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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η έξοδος από 
τον βάλτο των 
επιδοτήσεων

 Εµβληµατικά επενδυ-
τικά σχέδια σε καθεστώς 
Fast Track µέχρι τώρα εί-
χαµε µόνο στο... όνοµα, 
αφού παλεύουν επί έτη µε 
τη «γραφειοκρατία» για να 
πάρουν άδεια. Χιλιάδες 
εγκλωβισµένοι επενδυτές 
που αναµένουν –επίσης 
επί σειρά ετών– να υπα-
χθούν ή να λάβουν προ-
καταβολή µέσα από τις δι-
ατάξεις της «ναυαρχίδας» 
των επιδοτήσεων που πα-
ρέχει η χώρα, του λεγόµε-
νου «Αναπτυξιακού Νό-
µου».
Πλέον, ο επιχειρηµατι-
κός κόσµος µπορεί να πι-
στέψει ότι η ώρα της «εξό-
δου» από τον επενδυτικό 
«βάλτο» έφτασε. Το νέο 
Αναπτυξιακό 

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

Ποια deals φέρνει το 
επενδυτικό προσκλητήριο

 Με ένα µπαράζ πρωτοβουλιών και θεσµικών 
µεταρρυθµίσεων επιδιώκει η κυβέρνηση να 
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη της διεθνούς 
επενδυτικής κοινότητας προς την Ελλάδα και 
να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 
προσέλκυση και υλοποίηση σηµαντικών, ξένων 
και εγχώριων, επενδύσεων.

Κινήσεις όπως το προσφάτως δηµοσιευθέν αναπτυξιακό 
νοµοσχέδιο, που αίρει σοβαρά εµπόδια, προωθούν 
σηµαντικές αλλαγές µε στόχο την προσέλκυση και 
διευκόλυνση στην υλοποίηση επενδύσεων. 
Η επανεκκίνηση εµβληµατικών επενδύσεων όπως στο 
Ελληνικό, αποκρατικοποιήσεων και σειράς άλλων έργων 
τροφοδοτεί το θετικό momentum που διαµορφώνεται.

Folli Follie: Το σκληρό πόκερ 
με τους ομολογιούχους.

Το project των 300 εκατ. και 
το μοντέλο των ΣΔIΤ.

J.P. Morgan: Ο Τραμπ και 
ο δείκτης-αντίκτυπος των tweets.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ STORY ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΜΠΕ∆ΩΝΕΤΑΙ ΞANA ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. ΤΟ ΝΕΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

ΠΡΙΝ ΤΑ 
ΠΑΡΑΤΗΣΕΤΕ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Πώς το πακέτο 
Ντράγκι επηρεάζει 
ελληνικά οµόλογα 
και τράπεζες
Το παρασκήνιο για QE και τη 
µείωση επιτοκίων. .   ΣΕΛ. 10

Ποιοι και πώς κερδίζουν 
από τις αρνητικές 
αποδόσεις χρέους
  Η συναλλαγµατική επίδραση µετατρέπει την απόδοση 
-0,25% των 10ετών ιαπωνικών κρατικών οµολόγων σε 
µια ισοδύναµη απόδοση 2,22% σε δολάρια.    ΣΕΛ. 16

  ΣΕΛ. 4-5

Tα «κλειδιά» της 
µεγάλης επένδυσης 
της Pfizer στην 
Ελλάδα...
...και ο ρόλος του Έλληνα CEO 
της πολυεθνικής.   ΣΕΛ. 8

Το blame game 
στην Creta Farms 
και η αγωνία για 
τον επενδυτή   ΣΕΛ. 17

> Το στοίχηµα της προσέλκυσης 
µεγάλων funds και 
η θεσµική θωράκιση.

Το στοίχηµα της προσέλκυσης Το στοίχηµα της προσέλκυσης Το στοίχηµα της προσέλκυσης Το στοίχηµα της προσέλκυσης Το στοίχηµα της προσέλκυσης 

Ποιοι παράγοντες 
µπορούν να οδηγήσουν 
στο... restart του 
Χρηµατιστηρίου

Το στοίχημα 
της Ανάπτυξης   ΣΕΛ. 19-30

Αυξήσεις στα εισοδήµατα για όλους 
µε τη νέα φορολογική κλίµακαµε τη νέα φορολογική κλίµακαµε τη νέα φορολογική κλίµακα
  Λόγω της µείωσης από το νέο έτος της παρακράτησης φόρου.   ΣΕΛ. 13

ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πώς αλλάζει το τοπίο 
για τους οφειλέτες 

με «κόκκινα» δάνειαμε «κόκκινα» δάνειαμε «κόκκινα» δάνειαμε «κόκκινα» δάνειαμε «κόκκινα» δάνειαμε «κόκκινα» δάνεια

> Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν δανειολήπτες και εγγυητές. 
Ένας πλήρης οδηγός µε κρίσιµες ερωτήσεις-απαντήσεις 

και παραδείγµατα, πριν απελευθερωθούν 
τα µέσα αναγκαστικής εκτέλεσης. 

  ΣΕΛ.  18, 31

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

84η ∆ΕΘ

ΣΕΛ. 19-30ΣΕΛ. 19-30

Άρθρο του Άδ. Γεωργιάδη
Το κράτος, από εχθρός, γίνεται 
φίλος του επιχειρηματία   ΣΕΛ. 20 

> > 
µεγάλων funds και 
η θεσµική θωράκιση.

µπορούν να οδηγήσουν 
στο... restart του 
ΧρηµατιστηρίουΧρηµατιστηρίου

η θεσµική θωράκιση.

> Το «παράθυρο» από το Eurogroup 
και η θετική αποδοχή του αιτήµατος 
αποπληρωµής του ∆ΝΤ.

Το «παράθυρο» από το Eurogroup Το «παράθυρο» από το Eurogroup Το «παράθυρο» από το Eurogroup 

Πώς ανοίγει ο δρόµος 
για τη µείωση 
των πρωτογενών 
πλεονασµάτων

    ΣΕΛ. 11   ΣΕΛ. 6-7


