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DBRS: Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα
Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, σε Β από CCC, προχώρησε ο
οίκος αξιολόγησης DBRS Ratings Limited, διατηρώντας και τη θετική προοπτική της οικονομίας της χώρας.
Η αναβάθμιση οφείλεται στην ισχυρή μεταρρυθμιστική πρόοδο που έχει επιτύχει η Ελλάδα από το 2010, τις
θετικές ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης το 2017 και τα τρία συνεχόμενα χρόνια δημοσιονομικής
υπεραπόδοσης. Επιπλέον, οι πολιτικοί κίνδυνοι είναι πλέον χαμηλότεροι, έχει ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση
του προγράμματος και η τέταρτη και τελευταία είναι καθ' οδόν, γεγονότα που ο DBRS θεωρεί θετικά σημάδια.
Η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει το τι προσδοκάται να γίνει εντός των επόμενων μηνών, δηλαδή την έξοδο
από το πρόγραμμα και τις διαπραγματεύσεις για την ελάφρυνση του χρέους.
Μια περαιτέρω αναβάθμιση θα μπορούσε να υποκινηθεί μεταξύ άλλων από τη συνεχιζόμενη, επιτυχή εφαρμογή
των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη λήψη μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους.
Τον περασμένο μήνα (4/4) ο DBRS ανέφερε σε σχόλιό του ότι είναι ενθαρρυντικές οι ενδείξεις από τη μακρά και
δύσκολη διαδικασία οικονομικής και χρηματοπιστωτικής προσαρμογής της Ελλάδας.
«Καθώς το τρίτο πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας κοντεύει στο τέλος του και η Ελλάδα ετοιμάζεται για
την πρόσβασή της στην αγορά, οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν αποφέρουν καρπούς και περαιτέρω μεταρρυθμίσεις
αναμένονται», σημείωνε μεταξύ άλλων ο οίκος.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folli – Follie: Ανακοίνωση διάψευσης της έκθεσης της “QCM”
Αναφορικά με τους ισχυρισμούς της QCM, οι οποίοι παρατίθενται στην από 4 Μαΐου 2018 έκθεσή της και σε
συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης στην οποία η Εταιρεία μας προέβη νωρίτερα σήμερα, δια της παρούσης
ανακοίνωσής μας, θα θέλαμε να επαναλάβουμε την πλήρη και ρητή διάψευση του συνόλου των εν λόγω
ισχυρισμών. Επιπροσθέτως, δια της παρούσης, παραθέτουμε τις απαντήσεις μας επί των ισχυρισμών Α έως F, οι
οποίοι περιλαμβάνονται στην επίμαχη έκθεση υπό τον τίτλο “Executive Summary” στην σελίδα 2 αυτής.
Συνέχεια..
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/ Σημείων Λιανικής Πώλησης (Points of Sales) εμφανίζεται σημαντικά μικρότερο από το αναμενόμενο»: Το
A. «Το Δίκτυο
2016 τα Σημεία Λιανικής Πώλησης για το Folli Follie brand, τα οποία ήταν σε λειτουργία, ήταν 634 Το 2017 τα Σημεία
Λιανικής Πώλησης για το Folli Follie brand, τα οποία ήταν σε λειτουργία, ήταν 587 Σημειώνεται ότι κατά τη συνήθη
πορεία της επιχειρηματικής λειτουργίας μας και στο πλαίσιο της διαδικασίας διαρκούς ανανέωσης και αναβάθμισης, του
επαναπροσδιορισμού, καθώς και της επανεξέτασης της παρουσίας μας στα καταστήματα συμβατικού τύπου και επίσης,
λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης στον χώρο των διαδικτυακών πωλήσεων, μειώσαμε, κατά τη διάρκεια των ετών 2016
και 2017, για το brand της Folli Follie, τα Σημεία Λιανικής Πώλησης (Points of Sales) 2 κατά 47, φθάνοντας έτσι τον
αριθμό 587 Σημείων Λιανικής Πώλησης μέχρι το τέλος του 2017. Ως εκ τούτου, αδυνατούμε να κατανοήσουμε με ποιο
τρόπο η QCM εσκεμμένα δηλώνει ότι τα Σημεία Λιανικής Πώλησής μας είναι 289, με δεδομένο το γεγονός ότι στο τέλος
του 2017 τα Σημεία Λιανικής Πώλησης που βρίσκονταν σε λειτουργία ήταν 587 (συμπεριλαμβανομένων των boutiques,
shop in shop, counters, outlets, αφορολόγητων και φορολογημένων πωλήσεων σε αεροδρόμια, καθώς και πωλήσεων
πτήσεων μέσω αεροπορικών εταιρειών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα brands της Links of London και τα λοιπά
brands).
Β. «Επιτόπιοι έλεγχοι»: Τα καταστήματα στη Madison and Soho έχουν αναβαθμιστεί κάτω από το νέο store concept του
FF Brand και έχουν μεταφερθεί στο Νέο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. H QCM σκοπίμως παραλείπει να το γεγονός αυτό.
Γ. «Διαδικτυακή Παρουσία» Σχετικά με την ανάλυση για την Διαδικτυακή Παρουσία θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:
Η σύγκριση που γίνεται μεταξύ της Folli Follie και των ανταγωνιστών μας είναι παραπλανητική, καθώς επικεντρώνεται
στο Instagram και το Facebook, τα οποία δεν υφίστανται στην Κίνα, καθώς είναι απαγορευμένα στην συγκεκριμένη χώρα.
Το αποτύπωμά μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) θα έπρεπε αντ' αυτού να έχει μετρηθεί βάσει των
ακολούθων μας (followers) στην βασική κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το Weibo. Στην πλατφόρμα αυτή, ο
αριθμός των followers μας σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές μας σχηματίζει μια διαφορετική και ακριβέστερη
εικόνα: 3 Weibo Folli Follie: 442 χιλιάδες Pandora: 38 χιλιάδες Kate Spade: 240 χιλιάδες Michael Kors: 667 χιλιάδες
Σχετικά με την συσχέτιση μεταξύ της κίνησης στις ιστοσελίδες μας και τις πωλήσεις μέσω των ψηφιακών μας καναλιών, η
Quintessential προβαίνει σε μια ακόμη παραπλανητική υπόθεση, καθώς αγνοεί τις πωλήσεις από ιστοσελίδες τρίτων
(αγορές - marketplaces), οι οποίες αποτελούν τον βασικό πυρήνα της στρατηγικής μας για τις διαδικτυακές λιανικές
πωλήσεις. Η Folli Follie αντιλήφθηκε από νωρίς την διείσδυση και την δύναμη των τοπικών αγορών σχετικά με την
προώθηση των διαδικτυακών πωλήσεων στην Κίνα και έχει επενδύσει επιτυχώς στην παρουσία της κατά την διάρκεια
των τελευταίων 5 ετών, σημειώνοντας σχεδόν το σύνολο των διαδικτυακών μας πωλήσεων από αυτές τις αγορές.
Δ. «Οικονομική Ανάλυση» Κατά την κανονική πορεία του επιχειρηματικού μας μοντέλου χονδρικών πωλήσεων και στο
πλαίσιο των συνήθων ανακοινώσεών μας προς την αγορά, είναι ευρέως γνωστό ότι η FFG δημοσιοποιεί τριμηνιαίες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι η αρνητικές ελεύθερες ταμειακές
ροές οφείλονται στο επιχειρηματικό μοντέλο χονδρικής του Ομίλου, το οποίο βασίζεται σημαντικά στο κεφάλαιο κίνησης.
Κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, το 4 κεφάλαιο κίνησης σταδιακά μειώνεται ως ποσοστό επί των πωλήσεων,
ενώ το γεγονός ότι επικεντρωνόμαστε στρατηγικά στην ανάπτυξη των omni-channels θα αλλάξει το υπάρχον
επιχειρηματικό μοντέλο και αναμένεται να βελτιώσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές.
E. «Κινέζικες Θυγατρικές»: Η Quintessential διαλαμβάνει λανθασμένα στην έκθεσή της ότι η FF Group ισχυρίζεται την
επίτευξη πωλήσεων ενός δις στην Ασία, από τις οποίες η Κίνα «υποτίθεται» ότι έχει την μερίδα του λέοντος‧ αυτός ο
ισχυρισμός είναι εσφαλμένος και παραπλανητικός. Η πραγματικότητα είναι ότι το ένα δις πωλήσεων σχετίζεται με τις
ενοποιημένες λιανικές και χονδρικές πωλήσεις εντός της περιοχής Ασίας - Ειρηνικού (APAC) και περιλαμβάνει όλα τα
κανάλια λιανικών, χονδρικών, αεροπορικών και αφορολόγητων πωλήσεων σε όλες τις χώρες της περιοχής Ασίας Ειρηνικού. Οι δύο κινεζικές θυγατρικές που αναφέρονται στην έκθεση σχετίζονται με μέρος των κινεζικών
δραστηριοτήτων λιανικής, οι οποίες αποτελούν ένα μικρός μόλις μέρος των κινεζικών και γενικότερων ενοποιημένων
δραστηριοτήτων λιανικής της περιοχής APAC.
ΣΤ. «Επιφυλάξεις σχετικά με τους ορκωτούς ελεγκτές»: Η Ecovis είναι μια πρώτη τη τάξει παγκόσμια ελεγκτική εταιρεία
με πάνω από 6.500 στελέχη, η οποία δραστηριοποιείται σε πάνω από 70 χώρες. Κατατάσσεται 18η μεταξύ των παγκόσμιων
ελεγκτικών εταιρειών με σημαντική γεωγραφική κάλυψη και ουσιώδη σχέδια επέκτασης.
Η FF Group σκοπεύει να συνεργαστεί με την Ecovis όσον αφορά τις κινεζικές θυγατρικές, γεγονός που συμβαδίζει και με
τα σχέδια επέκτασης της Ecovis στην εν λόγω περιοχή. Ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα
συμπεράσματα της έκθεσης της QCM είναι παραπλανητικά. Το γεγονός ότι η QCM γνωρίζει πολύ καλά τα
αδιαμφισβήτητα στοιχεία και έχει τοπική εξειδίκευση στην περιοχή της Νότιας Ασίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
ανάλυση έχει χειραγωγηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς. Η Εταιρεία μας διεξάγει έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσει
ποιες εταιρείες ή ποια πρόσωπα μπορεί να έχουν αποκτήσει παράνομο όφελος από την δημοσίευση αυτής της ψευδούς και
παραπλανητικής έκθεσης και θα προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης
H παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, ανακοινώθηκε στη
σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, ύστερα από τη συμπλήρωση πλήρους θητείας
και εποικοδομητικής συνεργασίας τριών ετών.
Ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης ανέλαβε τη διοίκηση της Τράπεζας τον Μάρτιο του 2015 σε μία περίοδο κρίσιμη
για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα της χώρας, εκπληρώνοντας σημαντικό έργο για την επιτυχή
εκτέλεση του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Η ολοκλήρωση της θητείας του κ.
Φραγκιαδάκη στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου συμπίπτει με την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους
του σχεδίου αναδιάρθρωσης και την απόφαση της τράπεζας να προχωρήσει τώρα σε επανασχεδιασμό της
επιχειρησιακής της στρατηγικής. Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα
στη διαμόρφωση και εφαρμογή νέας στρατηγικής - και στο πλαίσιο αυτό ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, μιλώντας
ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου, αποφάσισε και ανακοίνωσε την παραίτηση του από τη θέση του
διευθύνοντος συμβούλου, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την έναρξη της διαδικασίας διαδοχής.
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Κώστας Μιχαηλίδης, ευχαρίστησε εκ μέρους του διοικητικού
συμβουλίου τον Λεωνίδα Φραγκιαδάκη για το σημαντικό και δύσκολο έργο που επιτεύχθηκε κατά την
τελευταία τριετία, και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του επιδιώξεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε
στην άμεση έναρξη εφαρμογής νέου στρατηγικού σχεδίου μετεξέλιξης και εκσυγχρονισμού της τράπεζας και
του ομίλου προς το συμφέρον των εργαζομένων, των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας. Ακολούθως,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της τράπεζας, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την
ανασυγκρότησή του σε σώμα και η σύνθεση του πλέον έχει ως εξής: Πρόεδρος του δ.σ., είναι ο Κώστας
Μιχαηλίδης (μη εκτελεστικό μέλος), αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ο Παύλος Μυλωνάς (εκτελεστικό
μέλος που θα ασκεί και τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου μέχρι την τακτική γενική συνέλευση),
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ορίστηκε ο Δημήτριος Δημόπουλος, ανεξάρτητα μη
εκτελεστικά μέλη η Μαριάν Κλαντ, ο Κλωντ Πιρέ, ο Χάρης Μάκκας και ο Άντριου Μακ Ίνταϊρ, μη
εκτελεστικό μέλος είναι η Εύα Σέντερμπαλκ, και εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
είναι η Παναγιώτα Ιπλιξιάν. Γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του ορίστηκε ο
Παναγιώτης Δασμάνογλου, γενικός διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της
τράπεζας και του ομίλου.
Καθηκόντα διευθύνοντος συμβούλου μέχρι την Τακτική ΓΣ αναλαμβάνει ο Π. Μυλωνάς
Ανακοίνωση του Τ.Χ.Σ.
To Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρακολουθεί στενά τις διοικητικές εξελίξεις στην Εθνική
Τράπεζα, στην οποία κατέχει το 40,39% του μετοχικού της κεφαλαίου, αναφέρεται σε σημερινή ανακοινωση
του ΤΧΣ, με αφορμή την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Λεωνίδα Φραγκιαδάκη.
Το Ταμείο σέβεται τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, το οποίο χαίρει της πλήρους
εμπιστοσύνης του, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
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Άνχελ Γκουρία: Η Ελλάδα ανακάμπτει, οι μεταρρυθμίσεις αρχίζουν να καρποφορούν
Στο πλευρό της Ελλάδας θα παραμείνει ο ΟΟΣΑ δηλώνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού
Άνχελ Γκουρία. «Όπως γνωρίζουμε, μία σειρά μεταρρυθμίσεων που εφαρμόσθηκαν από την κυβέρνηση αρχίζουν να καρποφορούν καθώς η οικονομική
ανάπτυξη αρχίζει να ανακάμπτει» σημειώνει ο ίδιος στην συνέντευξή του.
Εκφράζει την ικανοποίησή του, καθώς μετά από δυο χρόνια συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε μια σειρά
θεμάτων, όπως στην ανταγωνιστικότητα και στην παιδεία, με αποτέλεσμα η οικονομία να ανακάμπτει.
Ερωτηθείς από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης για δίκαιη ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς (inclusion Growth) ο κ. Γκουρία
τονίζει ότι πλέον επανεξετάζονται τα παραδοσιακά μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης και πλέον τίθεται στο επίκεντρο η ευημερία τον ανθρώπων.
Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση στον τομέα της εργασίας με στόχο τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, ο γραμματέας
του ΟΟΣΑ τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η τελευταία Οικονομική Έκθεση του Οργανισμού για την Ελλάδα περιλαμβάνει ειδικές προτάσεις πολιτικής για
μία ανάπτυξη για όλους,
 αλλά συγχρόνως με τρόπο που θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της υποστήριξης της απασχόλησης. «Αυτές οι
πολιτικές θα συμβάλουν στην πιο δίκαιη κατανομή των κερδών από την ανάπτυξη, αλλά συγχρόνως με τρόπο που θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη
μέσω της υποστήριξης της απασχόλησης» δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Γκουρία.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του γενικού γραμματέα του ΟΟΣΑ 'Ανχελ Γκουρία στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στην Αγγελική Λάζου.
ΕΡ: Κ. Γκουρία παρουσιάζοντας την έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία σταθήκατε ιδιαίτερα στα επιτεύγματα, όπως τα χαρακτηρίσατε, της
κυβέρνησης. Είπατε πως είμαστε εδώ να δουλέψουμε για σας, είμαστε εδώ να δουλέψουμε με εσάς, μπορείτε να μας εξηγήσετε με ποιο τρόπο θα γίνει
αυτό;
ΑΠ: Η Ελλάδα και ο ΟΟΣΑ ξεκίνησαν μία στρατηγική σύμπραξη το 2015 για να συνεργασθούν επί σειράς σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα,
έχουμε συνεργασθεί στους τομείς της εκπαίδευσης, του ανταγωνισμού και κατά της διαφθοράς. Το 2016 εκδώσαμε αξιολόγηση για την
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι μέχρι τον Μάρτιο 2018, όλες οι συστάσεις που προωθήθηκαν από την
αξιολόγηση εφαρμόσθηκαν από την κυβέρνηση. Επιπλέον, πρόσφατα εκδώσαμε μία εις βάθος μελέτη για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας
«Εκπαίδευση για ένα Λαμπρό Μέλλον της Ελλάδας». Αυτό ήταν το επιστέγασμα διετούς συνεργασίας που εστίασε σε πολλούς τομείς της εκπαίδευσης
και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, όπως είναι η εκπαιδευτική δαπάνη, η πρόσληψη εκπαιδευτικών και η αντιμετώπιση της σκιώδους εκπαίδευσης.
Όπως γνωρίζουμε, μία σειρά μεταρρυθμίσεων που εφαρμόσθηκαν από την κυβέρνηση αρχίζουν να καρποφορούν, καθώς η οικονομική ανάπτυξη αρχίζει
να ανακάμπτει. Ο ΟΟΣΑ είναι έτοιμος να προσφέρει τεχνική υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη και σε άλλους τομείς στο μέλλον.
ΕΡ: Ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε πως τώρα είναι η ώρα για μια δίκαιη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Πως μπορεί να συνεισφέρει ο ΟΟΣΑ σε
αυτή την κατεύθυνση;
ΑΠ: Η προώθηση μίας ανάπτυξης ανοικτής σε όλους αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του ΟΟΣΑ. Στην πράξη επικεντρώσαμε στην έννοια της
«inclusion» και τον περιορισμό των ανισοτήτων κατά την περασμένη δεκαετία. Ξεκινήσαμε μία πρωτοβουλία για μία ανάπτυξη ανοικτή σε όλους με
άξονα την μέτρηση «πολυδιάστατων συνθηκών διαβίωσης».
Αυτό μας επιτρέπει να επανεξετάσουμε τα παραδοσιακά μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης και να θέσουμε την ευημερία τον ανθρώπων στο επίκεντρο.
Έχουμε επίσης εργασθεί στο πλαίσιο της ισότιμης συνεκπαίδευσης των χωρών, με επίκεντρο θέματα όπως: πώς η ανισότητα επηρεάζει την
παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Πώς η τεχνολογική αλλαγή και η ψηφιοποίηση αλλάζουν τις ζητούμενες δεξιότητες και τον κόσμο της εργασίας. Και
πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να εκπληρώσουν τις παραγωγικές τους δυναμικές.
ΕΡ: είστε υποστηρικτής των μεταρρυθμίσεων και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι τώρα που βγαίνει η χώρα από το πρόγραμμα είναι η κατάλληλη
στιγμή για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση των εργασιακών. Ποια είναι η δίκη σας θέση απέναντι σε αυτό;
ΑΠ: Η τελευταία μας Οικονομική Έκθεση για την Ελλάδα περιλαμβάνει ειδικές προτάσεις πολιτικής για μία ανάπτυξη για όλους, όπως συνέχιση της
διαδικασίας των μεταρρύθμισης των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας ώστε να βελτιωθεί η στοχοθέτηση, κυρίως απέναντι σε οικογένειες με
παιδιά, και ενίσχυση των πολιτικών αναζήτησης εργασίας και εκπαίδευσης. Αυτές οι πολιτικές θα συμβάλουν στην πιο δίκαιη κατανομή των κερδών από
την ανάπτυξη, αλλά συγχρόνως με τρόπο που θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της υποστήριξης της απασχόλησης.
Από αυτήν την άποψη, ένα σύνολο προγραμμάτων είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της έλλειψης διαφόρων δεξιοτήτων που έχουν πολλές
κοινωνικές ομάδες. Για τους ενήλικες με εργασιακή εμπειρία, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά προγράμματα που εξελίσσουν ειδικές ειδικότητες που
απαιτούν οι εργοδότες, από τα προγράμματα των γενικών ειδικοτήτων. Η κυβέρνηση ήδη κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση και με επίκεντρο τις
δεξιότητες που απαιτούνται στους πιο δυναμικούς κλάδους στην Ελλάδα.
Επιπλέον η ανεργία των νέων μπορεί να αντιμετωπισθεί με μερικές πιο αποτελεσματικές στρατηγικές προσεγγίσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες
\
μεμονωμένων ατόμων που αναζητούν εργασία, όπως π.χ με επιπλέον ανάπτυξη των γενικών δεξιοτήτων, με ειδική εργασιακή κατάρτιση ή με
απασχόληση. Και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, οι πολιτικές αυτές πρέπει να συμπεριλαμβάνουν μέριμνα για τη φροντίδα των παιδιών ώστε όλο και
περισσότερες γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν. Αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα την διοίκηση και ήδη ζήτησαν τη βοήθειά μας σε αυτήν την
πρόκληση.
Είναι επιτακτική ανάγκη επίσης να επανεξεταστούν και να είναι καλύτερα στοχευμένες οι κοινωνικές παροχές. Ο ΟΟΣΑ μπορεί να υποστηρίξει τον
αγώνα της Ελλάδας σε αυτές τις προκλήσεις. Στην πραγματικότητα είχαμε προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση να αρχίσει να εργάζεται από κοινού σε
μία Στρατηγική Εθνικών Δεξιοτήτων για την Ελλάδα και εμείς είμαστε έτοιμοι.
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Μετά την 3ήμερη πτώση, στόχος η επιστροφή υψηλότερα των 825 – 830
μονάδων. Αλλιώς πάμε για δοκιμασία των ισχυρών στηρίξεων στα επίπεδα
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