ταλαντούχων
οινοποιών που ασχολείται επαγγελματικά
στα οινοποιεία της Κύπρου και ο μεγάλος
αριθμός τουριστών που επισκέπτονται την
Κύπρο κάθε χρόνο οι οποίοι μπορούν να συμ-
βάλουν καταλυτικά, στην εντός Κύπρου εξα-
γωγή κυπριακών οίνων.

Το σεμινάριο διοργάνωσε το Ίδρυμα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης Quintessence.

Πορίσματα
σεμιναρίου της
Quintessence

60 ετών και άνω
Το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης σε διεθνές χρη-
ματιστήριο ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας είναι επτα-
μελές, η πλειοψηφία των μελών του είναι ηλικίας περί-
που 60 ετών, έχει άλλον πρόεδρο και άλλο διευθύνοντα
σύμβουλο και βέβαια είναι ανδροκρατούμενο. Η εικόνα
αυτή προκύπτει από την πρώτη μελέτη του Ελληνικού Πα-
ρατηρητήριου Εταιρικής Διακυβέρνησης που αφορά στις
εισηγμένες στα διεθνή χρηματιστήρια ελληνικές ναυτι-
λιακές εταιρείες. 

Ποιο είναι το ΕΠΕΔ
Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Εταιρικής Διακυβέρνησης
(ΕΠΕΔ) είναι ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο, που
στοχεύει στη μελέτη και εφαρμογή υπεύθυνων πρακτι-
κών εταιρικής διακυβέρνησης του ελληνικού επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος.  Η αποστολή του ΕΠΕΔ είναι να
εξετάζει και να παρακολουθεί τις πρακτικές εταιρικής δια-
κυβέρνησης, μέσω της παρατήρησης και έρευνας των με-
λών διοικητικών συμβουλίων, επενδυτών και senior
executives. Οι δραστηριότητες του ΕΠΕΔ επικεντρώνο-
νται στον εντοπισμό και την προώθηση υπεύθυνων πρα-
κτικών εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται σε
παγκόσμιο επίπεδο.

24 στο μικροσκόπιο
Η έρευνα σε ό,τι αφορά τις ναυτιλιακές αναφέρει ότι η
πλειονότητα των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών είναι
οικογενειακές επιχειρήσεις και βέβαια εκτός των χρη-
ματιστηρίων. Ωστόσο το Παρατηρητήριο ασχολήθηκε με
24 ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στα Χρη-
ματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.

Το κρασί μας θέλει ταυτότητα

H EΛΛHNIKH Τράπεζα τίμησε τις εταιρείες που διακρί-
θηκαν στον τομέα των εξαγωγών κατά το έτος 2008. Διορ-
γάνωσε προς τιμήν των εταιρειών που βραβεύτηκαν στην
τελετή απονομής του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών
2008, γεύμα. Πραγματοποιήθηκε στο Κτίριο Διοίκησης
της Ελληνικής Τράπεζας, στην παρουσία του προέδρου
του ΚΕΒΕ Μάνθου Μαυρομμάτη, του γενικού γραμματέα
του ΚΕΒΕ Παναγιώτη Λοϊζίδη, του προέδρου της Ελληνι-
κής Τράπεζας δρα Ανδρέα Παναγιώτου, του αντιπροέδρου
της Ανδρέα Μουσιούττα, του γενικού διευθυντή και εκτε-
λεστικού διοικητικού συμβούλου Γλαύκου Μαύρου  και
άλλων ανώτερων διευθυντικών στελεχών του Ομίλου.
Της έναρξης του γεύματος προηγήθηκε σύντομη εκδή-
λωση στην οποία απηύθυναν χαιρετισμούς οι Γλαύκος
Μαύρος, Μάνθος Μαυρομμάτης, και Παναγιώτης Λοϊζί-
δης.  

Στρατηγική συνεργασία 
ομίλων Λανίτη - Ιακωβίδη 

OI OMIΛOI Μ.Σ. Ιακωβίδη και Λανίτη, ανακοίνωσαν ότι έχουν συγχω-
νεύσει τις δραστηριότητές τους στους τομείς φυτοπροστασίας και λι-
πασμάτων. Η συμφωνία έχει ισχύ από την 1η Μαρτίου 2010.

Με τη σχετική απόφαση ιδρύθηκε η εταιρεία Αgrolan Ltd, η οποία
αποτελεί τη συγχώνευση των εταιρειών Fertilan Ltd μέλος του Συ-
γκροτήματος Εταιρειών Ν.Π. Λανίτης και Vetagrica Ltd (Τμήμα Αγρο-
χημικών) μέλος του Ομίλου Ιακωβίδη.

Η Agrolan, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, στοχεύει σε ηγετική θέση στην κυ-
πριακή αγορά με στόχο την παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών για την καλύτερη δυ-
νατή εξυπηρέτηση των Κυπρίων αγροτών.

Η εταιρεία, προστίθεται, «θα παρέχει στον
κύπριο γεωργό ολοκληρωμένη σειρά λύσε-
ων φυτοπροστασίας, θρέψης φυτών, σπόρων

και γεωπονικών συμβουλών για βελτίωση της τεχνολογίας των καλ-
λιεργειών, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος. Με την
υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων με βάση τις επαγ-
γελματικές αρχές και πρακτικές, η εταιρεία στοχεύει στην καλύτερη
ενημέρωση και οργάνωση των καλλιεργητών.

Η σειρά των προϊόντων της Agrolan Ltd περιλαμβάνει εξαιρετικής
ποιότητας προϊόντα φυτοπροστασίας και ολοκληρωμένη σειρά λιπα-
σμάτων γνωστών οίκων.  Η ορθή χρήση των προϊόντων αυτών δια-
σφαλίζει στον Κύπριο γεωργό πλούσιες σοδιές με σεβασμό στο πε-
ριβάλλον».

Στην Πειραιώς Σερβίας
Νέα καθήκοντα γενικού διευθυντή και προέδρου του Εκτε-
λεστικού Συμβουλίου της Piraeus Bank Beograd, στη
Σερβία, αναλαμβάνει από τις 22 Μαρτίου 2010, ο Νεο-
κλής Νεοκλέους, στη θέση του απερχόμενου Δημήτρη
Φραγγέτη. Ο κ. Νεοκλέους εργάζεται στον Όμιλο από τον
Οκτώβριο του 2007, ως διευθυντής Μεγάλων και Μι-
κρομεσαίων Επιχειρήσεων της Τρά-
πεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ. Έχει
συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση
του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της
Τράπεζας, το οποίο έχει τριπλασια-
στεί από την ημέρα έναρξης εργα-
σιών της στην Κύπρο.  Έχει εργαστεί
επί 18 χρόνια, τόσο στην Κύπρο όσο
και στην Ελλάδα, στους τομείς Ανά-
πτυξης Εργασιών Μεγάλων Επιχει-
ρήσεων, Αναδιαρθρώσεων, Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων,
Factoring και δικτύου καταστημάτων. Είναι κάτοχος πτυ-
χίου Πολιτικού Μηχανικού από το UniversityCollege του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου και μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Imperial
College του Λονδίνου. Νέος επικεφαλής του Τομέα Με-
γάλων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Τράπεζας Πει-
ραιώς (Κύπρου) Λτδ αναλαμβάνει ο κ. Ηλίας Τρίγκας.

Αναπληρωτής γ.γ. ΔΕΟΚ  
Το  Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ  με ομόφωνη απόφα-
σή του, εξέλεξε  στις 3 Μαρτίου νέο Αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα τον Ιωσήφ Αναστασίου, ο οποίος βρίσκεται
στις τάξεις της ΔΕΟΚ από το 1996 υπηρετώντας από διά-

φορα πόστα. Ο Αναστασίου διετέλε-
σε μέλος του Δ.Σ του ΠΙΚ (Παρατηρη-
τήριο Ισότητας Κύπρου). Είναι μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
και μέλος της Συντονιστικής επιτρο-
πής του Κοινωνικού φόρουμ Κύπρου
καθώς και μέλος του Δ.Σ του ΤΙΣΙΜ.

Την περίοδο 2006-2007 δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ελάνη «Ανοικτές Πόρτες», σαν
Σύμβουλος Απασχόλησης στο υποέργο που αφορούσε
τη Συμβουλευτική Υπηρεσία της γυναικείας Απασχόλη-
σης.Το 2009 προσέφερε τις υπηρεσίες του για την υλο-
ποίηση του προγράμματος που είχε αναλάβει ως ανάδο-
χος η ΔΕΟΚ για κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής πεί-
ρας ανέργων και αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΑΡΦΙΝ: ΤΥΧΕΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Στις ΑΤΜ της Marfin Laiki eBank, εκτός από χρόνο κερδίζεις και χρή-
μα! Επτά  τυχεροί πελάτες κέρδισαν το ύψος τους (σε mm) σε ευρώ!
Και αυτό, γιατί κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2009,
πραγματοποίησαν καταθέσεις μέσω των ΑΤΜ της Marfin Laiki eBank.
Αριθμός ΑΤΜ έχει αναβαθμιστεί και εξοπλισθεί με μηχανισμό απο-
δοχής καταθέσεων χωρίς φάκελο.  Οι επτά τυχεροί  που κέρδισαν
το ύψος τους (σε mm) σε ευρώ είναι οι ακόλουθοι: Μαργαρίτα Οι-
κονομίδου, Boris Koukhartchook, Αντρέας Λουκά, Μαρία Γεωργί-
ου, Χαράλαμπος Αστραίος, Ελένη Αριστοβούλου και Δήμητρα Νι-
κολάου. Επίσης, 13 άλλοι πελάτες που πραγματοποίησαν καταθέ-
σεις στις ΑΤΜ χωρίς φάκελο κέρδισαν από ένα Σαββατοκύριακο για
2 άτομα με ημιδιατροφή στο IntercontinentalAphrodite Hills Resort.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Η Etihad Airways, ο εθνικός αερομεταφορέας των Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων, διασφάλισε επτά επιπλέον πτήσεις την εβδομά-
δα από τη βάση της στο Άμπου Ντάμπι προς την Αυστραλία. Οι
επτά πτήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν προς κάθε πύλη στην
Αυστραλία, που περιλαμβάνει τους ήδη υπάρχοντες προορισμούς,
Σίδνεϊ, Μπρισμπέιν και Μελβούρνη. Οι επιπλέον επτά εβδομαδιαί-
ες πτήσεις αποδόθηκαν στην Etihad με τον όρο ότι οι πτήσεις θα πε-
τούν επίσης μέσω ή προς ένα τοπικό αεροδρόμιο. Η Etihad διαθέ-
τει επτά γραφεία, αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία, συμπεριλαμβα-
νομένου ενός αποκλειστικού κτιρίου συντήρησης αεροσκαφών στο
Διεθνές Αεροδρόμιο του Σίδνεϊ. Η συνεργασία της εταιρείας με την
Αυστραλία περιλαμβάνει επίσης πολλές πρωτοβουλίες για τις κοι-
νότητες όπως σημαντικές χορηγίες και υποστήριξη σε είδος αθλη-
τικών σωματείων, πολιτιστικών, κοινοτικών και φιλανθρωπικών ορ-
γανισμών.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Tο Private Banking της Εθνικής Τράπεζας βραβεύθηκε ως “Best
Private Banking in Greece 2010», τόσο μεταξύ των ελληνικών τρα-
πεζών όσο και των ξένων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, από
το έγκριτο διεθνές οικονομικό περιοδικό Euromoney. Η διάκριση
αυτή είναι αποτέλεσμα της ετήσιας διεθνούς έρευνας, η οποία αξιο-
λογεί την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Private Banking
ανά χώρα, με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Το βραβείο
αυτό, επιβεβαιώνει την επιτυχημένη  στρατηγική του Private Banking
για παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών. Ταυτό-
χρονα, αντανακλά  την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν την
Εθνική οι πελάτες της, αναγνωρίζοντας το κύρος, την αξιοπιστία και
την εμπειρία του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού οργανισμού της
χώρας.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Η εταιρεία LimassolMarina Ltd έχει συνάψει συμφωνία με την εται-
ρεία Camper & Nicholsons Marinas για τη διαχείριση της μαρίνας
Λεμεσού. Η μαρίνα Λεμεσού αναμένεται να υποδεχτεί τα πρώτα
σκάφη το φθινόπωρο του 2012. Στη μαρίνα θα κατασκευαστούν
όλα τα απαραίτητα λιμενικά έργα και κτιριακές εγκαταστάσεις για
ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και θα διαμορφωθεί χώρος για τη
συντήρηση και επιδιόρθωσή τους. Η μαρίνα θα παρέχει στα σκά-
φη αναψυχής υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και διευκολύνσεις.   

Της Nιόβης Γεωργιάδη

Σύμφωνα με την ψυχολογία της εργασίας, οι ειδικοί διαχωρί-
ζουν τις μεθόδους αξιολόγησης του προσωπικού σε αντικειμε-
νικές και υποκειμενικές. Οι υποκειμενικές μέθοδοι αξιολόγη-
σης ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας και των ατό-
μων που εργάζονται σε αυτήν.  Οι αντικειμενικές μέθοδοι αξιο-
λόγησης, εξ ορισμού, αξιολογούν κάποια κριτήρια που είναι με-
τρήσιμα. Η αξιολόγηση αυτή καθορίζεται στη βάση της εργα-
σίας και της παραγωγής ενός υπαλλήλου. Ο προϊστάμενος, θα
λάβει υπόψη ως κριτήρια αξιολόγησης την ποσοτική και ποιοτι-
κή παραγωγή του υπαλλήλου. Ο εργαζόμενος αξιολογείται από
τον αριθμό παραγόμενων προϊόντων, δηλαδή την εργασία που
σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Για να είναι όμως
αντικειμενικό το κριτήριο της παραγωγικότητας του υπαλλήλου,
πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες οι οποίοι διευκόλυναν ή
δυσχέραναν την παραγωγή των προϊόντων, όπως για παράδειγ-
μα οι καιρικές συνθήκες σε περίπτωση που επηρεάζουν την
άσκηση ενός επαγγέλματος. Ο αριθμός λαθών και οι αιτίες αυ-
τών μπορούν να παίξουν ρόλο στην αξιολόγηση του υπαλλήλου
και κυρίως σε συνάρτηση με τα χρόνια εμπειρίας του. 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υπαλλήλων, και καθώς η τε-
χνολογική ανάπτυξη ολοένα και διαδίδεται, στους υπαλλήλους
που εφαρμόζεται, μπορεί να ληφθεί και η απόδοσή τους στη
χρήση τεχνολογικών μέσων και η εργασία που γίνεται με αυτά.
Οι απουσίες από την εργασία, η επιμόρφωση ή η κατάρτιση που
παρακολούθησε ένας υπάλληλος και ο ρυθμός ανέλιξης που
παρουσιάζει ανάλογα με τα χρόνια πείρας του είναι αντικειμενι-
κά στοιχεία προς αξιολόγηση. 
Οι μέθοδοι αξιολόγησης που στηρίζονται σε μετρήσιμα στοι-
χεία, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως οι πιο ορθές, αν γί-
νονται όμως με γνώμονα και τους παράγοντες που επηρεάζουν
γενικότερα την απόδοση του εργαζόμενου. Οι αντικειμενικές
μέθοδοι είναι, όμως, καταλληλότερες προς χρήση για επαγγέλ-
ματα όπου η εργασία και η παραγωγή μπορεί να μετρηθεί ποσο-
τικά κυρίως, και όχι ποιοτικά. 
* Διπλωματούχος Οικονομικών, Πολιτικών και Εργασιακών Επιστημών.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Απαραίτητη η σύμπραξη 
δημόσιου - ιδιωτικού τομέα

Στον τομέα 
φυτοπροστασίας 
και λιπασμάτων

Τ
ο μέγεθος των ποσών που θα
απαιτηθούν για την εκτέλεση
τεράστιων έργων υποδομής
παγκοσμίως μέσα στην επό-
μενη εικοσαετία καθιστά επι-

τακτική ανάγκη τη συνεργασία δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα. Αρκεί να υπενθυμί-
σουμε τον πρόσφατο υπολογισμό του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης, με βάση τον οποίο οι δα-
πάνες για έργα υποδομής μέχρι το 2030
θα υπερβούν τα $40 τρισ. Πρόκειται,
όπως γίνεται αντιληπτό, για ένα γιγαντι-
αίο ποσό το οποίο, ευνόητα, δεν μπορεί
να το επωμισθεί μόνος του ο δημόσιος
τομέας.

Επισκόπηση 2009
Σύμφωνα με την ετήσια επισκόπηση της

KPMG για το 2009*, ήδη οι κυβερνήσεις
χωρών όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Γερμα-
νία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ έχουν ανακοι-
νώσει τη δέσμευση σημαντικού μέρους των
πακέτων ενίσχυσης των οικονομιών τους
υπό το βάρος της παγκόσμιας ύφεσης για
σκοπούς εκτέλεσης έργων επέκτασης και
αναβάθμισης της υφιστάμενης υποδομής
τους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
η σύμπραξη δημόσιου-ιδιω-

τικού τομέα (public-
private partnership ή
PPP όπως είναι διεθνώς
γνωστή) προσφέρει
σημαντικά βελτιωμένες
πιθανότητες επιτυχίας για την εκτέ-
λεση μεγάλων έργων υποδομής. Προς
την κατεύθυνση αυτή η KPMG πρω-
ταγωνιστεί, διευκολύνοντας τη συ-
νεργασία του επιχειρηματικού τομέα
με το δημόσιο, προς όφελος όλων των
πλευρών. Το όφελος αυτό δεν είναι
μόνο αυστηρά οικονομικό αλλά έχει
και χρονική διάσταση, αφού από  τη
σύμπραξη κράτους και επιχειρήσεων
τα έργα μπορούν να διεκπεραιωθούν
σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διά-
στημα. Γίνεται αντιληπτό ότι επειδή
πρόκειται για έργα νευραλγικής ση-
μασίας, σε τομείς όπως εκείνοι της
ενέργειας, των μεταφορών, των δη-

μοσίων υπηρεσιών και άλλων πτυχών της
«φυσικής και ψηφιακής» υποδομής μίας
οικονομίας, η διάρκεια εκτέλεσης και ολο-
κλήρωσής τους έχει σημασία.

Πολύτιμες υπηρεσίες
Από πλευράς τους οι διάφοροι οίκοι της

KPMG ανά το παγκόσμιο
μπορούν να παρέχουν στις
επιχειρήσεις που εμπλέκο-
νται σε αυτού του είδους τις
συμπράξεις πολύτιμες υπη-
ρεσίες διαχείρισης και εκτέ-
λεσης των έργων, εξασφά-
λιση επαρκούς χρηματοδό-

τησης και ελαχιστοποίηση του συνεπαγό-
μενου ρίσκου. Οι επαγγελματίες του ορ-
γανισμού διαθέτουν τεράστια πείρα διε-
θνώς, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ικα-
νοποίηση τόσο των συμφερόντων του ιδιω-
τικού τομέα όσο και των κυβερνητικών απαι-
τήσεων για έργα και υπηρεσίες υψηλής ποι-
ότητας. 

Σήμερα, με ένα δίκτυο 3.000 επαγγελ-
ματιών παγκοσμίως, το τμήμα παροχής υπη-
ρεσιών για έργα υποδομής της KPMG είναι
σε θέση να ενεργήσει ως σύμβουλος σε
ένα ευρύ φάσμα έργων. Χαρακτηριστική
είναι η επιτυχία του οργανισμού στις ΗΠΑ
όπου η KPMG διορίστηκε ως στρατηγικός
σύμβουλος της Πολιτείας του Μίσιγκαν σε

θέματα σύμπραξης του δημόσιου και ιδιω-
τικού τομέα. Πρόκειται για μία σημαντικό-
τατη επιτυχία στις ΗΠΑ, αφού η απόφαση
προνοεί ότι ο οργανισμός θα αναφέρεται
κατευθείαν στην εκτελεστική ομάδα του
κυβερνήτη και θα έχει εποπτεία και εμπλο-
κή σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέρ-
γεια, η εκπαίδευση, η πληροφορική, οι φυ-
σικοί πόροι, τα εργατικά θέματα, η οικο-
νομική μεγέθυνση καθώς και τα πολιτεια-
κά υπουργεία Διαχείρισης και Προϋπολο-
γισμού, και Οικονομικών.

Ασία-Ειρηνικός
Στη γεωγραφική περιφέρεια των χωρών

της Ασίας και του Ειρηνικού οι ανάγκες για
επενδύσεις σε έργα υποδομής είναι πραγ-
ματικά πιεστικές, όπως επισημαίνει ο Julian
Vella, συνέταιρος και περιφερειακά επικε-
φαλής του τμήματος υπηρεσιών για έργα
υποδομής της KPMG. Στην περιοχή αυτή
οι διάφοροι οίκοι της KPMG έχουν απο-
κτήσει τα τελευταία χρόνια ηγετική θέση
σε τομείς όπως οι μεταφορές, οι υδάτινοι
πόροι, η ενέργεια, οι κοινωνικές υποδομές
και οι φυσικοί πόροι. Ενδεικτικό είναι το πα-
ράδειγμα της Σιγκαπούρης όπου ο οργα-
νισμός έχει προσφέρει σημαντικές συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της
υλοποίησης του μεγάλου έργου της κυ-
βέρνησης για το 2012, που αποσκοπεί στην
παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών νέας γε-
νιάς στο 95% των διευθύνσεων της χώρας. 

Στο διάλογο που έχει αναπτυχθεί με τις
εθνικές κυβερνήσεις των χωρών της πε-
ριοχής, σύμφωνα με τον κ. Vella, οι οίκοι
της KPMG στα κράτη του Ειρηνικού και της
Ασίας ενημερώνουν για τις δυνατότητες
εξασφάλισης της απαραίτητης χρηματο-
δότησης ενώ υποβάλλουν πληθώρα προ-
τάσεων για διάφορες πτυχές που αφορούν
στην εκτέλεση ενός έργου. «Το σίγουρο εί-
ναι ότι ένας μεγάλος αριθμός κυβερνήσε-
ων της ευρύτερης περιοχής του Ειρηνικού
και της Ασίας επιθυμούν να πραγματοποι-
ήσουν τεράστια έργα υποδομής τα οποία
προϋποθέτουν την αξιοποίηση δεξιοτήτων,
γνώσεων, πόρων και χρηματοδότησης από
τον ιδιωτικό τομέα». 

* Building Confidence: KPMG International 2009
Annual Review

Τεράστιο το κόστος
των έργων υποδομής 
της εικοσαετίαςFLEXITANKS FOR IMPORTS / EXPORTS

INTO 20FT CONTAINERS

Αναλαμβάνουμε την  προμήθεια και τη θαλάσσια
μεταφορά υγρών φορτίων (ελαιόλαδο, κρασί, χημικά,
απορρυπαντικά, λιπαντικά, μηχανέλαια κτλ) από και

προς όλα τα μέρη του κόσμου. 
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Καθαρή εσωτερική αξία EURO 0.3852

Πλήρως κατανεμημένη
καθαρή εσωτερική αξία Ν/Α*

* Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται 
μόνο από μετοχές. Ονομαστική αξία μετοχής €0,39
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