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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ανάπτυξη 
να στηριχθεί 
µε δηµόσιες 
επενδύσεις

 Η άνοδος των επεν-
δύσεων κατά το 3ο τρίµη-
νο ήταν της τάξης του 2%, 
δηλαδή πιο βραδεία από 
την άνοδο του ΑΕΠ, που 
έφτασε στο 2,3%. Και τού-
το, όταν µελέτες, που απο-
δέχεται η κυβέρνηση, κά-
νουν λόγο για χρηµατο-
δοτικές ανάγκες 15 δισ. 
ευρώ ετησίως, για να επι-
στρέψει η χώρα στα προ 
κρίσης επίπεδα.
Το «όχηµα» διάθεσης δη-
µοσίων επενδύσεων, δη-
λαδή το Π∆Ε, υπέστη τα 
προηγούµενα χρόνια πολ-
λαπλές περικοπές Προϋ-
πολογισµού.
Ειδικά στο εθνικό σκέλος, 
δηλαδή αυτό που δεν συγ-
χρηµατοδοτεί

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

 Η Ελλάδα επιβεβαιώνει πως αποτελεί το 
νέο turnaround story της Ευρώπης και των 
αγορών. Έπειτα από µια άγονη πενταετία, 
οι µεγάλοι επενδυτικοί οίκοι επιστρέφουν 
αναζητώντας επενδυτικές ευκαιρίες.
Η PGIM, µε υπό διαχείριση assets 1 τρισ. δολαρίων, 
απέστειλε κλιµάκιο στελεχών για να εξετάσει λεπτοµερώς 

την ανάκαµψη που σηµειώνει η ελληνική οικονοµία, ώστε 
να διαµορφώσει την επενδυτική της στρατηγική για τα 
ελληνικά assets. Στην Αθήνα έχουν βρεθεί το τελευταίο 
διάστηµα, µεταξύ άλλων, στελέχη των Credit Suisse, UBS, 
BC Partners, Bain Capital και Axia Ventures Group, ενώ σε 
συνέδριο της G.S. στο Λονδίνο πιστοποιήθηκε εκ νέου το 
επενδυτικό ενδιαφέρον των ξένων κεφαλαίων.

Οι επαφές των τραπεζιτών 
με τους fund managers.

Ελλάκτωρ: Πώς θα αξιοποιηθούν 
τα 600 εκατ. ευρώ.

Το Lansdowne και η επιμονή 
στις short θέσεις.

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠO ΜΙΑ ΑΓΟΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ, ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ ΕΝΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ. ΠΟΙΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΝ, ΤΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΛΟΝ∆ΙΝΟ

ΟΤΑΝ ΤΑ ΒΑΖΕΙΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΛΙΑΘ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Ακίνητα: Ποιοι 
επενδύουν νέα 
κεφάλαια άνω των 
250 εκατ. .   ΣΕΛ. 23

Τι περιλαµβάνει 
η πρόταση της 
Ιmpala για την 
Creta Farms .   ΣΕΛ. 22

Πώς το νέο 
Πτωχευτικό 
κρίνει επενδυτικά 
κονδύλια 4 δισ.

.   ΣΕΛ. 6

  ΣΕΛ. 24-25

Η µεγάλη δοκιµασία του Μπόρις Τζόνσον. Στοχεύει σε 
άνετη αυτοδυναµία για την υλοποίηση του Brexit.   ΣΕΛ. 19 
Η µεγάλη δοκιµασία του Μπόρις Τζόνσον. Στοχεύει σε 

Το τέλος του 
Ην. Βασιλείου 
μπορεί να πλησιάζει 

> Έντονη αµηχανία στις κεντρικές 
τράπεζες, που ανησυχούν για 
φαινόµενο ντόµινο.

Έντονη αµηχανία στις κεντρικές Έντονη αµηχανία στις κεντρικές 

Κατάρρευση 
µεγάλου βρετανικού 
real estate fund λίγο 
πριν τις εκλογές

> Στη Βουλή στις 12 και 13 ∆εκεµβρίου το νοµοσχέδιο. 
– Πώς θα συµµετάσχει κάθε τράπεζα.

  ΣΕΛ. 10-11

ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ

Με 31,5 δισ. «κόκκινα» 
δάνεια η εκκίνηση 

του «Ηρακλή»

   Καθώς το ∆ηµόσιο χάνει έσοδα από τη δικαίωση ελεγχόµενων 
στα διοικητικά δικαστήρια.    ΣΕΛ. 13

Καθώς το ∆ηµόσιο χάνει έσοδα από τη δικαίωση ελεγχόµενων Καθώς το ∆ηµόσιο χάνει έσοδα από τη δικαίωση ελεγχόµενων 

Προς κλείσιµο φορολογικών υποθέσεων 
µε καταβολή του 50% φόρων και προστίµων

Ποιους στόχους «σκανάρουν» 
τα funds στην ελληνική αγορά

    ΣΕΛ. 4

φ
Το τελικό σχέδιο 
µείωσης των 
εισφορών για 
τις επιχειρήσειςτις επιχειρήσειςτις επιχειρήσειςτις επιχειρήσειςτις επιχειρήσειςτις επιχειρήσειςτις επιχειρήσεις
> Ελάφρυνση κατά 0,50% για 
τους εργοδότες και κατά 0,46% 
για τους εργαζοµένους.για τους εργαζοµένους.για τους εργαζοµένους.

  ΣΕΛ. 12

Ο οδικός χάρτης για επιστροφή 
στην κερδοφορία το 2020
  Σηµαντικά οικονοµικά οφέλη από την ταχεία απόσυρση 
λιγνιτικών. Το ευρωοµόλογο και οι συνεργασίες στις ΑΠΕ. 
Τον Ιανουάριο ξεκινούν τα roadshows.    ΣΕΛ. 8


