
230 

40

	

	
Μ
Σ

 
	
Ένα	 εξαιρ
εντυπωσια
Club.	Πρό
ένα	Συνέδ
οικονομικώ
οποίας	οι	Α
οικονομία	
	
Με	 ένα	 άκ
επισκόπησ
καθώς	και
δημιουργί
επίπεδο.	Κ
προωθούν
άμεσων	επ
	
Το	15ο	Ετ
Υπουργεί
προηγούμ
τη	Capital	
	
Στο	φετινό
διακεκριμέ
θεσμικοί	ε
οικονομικο
και	διεθνή
Who‐Is‐W
	
	

Park Avenue • S
Longcrof

0, Agiou Konstan

ww

ΜΕ	ΕΝΤΥΠΩ
ΣΤΗ	ΝΕΑ	ΥΟ

Γ

ρετικά	 σημ
ακή	 επιτυχ
κειται	 για	 τ
ριο	θεσμός
ών	 συνθηκ
Αμερικανοί	
καθώς	και	

κρως	 επίκα
ση	κυβερνη
ι	των	εξελίξ
ας	θεσμική
Κοιτώντας	π
νται	από	τη
πενδύσεων	

τήσιο	Συνέ
ίου	Οικονο
ενη	μέρα	το
Link	ειδική

ό	Συνέδριο	
ένοι	ομιλητ
επενδυτές,	ε
οί	σύμβουλ
ή	και	ομογε
Who	της	Wall

Ca
Suite 1536 • New
ft House,2/8 Vic
ntinou Str, Suite 

Raadhusg
ww.capitallink.co

ΣΙΑΚΗ	ΕΠΙ
ΟΡΚΗ	ΤΟ:	15
ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΕΛ

μαντικό	 για
ία	 την	 Τρί
το	15ο	Ετή
,	που	διοργ
ών	 της	 Ελλ
επενδυτές	
για	επενδυτ

αιρο	 θέμα	 «
τικών	μετα
ξεων	και	πρ
ς	εμπιστοσύ
προς	το	μέλ
ν	κυβέρνησ
στην	Ελλάδ

έδριο	της	C
ομικών	με	
ου	Συνεδρίο
	τελετή	στο

που	είχε	συ
τές	από	όλο
επενδυτικές
λοι,	χρηματι
νειακά	μέσ
l	Street.		

apital Link – New
w York • New Yo
ctoria Avenue, Lo
A5, 151‐24 Athe
aten 25, P.O.Box
om  ‐ www.capi

Δε

ΤΥΧΙΑ	ΠΡΑ
5o	ΕΤΗΣΙΟ	
ΛΛΑΔΑ	ΜΕ	Θ

α	 την	 ελλη
ίτη	 17	 Δεκ
ήσιο	Επενδ
γανώνεται	κ
λάδος	 και	 έ
ενημερώνο
τικές	και	επ

«Μια	 Εποχ
αρρυθμίσεω
ροοπτικών	α
ύνης	για	τη
λλον	ανέδει
ση	και	τον	ιδ
δα.	

Capital	Link
την	υποστ
ου,	για	να	ε
ο	Χρηματιστ

υμμετοχή	ρ
	το	φάσμα	
ς	και	εμπορι
ιστές	και	ετ
α	μαζικής	ε

 

 

 
 
 

 

w York – Londo
ork 10169, USA •
ondon, EC2M 4N
ens, Greece • Te
x 1904 Vika  •  N
tallinkforum.co

ελτίο	Τύπο

ΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙ
ΘΕΜΑ:	«ΜΙΑ

ηνική	 οικον
κεμβρίου	 2
δυτικό	Συν
κάθε	χρόνο	
έχει	 καθιερω
ονται	για	το
πιχειρηματικ

χή	 Ευκαιρι
ων,	πολιτικώ
ανά	κλάδο,	
ην	Ελλάδα	σ
ιξε	τις	τρέχο
διωτικό	τομ

k	για	την	Ε
τήριξη	του
ενισχύσει	τη
τήριο,	την	«

εκόρ,	παρα
του	οικονο
ικές	τράπεζ
ταιρείες	που
ενημέρωσης

n – Athens ‐ Osl
•Tel.: +1 212 66
NS, U.K. • Tel. +4
el. +30 210 6109
N‐0116 Oslo, No
om ‐ www.capita

Νέα	Υό

ου	

ΙΗΘΗΚΕ	ΓΙΑ
ΙΚΟ	ΣΥΝΕΔΡ
Α	ΕΠΟΧΗ	ΕΥ

νομία	 Διεθ
2013	 στη	 Ν
νέδριο	της	
ανεξαρτήτ
ωθεί	 σαν	 τ
ο	εκάστοτε	κ
κές	προοπτ

ιών»,	 το	 	 Σ
ών	και	στόχ
με	σκοπό	ν
σε	πολιτικό
ουσες	αλλά
μέα,	οι	οποί

λλάδα	διορ
υ	New	York
ην	προβολή
Ημέρα	Ελλ

αβρέθηκαν
ομικό‐επενδ
ζες,	αναλυτέ
υ	δραστηρι
ς.	Κατά	γεν

lo 
61 7566 • Fax: +1
44(0) 20 3206 13
9 800 • Fax +30 2
rway 
allinkshipping.co

όρκη,	Τρίτη

ΙΑ	15Η	ΣΥΝΕ
ΡΙΟ	ΤΗΣ	CA
ΥΚΑΙΡΙΩΝ»

θνές	 Συνέδ
Νέα	 Υόρκη
	Capital	Li
τως	των	πολ
την	 κύρια	 π
κυβερνητικ
τικές.		

Συνέδριο	 έ
χων	στην	ο
να	δώσει	ώ
ό,	οικονομικ
ά	και	τις	νέε
ίες	στοχεύο

ργανώθηκε	
k	Stock	Exc
ή	της	χώρας
λάδος	στη	Ν

ν	πάνω	από
δυτικού	κοιν
ές,	διαχειρισ
ιοποιούνται
νική	ομολογ

    

1 212 661 7526
322 
210 6109 801 

om 

η	17	Δεκεμβ

ΝΕΧΗ	ΧΡΟΝΙ
APITAL	LINK
»	

ριο	 έλαβε	
η	 στο	Met
ink	 για	την
λιτικών	αλλ
πλατφόρμα	
κό	πρόγραμμ

έδωσε	 μια	 α
ικονομία	γε
θηση	στη	δ
κό	και	επιχε
ες	πρωτοβο
ουν	στην	πρ

υπό	την	α
change	το	
ς	μας,	διοργ
Νέα	Υόρκη

ό	1100	Σύν
νού	όπως	Α
στές	χαρτοφ
ι	στην	Ελλά
γία	ήταν	κα

1

βρίου	2013

ΙΑ		
NK		

χώρα	 με	
tropolitan	
ν	Ελλάδα,	
λαγών	και	
μέσω	 της	
μα	για	την	

αναλυτική	
ενικότερα,	
διαδικασία	
ειρηματικό	
ουλίες	που	
ροσέλκυση	

ιγίδα	του	
οποίο	 την	
γάνωσε	με	
η».	

νεδροι	και	
Αμερικανοί	
φυλακίων,	
άδα	καθώς	
αι	πάλι	ένα	



230 

40

	
Σκοπός	το
προκλήσει
συμβάλλει
ειδικότερα
	
Σ’	αυτό	συ
και	του	Υ
παρουσιά
τους	 τομε
ανώτερα	σ
μεταξύ	 τω
Suisse,	Mc
	
Το	Συνέδρ
δημοσίου	
τουρισμός
	
Κεντρικός
Στουρνάρ
Investmen
Διευθύνω
	
Ο	κ.	Jay	C
μεγαλύτερ
εορτασμό	
ενθουσιασ
επενδυτών
προς	αυτή
ιδιαίτερη	
αναγνωρίσ
διαρθρωτι
και	 η	 επιτ
ξανακτίζετ
για	επενδυ
στη	Citi	το
αρκετές	ση
	

Park Avenue • S
Longcrof

0, Agiou Konstan

ww

ου	Συνεδρίο
ις	που	εξακ
ι	στην	περα
α	σαν	επενδ

υνέβαλαν	τα
Υπουργού	κ
άσεις	και	ο
ίς	 τους.	 Ση
στελέχη	διε
ων	 επενδυτ
cKinsey,	Er

ριο	κάλυψε	τ
και	 ιδιωτικ
ς,	μεταφoρέ

	 ομιλητής	
ρας	 τον	 οπ
nt	Banking
ων	Σύμβουλ

ollins	ανέφ
ρη	 και	 αρχ
50ης	 επε

σμένοι	 να	 π
ν	για	την	Ελ
ή	την	ευνοϊκ
δυναμική.	
σουμε	 την	
ικές	μεταρρ
τυχημένη	 α
ται	η	εμπιστ
υτικές	ευκα
ο	έχουμε	βι
ημαντικές	σ

Ca
Suite 1536 • New
ft House,2/8 Vic
ntinou Str, Suite 

Raadhusg
ww.capitallink.co

ου	ήταν	να	π
ολουθούν	ν
αιτέρω	ενίσ
δυτικό	προο

α	θετικά	μη
κ.	Γιάννη	Σ
ομιλίες	όλω
μαντικά	 συ
θνών	τραπε
ών,	 όπως	 η
rnst	&	Youn

το	σύνολο	τ
κού	 χρέους
ς,	ναυτιλία,

στο	 μεσημ
ποίον	 προλό
g	 της	 Citi,	
λος	της	Red

φερε	πως	«η
χαιότερη	 ξέ
ετείου	 μας	
παρακολουθ
λλάδα.	Είμα
κή	πορεία,	π
	 Παρά	 το
προσπάθε

ρυθμίσεις	κα
ανακεφαλαι
τοσύνη	των
αιρίες	‐	τόσο
ιώσει	από	π
συναλλαγές

apital Link – New
w York • New Yo
ctoria Avenue, Lo
A5, 151‐24 Athe
aten 25, P.O.Box
om  ‐ www.capi

περάσει	το	
να	υπάρχουν
σχυση	της	δ
ορισμό.		

ηνύματα	τ
Στουρνάρα
ων	των	άλλ
υνέβαλε	 και
εζών	και	ορ
η	 Citi,	 BNP
ng.	

των	επικαίρ
	 /	 και	 ανά
	τηλεπικοιν

μεριανό	 γε
όγισαν	 ο	 κ
και	 κατόπι
d	Apple	Gro

η	Ελληνική	
ένη	 τράπεζ
στη	 χώρα
θούμε	 μια	
αστε	σίγουρ
που	κατά	τ
ο	 γεγονός	 ό
εια	 δημοσι
αι	τη	μείωσ
ιοποίηση	 το
ν	επενδυτών
ο	του	δημόσ
πρώτο	χέρι.
.»	

 

 

 
 
 

 

w York – Londo
ork 10169, USA •
ondon, EC2M 4N
ens, Greece • Te
x 1904 Vika  •  N
tallinkforum.co

μήνυμα	ότ
ν,	η	Ελλάδα
διαμορφούμ

του	Πρωθυ
α	καθώς	κα
λων	κυβερν
ι	 το	 γεγονό
ργανισμών,	
P	 Paribas,	

ρων	θεμάτω
	 τομείς	 –	 τ
νωνίες.		

εύμα	 ήταν	
κ.	 Jay	 Collin
ιν	 μίλησε	 κ
oup.	

παρουσία	τ
ζα	 στη	 χώρ
α	 το	 επόμ
αξιοσημείω
ροι	ότι	η	τρέ
τη	διάρκεια	
ότι	 πολλά	
ιονομικής	 ε
ση	του	βάρο
ου	 τραπεζικ
ν.	Αυτό	απο
σιου	όσο	και
.	Είμαστε	 ιδ

n – Athens ‐ Osl
•Tel.: +1 212 66
NS, U.K. • Tel. +4
el. +30 210 6109
N‐0116 Oslo, No
om ‐ www.capita

τι	τα	χειρότ
α	αρχίζει	μία
μενης	θετική

υπουργού	κ
αι	οι	άρτια
νητικών	ε
ός	 ότι	 στα	 π
που	η	γνώμ
Deutsche

ων	–	οικονομ
τράπεζες,	 εν

ο	 Υπουργ
ns,	 Vice	 Ch
και	 ο	 κ.	 	 Jo

της	Citi	χρο
ρα,	 και	 θα
μενο	 έτος.
ωτη	 αλλαγή
έχουσα	διοί
των	τελευτ
πρέπει	 ακ
εξυγίανσης,
ους	των	τόκ
κού	 τομέα	
οδεικνύεται
ι	του	ιδιωτι
διαίτερα	υπ

lo 
61 7566 • Fax: +1
44(0) 20 3206 13
9 800 • Fax +30 2
rway 
allinkshipping.co

τερα	είναι	π
α	νέα	ανοδικ
ής	εικόνας	

κ.	Σαμαρά,	
α	οργανωμέ
εκπροσώπω
πάνελ	 συζη
μη	τους	έχε
Bank,	 Gol

μία,	ιδιωτικ
νέργεια,	 υπ

γός	 Οικονο
hairman,	 G
ohn	 Catsim

ονολογείται	
α	 είμαστε	 υ
Εμείς	 στην
ή	 πορείας	 σ
ίκηση	στην	
ταίων	18	μ
κόμη	 να	 γί
,	 την	 πρό
κων.	Το	πρ
είναι	 θεμέλ
ι	από	το	αυξ
ικού	τομέα	‐
περήφανοι	π

    

1 212 661 7526
322 
210 6109 801 

om 

πίσω	και	ότ
κή	πορεία.	Ε
για	τη	χώρ

του	κ.	Rei
ένες	τεχνο
ων	που	παρ
ητήσεων	 συ
ει	ιδιαίτερη	
dman	 Sach

οποιήσεις,	δ
ποδομές	 κα

ομικών	 κ.
Global	 Cor

matides,	 Πρ

από	το	196
υπερήφανο
ν	 Citigroup
στις	 προοπ
Ελλάδα	θα

μηνών	έχει	α
ίνουν,	 οφεί
οδο	 σε	 επ
ωτογενές	π
λια	 πάνω	 σ
ξανόμενο	εν
‐	ένα	ενδιαφ
που	συμμετ

2

ι	παρά	τις	
Επίσης,	να	
ρα	μας	και	

chenbach	
οκρατικές	
ρουσίασαν	
υμμετείχαν	
βαρύτητα	
hs,	 Credit	

διαχείριση	
αι	 ακίνητα,	

.	 Γιάννης	
rporate	 &	
όεδρος	&	

64,	είναι	η	
οι	 για	 τον	
p	 είμαστε	
πτικές	 των	
α	συνεχίσει	
αποκτήσει	
ίλουμε	 να	
πιλεγμένες	
πλεόνασμα	
στα	 οποία	
νδιαφέρον	
φέρον	που	
τείχαμε	σε	



230 

40

	
Στην	ομιλί
τόνισε	 ότ
οικονομική
προσαρμο
μεταρρυθμ
έχουν	διαμ
δρόμο».	
	
Όπως	κάθ
δυνατότητ
μη	εταιρεί

	
Ενδεικτικά
εκπροσώπ
Rhone	 Gro
Investmen
Calamos	 I
Manageme
Four	 Woo
Capital,	J.P
Lazard	 As
Securities	
Prudential
Fargo	Adv
	
Διεθνώς	
οποίων	είν
περήφανο
Calamos	–
Metropoul
Gainesbor
Aristotle	P
FORTRESS
για	τα	θετ
επενδυτών
Συνέδριο:	

Park Avenue • S
Longcrof

0, Agiou Konstan

ww

ία	του,	η	οπ
τι	 «Τους	 τ
ής	 προσαρ
ογής,	 τη	 β
μίσεων	 σε	
μορφωθεί.	

θε	 χρόνο,	 έτ
τα	επαφών	
ίες	καθώς	κα

ά	 αναφέρο
πους	 τους
oup,	 York	
nts,	Barclays
nvestments
ent,	 Europa
od	 Capital	
P.	Morgan	A
sset	 Manage
USA,	 Moe
l,	 Soros	Fun
visors,	Wilbu

καταξιωμέ
ναι	brand	n
ους	διεθνώς
	Calamos	In
los,	 Chairm
ough	Inves
P.	Halikias,	P
S	 INVESTME
τικά	της	Ελλ
ν.	Πληθώρα
Mr.	 Spiros	

Ca
Suite 1536 • New
ft House,2/8 Vic
ntinou Str, Suite 

Raadhusg
ww.capitallink.co

ποία	πραγμα
ελευταίους	
ρμογής	 σε
βελτίωση	 τ
ένα	 ευρύ	 π
Η	Ελλάδα	μ

τσι	και	φέτ
μέσω	περισ
αι	με	τα	μέλ

ονται	 μερικ
ς	 :	 Castlela
Capital.	 Επ
s	Capital,	B
s,	 	 Cerberu
acific	 Capita
Partners,	 G
sset	Manag
ement,	 Lex
elis	 &	 Com
nd	Managem
ur	Ross	&	Co

ένοι	 και	 α
names	εισηγ
ς	υποστήριξ
nvestments,
man	&	 CEO	 ‐
tments,	Dr.
President‐	I
ENT	GROUP
λάδος	και	το
α	άλλων	κορ
Milonas,	 F

apital Link – New
w York • New Yo
ctoria Avenue, Lo
A5, 151‐24 Athe
aten 25, P.O.Box
om  ‐ www.capi

ατοποιήθηκ
δεκαεπτά	

ε	 σωστή	 τ
της	 ανταγω
πεδίο	 πολιτ
μπαίνει	σε	

τος	 το	Συνέδ
σσότερων	α
λη	της	Ελλην

κά	 από	 τα
ake,	 Fortres
ίσης	 	 συμμ
aupost	Gro
s	 Capital,	 C
al,	 Fidelity	
Goldman	 Sa
ement,	Jeffe
xington	 Cap
mpany,	 Mor
ment,	 Sunri
o.	και	πολλά

αναγνωρισ
γμένες	σε	Α
ξαν	 το	Συνέ
,		Mr.	Nicho
‐	 	Metropou
	Sotirios	 J.	
Inter	Contin
P,	Mr.	 John	
ο	πώς	η	Ελλ
ρυφαίων	ελ
Founder	 and

 

 

 
 
 

 

w York – Londo
ork 10169, USA •
ondon, EC2M 4N
ens, Greece • Te
x 1904 Vika  •  N
tallinkforum.co

κε	μέσω	τηλ
μήνες	 η	 Ε
τροχιά,	 με
ωνιστικότη
ικών.	 Τα	 θε
μια	εποχή	ε

δριο	παρείχ
από	150	on
νικής	κυβερ

α	 funds	 κ
ss	 Investme
μετείχαν:	 A
up,	BlackRo
Contrarian	
Investment
achs	 Asset	
eries	Capita
pital	 Manag
rgan	 Stanle
ise	Securitie
ά	άλλα.	

σμένοι	 Gre
Αμερικανικά
έδριο	με	 τη
olas	Lazares
ulos	&	 Com
Vahaviolos,
nental	Real	
Catsimatid
λάδα	μπορε
λληνοαμερικ
d	 CEO	 Ionia

n – Athens ‐ Osl
•Tel.: +1 212 66
NS, U.K. • Tel. +4
el. +30 210 6109
N‐0116 Oslo, No
om ‐ www.capita

λεδιάσκεψη
Ελληνική	 Κυ
ε	 την	 επι
ητας	 και	 τ
εμέλια	 ενός
ευκαιριών	α

χε	στους	 ξέ
ne‐to‐one	σ
ρνητικής	αν

αι	 οργανι
ent	 Group,	
llianz	 Glob
ock,	Blackst
Capital	 Man
ts,	 Fiduciary
Manageme

al	Partners,	K
gement,	 Me
ey	 Wealth	
es,	Third	Po

eek	 Ameri
ά	Χρηματιστ
	παρουσία
s,	Chairman	
mpany,	Mr.	
,	President	
Estate	&	De
dis,	Chairma
εί	και	πρέπε
κανών	επιχε
an	 Transpo

lo 
61 7566 • Fax: +1
44(0) 20 3206 13
9 800 • Fax +30 2
rway 
allinkshipping.co

ης,	ο	Υπουρ
υβέρνηση	 έ
ιτάχυνση	 τ
την	 προώθ
ς	 νέου	 αναπ
αφήνοντας	

ένους	 επενδ
συναντήσεω
ντιπροσωπε

ισμούς	 πο
	 Marathon	
al	 Investor
tone,	BNY	M
nagement,	
y	 Trust	 Co
ent,	 Glenme
King	Street	
rcury	 Capit
Managem

oint	Partne

ican	 Leade
τήρια	 	και	ο
τους	και	 ο
&	CEO	‐	Ad
George	D.	 B
&	CEO	‐	M
evelopment
an	RED	APP
ει	να	ξαναμπ
ειρηματιών
ort	 Inc.,	 Mr.

    

1 212 661 7526
322 
210 6109 801 

om 

ργός	κ.	Στο
έθεσε	 το	 π
της	 δημοσ
θηση	 διαρ
πτυξιακού	
πίσω	της	έ

δυτές	μια	 εκ
ων	με	εισηγ
είας.		

ου	 συμμετ
	 Asset	 Man
rs,	 American
Mellon,	Broc
Constellatio
mpany	 Inte
ede	 Funds,
Capital	Man
tal	 Advisor
ent,	 Paulso
ers,	TIAA‐CR

ers,	 οι	 ετα
οι	οποίοι	μα
μιλίες	 τους
dmirals	Ban
Behrakis,	 C
istras	Grou
t,		Mr.	Dean
PLE	GROUP
πεί	στην	ατ
	παρακολού
	 Nicholas	 L

3

ουρνάρας	
πρόγραμμα	
σιονομικής	
θρωτικών	
προτύπου	
ένα	μακρύ	

κτεταμένη	
γμένες	και	

τείχαν	 με	
nagement,	
n	 Century	
ck	Capital,	
on	 Capital	
ernational,	
,	 Greylock	
nagement,	
rs,	 Mizuho	
on	 &	 Co.,	
REF,	Wells	

αιρίες	 των	
ας	κανουν	
ς:	Mr.	 John	
nk,	C.	Dean	
Chairman	 ‐	
up	Inc.,	Mr.	
		Dakolias,	
P.	Μίλησαν	
τζέντα	των	
ύθησαν	το	
Logothetis,	



230 

40

LIBRA	 GR
SECURITIE
	
Στοχεύοντ
Capital	Lin
Times,	Reu
Anchor	 ‐	
Times,	 ο	 κ
Investmen
τις	εκδηλώ
	
	
ΑΙΣΙΟΔΟΞ
	
Ο	 Πρωθυ
τόνισε	 	 «ό
ανάκαμψη
φάση	 επα
και	της	κυ
γραφειοκρ
όσους	θέλ
των	 επεν
γραφειοκρ
προσφέρε
Επίσης	υπ
σε	όλους	τ
μας	 αποδί
μήνυμά	 το
στόχους	τ
πεπραγμέν
είναι	ο	κα
τους	 επεν
Συνεδρίου
	
Τον	Πρωθ
στο	NYSE
που	ήταν	
αντιμετωπ

Park Avenue • S
Longcrof

0, Agiou Konstan

ww

ROUP,	 Mr.	
ES	και	πολλ

τας	 στην	 εν
nk	επέτυχε	τ
uters,	Platts
Bloomberg	
κ.	 Αντώνης
nt	Correspon
ώσεις	κάλυψ

ΞΑ	ΜΗΝΥΜ

υπουργός	 τ
ότι	 η	 Ελλάδ
ης,	έχει	πρω
ανεκκίνησης
υβέρνησης	τ
ρατίας	 και	
λουν	να	επεν
δύσεων,	 δί
ρατικά	 κωλ
ει	 σημαντικ
πογράμμισε	
τους	τομείς
ίδουν	 καρπ
ου	 στο	 14ο
ης	κυβέρνη
να	και	σημ
ατάλληλος	χ
νδυτές	 ανο
υ».	

θυπουργό	π
	Mistras	Gr
«στο	χείλος
πίζει	 κάθε	

Ca
Suite 1536 • New
ft House,2/8 Vic
ntinou Str, Suite 

Raadhusg
ww.capitallink.co

Dennis	 Me
λοί	άλλοι.	

νίσχυση	 τη
τη	ενεργό	σ
s,	στελέχη	τ
Radio,	 ο	 κ

ς	 Διαματάρη
ndent	‐Reut
ψε	τηλεοπτι

ΜΑΤΑ	ΓΙΑ	ΤΗ

της	 Ελλάδ
δα	 προσφέρ
ωτογενές	πλ
ς.	 Αναφέρθη
της	Ελλάδα
τη	 διαμόρφ
νδύσουν	«r
ίνοντας	 μια
λύματα	 κα
κές	 επενδυτ
τις	πολλές	
ς	της	οικονο
πούς»	 τόνισ
ο	 Συνέδριο	
ησης	για	να	
αντικά	 επιτ
χρόνος	για	ε
ίγει	 “μία	 ε

ρολόγισε	ο	
roup	Inc.	o	
ς	του	γκρεμ
πρόβλημα	

apital Link – New
w York • New Yo
ctoria Avenue, Lo
A5, 151‐24 Athe
aten 25, P.O.Box
om  ‐ www.capi

ehiel,	 SF	 H

ης	 αξιοπιστ
συμμετοχή
των	οποίων
κ.	 Landon	 T
ης,	 Εκδότης
ters	καθώς	
ικά	ο	Anten

ΗΝ	ΕΛΛΗΝ

δας	 κ.	 Αντ
ρει	 σημαντι
λεόνασμα	γι
ηκε	 σε	 χειρ
ας.	Μεταξύ	ά
φωση	 επεν
red	carpet»	
α	 συνοπτικ
αι	 τόνισε	 ό
τικές	 δυνατ
διαρθρωτικ
ομίας,	καθώ
σε	 χαρακτη
της	 Capita
ξεπεραστεί
τεύγματα.	Κ
επενδύσεις	
εποχή	 ευκα

Δρ.	Σωτήρ
οποίος	τόν

μού»	‐	ο	άνθ
με	 προσο

 

 

 
 
 

 

w York – Londo
ork 10169, USA •
ondon, EC2M 4N
ens, Greece • Te
x 1904 Vika  •  N
tallinkforum.co

HOLDINGS

τίας	 του	 επ
ή	στο	Συνέ
ν	συντόνισα
Thomas,	 	 In
ς	 του	 The	
και	ο	κ.	Joh
nna	Satellit

ΙΚΗ	ΟΙΚΟΝ

ώνης	 Σαμ
ικές	 επενδυ
ια	πρώτη	φ
ροπιαστά	 α
άλλων,	επισ
νδυτικού	 κλ
και	όχι	«re
κή	 εικόνα	 γ
ότι	 τώρα	 η
τότητες	 και
κές	μεταρρυ
ώς	και	την	α
ριστικά	 ο	 π
al	 Link,	 είχ
ί	η	κρίση,	εν
Κατέληξε	 δί
στην	Ελλάδ
αιριών”	 όπ

ριος	Βαχαβ
νισε:	«Ο	Αντ
θρωπος	που
οχή,	 σκέψη

n – Athens ‐ Osl
•Tel.: +1 212 66
NS, U.K. • Tel. +4
el. +30 210 6109
N‐0116 Oslo, No
om ‐ www.capita

GROUP,	 M

πικοινωνιακ
έδριο	διεθν
αν	πάνελ	συ
nternationa
National	 H
hn	Kingston
te.	

ΝΟΜΙΑ	ΚΑΙ

μαράς	 σε	 μ
υτικές	 ευκα
φορά	και	η	ε
αποτελέσματ
σήμανε	τα	ε
λίματος,	 πρ
d	tape».	Αν
για	 το	 τι	
η	 που	 Ελλ
ι	 ευκαιρίες	
υθμίσεις	κα
αύξηση	της	
πρωθυπουρ
χε	 αναφερθ
νώ	φέτος	σ
ίδοντας	 έμφ
δα	και	ότι	π
ως	 ακριβώ

βιώλος,	Pre
τώνης	Σαμα
υ	γνωρίζω	π
η	 και	 σεβα

lo 
61 7566 • Fax: +1
44(0) 20 3206 13
9 800 • Fax +30 2
rway 
allinkshipping.co

Mr.	 John	 Ko

κού	 μηνύμα
νών	ΜΜΕ:	B
υζητήσεων,	
l	 Finance	 R
erald,	 o	 κ.	
n,	Director	o

Ι	ΤΟ	ΕΠΙΧΕΙ

μαγνητοσκο
αιρίες,	 μπαίν
ελληνική	οικ
τα	 των	 προ
επιτεύγματα
ροσφέροντα
ναφέρθηκε	
έγινε	 ώστ

λάδα	 εξέρχε
	 σε	 όλους	
αι	αλλαγές	π
ανταγωνισ
ργός.	 Ανέφ
θεί	 στις	 προ
στο	15ο	Συν
φαση	και	σ
πραγματικά
ώς	 αναφέρε

esident	&	C
αράς	ανέλαβ
πάνω	από	2
ασμό	 προς	

    

1 212 661 7526
322 
210 6109 801 

om 

oudounis	 –

ατος	 της	 Ε
Bloomberg,	
όπως	ο	κ.	P
Reporter	 ‐	
Daniel	 Bas
of	News	–	P

ΙΡΕΙΝ	

οπημένο	 μή
νει	 πλέον	 σ
κονομία	βρ
οσπαθειών	
α	για	την	π
ας	 πλέον	 η
ιδιαίτερα	σ
ε	 να	 μην	
εται	 από	 τ
σχεδόν	 το
που	έχουν	ε
στικότητας.	
φερε	 ότι	 στ
οσπάθειες	
νέδριο	αναφ
στο	γεγονός
ά	για	την	Ε
ει	 και	 ο	 τ

CEO	της	εισ
βε	τα	ηνία	μ
25	χρόνια,	π
τον	 πολίτ

4

–	 MIZUHO	

Ελλάδος,	 η	
New	York	
Pimm	Fox,	
New	 York	
ses,	 Global	
latts.	Όλες	

ήνυμά	 του	
σε	 περίοδο	
ίσκεται	σε	
του	 λαού	

πάταξη	της	
	 χώρα	 σε	
στον	τομέα	
υπάρχουν	
την	 κρίση	
υς	 τομείς.	
επιτευχθεί	
«Οι	κόποι	
ο	 περσινό	
και	 στους	
φέρεται	σε	
ς	 ότι	 τώρα	
λλάδα	και	
τίτλος	 του	

σηγμένης	
μιας	χώρας	
που	πάντα	
τη,	 με	 τις	



230 

40

διαρθρωτι
ελάχιστο	χ
Σε	απίστευ
Ευρωπαϊκ
αποκτά	 το
δημοσίων	
προσωπικ
τη	 καταπ
επιχειρημα
ώστε	να	κ
ο	 Πρωθυπ
κόκκινη	κά
	
Ο	Επικεφ
επίσης	 μέ
αποφασισ
προϋπολο
καταναλω
σταθερά	π
τη	 χρονιά
αναδεικνύ
επενδύσει
προσθέσου
Το	2012,	σ
από	 αυτές
Ελληνική	κ
επιχορηγή
που	αυτοί
οποίο	υπο
	
Ο	κ.	Πάνο
τη	διάρκει
οικονομία	
προσαρμο
οικονομιώ
αριθμός	 δ
οικονομία
αρκετές	 π

Park Avenue • S
Longcrof

0, Agiou Konstan

ww

ικές	 οικονο
χρονικό	διά
υτα	ελάχιστ
κών	Εταίρων
ο	 2013	 πρω
οικονομικώ

κά	ανέλαβε	τ
πολέμηση	 τ
ατικού	 κλίμ
κάνει	την	Ελ
πουργός	 «ο
άρτα	γραφε

αλής	of	Eu
έσω	 τηλεδιά
στικά	 βήμα
γισμού	 επ

ωτικές	 τιμές
προς	την	έξο
ά	 που	 η	 ο
ύονται	ως	 ο
ις	στην	Ελλά
υν	στην	γεν
στη	κορυφή
ς	 σε	 τομείς
κυβέρνηση	
ήσεων	της	Ε
ί	 δημιουργο
στηρίζεται	

ος	Τσακλόγ
ια	της	ηχογ
πέρασε	 μ

ογής	που	επ
ών	 εδώ	 και	
διαθρωτικώ
ς.	 	Όμως,	το
προκλήσεις	

Ca
Suite 1536 • New
ft House,2/8 Vic
ntinou Str, Suite 

Raadhusg
ww.capitallink.co

ομικές	 μετα
στημα	από	
το	χρόνο	ο	
ν	και	την	εμ
ωτογενές	 π
ών.	Όπως	α
τον	δύσκολ
της	 ανεργία
ματος	 και	 γ
λλάδα	του	2
ι	 επενδυτές
ειοκρατίας»

ropean	Com
άσκεψης	 κ
ατα	 προς	 τ
ιτεύχθηκε,	
ς	 μειώνοντα
οδο	από	τη	
οικονομική	
οι	 κινητήριε
άδα	από	τα	
νικότερη	αίσ
ή	της	κρίσης
ς	 μεγαλύτερ
για	βελτίωσ
Ευρωπαϊκής
ούν,	 μέσα	σ
από	την	Ευ

γλου,	Πρόε
γραφημένης
ία	 περίοδο
πιτεύχθηκε	ε
αρκετές	 δε

ών	 μεταρρυ
ο	κοινωνικο
παραμένου

apital Link – New
w York • New Yo
ctoria Avenue, Lo
A5, 151‐24 Athe
aten 25, P.O.Box
om  ‐ www.capi

αρρυθμίσεις	
τότε	που	αν
Αντώνης	Σ
μπιστοσύνη
πλεόνασμα	
αναφέρει	κα
λο	αγώνα	γι
ας,	 για	 τη
για	 το	 τέλο
014	δελεασ
ς	 στην	 Ελλά
».	

mmission	T
και	 μεταξύ	
το	 δρόμο	
οι	 τράπεζ

αι.	 Χάρη	 στ
κρίση.	Η	Επ
ανάπτυξη	

ες	 δυνάμεις	
ιδιωτικές	ε
σθηση	μιας	
ς,	πάνω	από
ρης	 αξίας,	 ό
ση	του	επιχ
ς	Ένωσης	κ
σ’	 ένα	γενικό
υρωπαϊκή	Έ

εδρος	του	Σ
ς	παρουσίασ
	 σημαντικώ
είναι	το	μεγ
εκαετίες.	 	 Τ
θμίσεων	 εν
ο‐οικονομικ
υν,	 η	 οικον

 

 

 
 
 

 

w York – Londo
ork 10169, USA •
ondon, EC2M 4N
ens, Greece • Te
x 1904 Vika  •  N
tallinkforum.co

που	 έχει	 κ
νέλαβε	για	π
Σαμαράς	απ
η	της	Τρόικα
και	 το	 201
αι	στο	ηχητ
α	την	εξεύρ
ην	 έναρξη	
ος	 των	 εμπ
στική	για	επ
άδα	 πλέον	

Task	Force
άλλων	 ανέ
της	 ανόρθ
ες	 ενοποιή
ις	 θυσίες	 τω
πιτροπή	και
επιστρέφε
αυτής	 της	
επενδύσεις,	
χώρας	στα	
ό	42.000	ετα
όπως	 ICT.	 Α
χειρηματικο
και	τον	περι
ότερο	πλαί
νωση».	

Συμβουλίο
σής	του	σχο
ών	 προσαρ
γαλύτερο	π
αυτόχρονα,
νώ	 αποκατ
κό	κόστος	α
νομία	 φαίν

n – Athens ‐ Osl
•Tel.: +1 212 66
NS, U.K. • Tel. +4
el. +30 210 6109
N‐0116 Oslo, No
om ‐ www.capita

κάνει,	 	 έχει
πρώτη	φορ
πέκτησε	το	
ας.		Η	Ελλάδ
14	 προϋπολ
ικό	μήνυμα
ρεση	πόρων
της	 ανάπτ

ποδίων	 και	
πενδύσεις	σ
θα	 βρουν	 «

e	for	Greece
έφερε:	 «Μέ
θωσης.	 Ένα
ήθηκαν	 και
ων	 τελευτα
ι	άλλες	προ
ει	 στη	 χώ
ανάπτυξης
καθώς	και	
	πρόθυρα	τ
αιρείες	δημ
Αξιοσημείω
ύ	κλίματος,
ιορισμό	των
ίσιο	 «πρωτο

ου	Οικονομ
ολίασε	:	«Τη
ρμογών.	 	 Τ
που	έχει	κατ
,	 νομοθετήθ
ταστάθηκε	
αυτής	της	π
νεται	 να	 έχ

lo 
61 7566 • Fax: +1
44(0) 20 3206 13
9 800 • Fax +30 2
rway 
allinkshipping.co

ι	 ανατρέψε
ρά	Πρωθυπο
σεβασμό	κα
δα	«από	το
λογισμό	 για
α	που	μας	έδ
ν	και	επενδύ
τυξης	 ,	 για
γραφειοκρ

σε	πολλούς	τ
«κόκκινο	 χα

e,	κ.	Horst	R
έσα	 στο	 20
α	 πρωτογε
ι	 επανακεφ
αίων	 χρόνω
βλέψεις	τοπ
ώρα.	 Επενδ
ς.	 Το	 πρόσφ
αμοιβαία	κ

της	οικονομι
μιουργήθηκα
ωτη	 πρόοδο
,	λ.χ.	με	την	
ν	κανονισμώ
οβουλίας	γι

μικών	Εμπε
ην	τελευταί
Το	 μέγεθος	
ταγραφεί	με
θηκε	 και	 εφ
και	 η	 αντ

προσαρμογή
χει	 αποκτήσ

    

1 212 661 7526
322 
210 6109 801 

om 

ει	 κάθε	 πρό
ουργός	συν
αι	τη	συμπά
	χείλος	του
α	 την	 εξυγί
δωσε	σήμερ
ύσεων	αναγ
α	 τη	 βελτ
ρατικών	 κα
τομείς».	Όπ
αλί	 υποδοχή

Reichenba
013,	 η	 Ελλ
ενές	 πλεόνα
φαλαιοποιή
ων,	 η	 Ελλάδ
ποθετούν	τ
ύσεις	 και	
φατο	 ενδια
κεφάλαια	έρ
ικής	ανάκαμ
αν	στην	Ελλ
ος	 έχει	 γίνε
καλύτερη	χ
ών	και	των	
ια	την	ανάπ

ειρογνωμό
ία	τριετία	η
της	 δημοσ
εταξύ	αναπ
φαρμόσθηκ
ταγωνιστικό
ής	ήταν	βαρ
σει	 πολύ	 υ

5

όβλεψη	 σε	
ασπισμού.	
άθεια	των	
	γκρεμού»	
ίανση	 των	
ρα,	ο	 ίδιος	
γκαίων	για	
ίωση	 του	
ανονισμών,	
πως	τονίζει	
ής	 και	 όχι	

ch,	μίλησε	
λάδα	 πήρε	
ασμα	 του	
θηκαν,	 οι	
α	 	 βαδίζει	
ο	2014	ως	
εξαγωγές	
φέρον	 για	
ρχονται	να	
μψης.	
λάδα,	10%	
ει	 από	 την	
χρήση	των	
εμποδίων	
πτυξη»,	 το	

νων	κατά	
η	Ελληνική	
σιονομικής	
πτυγμένων	
κε	 μεγάλος	
ότητα	 της	
ρύ.	 	Αν	και	
υγιέστερες	



230 

40

φάσεις	 απ
εξυγίανση
να	μετατο
ξαναπεί	στ
	
Ο	 κ.	 Χάρη
Banking	D
που	 διοργ
επιβεβαιώ
συμμετοχώ
αποφασισ
επιτευχθε
συζητήσεω
της	 προς	
πορεία	 τη
επιτυγχάν
Ελλάδας	σ
	
Πρωινές	Σ
Το	 Συνέδ
Παναγόπο
αντιξοότητ
ευκαιριών
συμπολιτώ
αποκατασ
διαρθρωτι
χρηματοπ
έγιναν	απ
για	 τον	 το
χρήσιμη	 π
κοινότητε
	
PANEL	DI
Παρούσα	
Bloomberg
Global	 Co
Economist
Internatio

Park Avenue • S
Longcrof

0, Agiou Konstan

ww

π’	 ότι	 πριν
	των	δημοσ
πισθούν	πό
το	δρόμο	τη

ης	 Ηλιάδης
Division,	 	τ
γανώνεται	
ώνει	τη	διεθν
ών	 αναδεικ
στικότητα	ό
ί	 τον	 τελευ
ων	βρέθηκα
την	 ανάπτυ
ης	 χώρας.	 Τ
νονται	 μέσα
στο	μέλλον»

Συνεδρίες:
δριο	 άνοιξ
ουλος	 ο	 οπ
τες.	Μια	χώ
ν.	 Μέσα	 σε	
ών	 μας,	 κ
στήσουμε	 τ
ικές	 μεταρ
ιστωτικούς
ό	πολυεθνικ
ουρισμό	 μα
πλατφόρμα	
ς	και	προωθ

SCUSSION	
κατάστασ
g	TV	&	Rad
‐Chief	 Inve
t,	 Global	 M
nal	Econom

Ca
Suite 1536 • New
ft House,2/8 Vic
ntinou Str, Suite 

Raadhusg
ww.capitallink.co

.	 	 Αντικειμ
σίων	οικονο
όροι	από	τη
ης	ανάπτυξη

ς,	Managin
της	Goldma
και	 φέτος	
νή	βούληση
κνύει	 τις	 επ
λων	των	πλ
υταίο	 χρόνο
αν	οι	ευκαιρ
υξη.	 Μία	 πο
Το	 χτίσιμο	
α	 από	 το	 In
.	

	
ε	 ο	 Πρέσ
ποίος	 μεταξ
ώρα	ανοιχτή
μια	 σύντο
καταφέραμ
την	 αξιοπι
ρρυθμίσεις.	
ς	 οίκους,	 αν
κές,	αυξάνο
ς,	 είναι	 αξιο
συνδέοντα
θώντας	τις	

:	ΕΛΛΑΔΑ,	
ση	και	προ
dio.	Στο	πάν
estment	 Off
Macro	 &	 M
mist	‐	Deutsc

apital Link – New
w York • New Yo
ctoria Avenue, Lo
A5, 151‐24 Athe
aten 25, P.O.Box
om  ‐ www.capi

μενικός	 στό
ομικών	και	
ν	κατανάλω
ης,	αυξάνοντ

ng	Director
an	Sachs	In
από	 την	 C

η	για	τη	στή
πενδυτικές	
λευρών	να	
ο	 από	 την	
ρίες	περαιτέ
ορεία	 που	
στρατηγικ
nvestor	 For

σβης	 της	
ξύ	 άλλων	 δ
ή	για	επιχε
μη	 περίοδο
με	 να	 βελ
στία	 μας	
Η	 βελτίω

ντικατοπτρί
οντας	τις	εξ
οσημείωτες
ας	 το	 ελλην
επιχειρηματ

ΕΥΡΩΠΗ	&
οπτικές:	το
νελ	συμμετε
ficer	 της 	
Markets	 Gr
che	Bank	Se

 

 

 
 
 

 

w York – Londo
ork 10169, USA •
ondon, EC2M 4N
ens, Greece • Te
x 1904 Vika  •  N
tallinkforum.co

όχος	 αυτών
της	αύξηση
ωση	στις	επ
τας	της	εξω

r	Head	of	C
nternationa
Capital	 Lin
ήριξη	της	Ελ
ευκαιρίες	 π
στηρίξουν	έ
Ελλάδα.	 Γ

έρω	ανάκαμ
στόχο	 έχει	
κών	 συμμαχ
rum,	 αποτελ

Ελλάδος	
ήλωσε	 τα	 ε
ιρήσεις,	προ
ο	 και	 μέσα	
λτιώσουμε	
ως	 χώρα	
ση	 της	 κα
ίζουν	 την	 π
ξαγωγές	διε
ς.	 Το	 Συνέδ
νικές	 και	 α
τικές	ευκαι

&		ΠΑΓΚΟΣΜ
ο	πάνελ	συν
είχαν	οι	κύρ
Calamos	 In
roup	 της	 G
ecurities,	Inc

n – Athens ‐ Osl
•Tel.: +1 212 66
NS, U.K. • Tel. +4
el. +30 210 6109
N‐0116 Oslo, No
om ‐ www.capita

ν	 των	 προσ
ης	της	ανταγ
πενδύσεις	κα
ωστρέφεια	τ

Central	 an
al	τόνισε	τα
nk,	 με	 τη	 σ
λληνικής	οικ
που	 υπάρχ
έμπρακτα	τ
Για	 μία	 ακό
μψης	της	ελ
να	 οδηγήσ
χιών	 και	 η	
λούν	 το	 κλ

στις	 Ην
εξής:	 «Η	 Ελ
οσφέροντα
από	 σκλη
την	 εικό
διεθνώς	

ατάταξης	 α
πρόοδο	 αυτ
εθνώς	και	κ
ριο	 της	 Cap
αμερικάνικε
ρίες	στη	Ελ

ΜΙΑ	ΟΙΚΟΝ
ντόνισε	ο	κ
ριοι:	 John	P
nvestments
Goldman	 S
c.		

lo 
61 7566 • Fax: +1
44(0) 20 3206 13
9 800 • Fax +30 2
rway 
allinkshipping.co

σαρμογών	
αγωνιστικότ
αι	τις	εξαγω
της	οικονομ

nd	Eastern	
α	εξής	:	«Το
συμμετοχή	
κονομίας.	Το
χουν	 στη	 χώ
το	έργο	και	
όμα	 χρονιά,
λληνικής	οικ
σει	 στην	 αυ
	 ανταλλαγή
λειδί	 για	 τη

νωμένες	 Π
λλάδα	 αλλά
ας	ένα	ευρύ	
ρές	 αποφά
να	 της	 ο
και	 να	 εφ
από	 διεθνε
τή.	 Νέες,	 άμ
καταγράφον
pital	 Link	 π
ες	 επιχειρήσ
λλάδα».	

ΝΟΜΙΑ	
κύριος	Pimm
P.	Calamos	
s,	 Themisto
Sachs	 και	

    

1 212 661 7526
322 
210 6109 801 

om 

είναι,	 μέσα
τητας	της	ο
ωγές,	ώστε	η
μίας».	

Europe	 In
ο	15ο	Invest
της	 Goldm
ο	υψηλό	επ
ώρα,	 καθώ
την	πρόοδο
,	 στο	 επίκε
κονομίας	κα
υτόνομη	 κα
ή	 τεχνογνω
ην	 θετική	 π

Πολιτείες,	
άζει	 πορεία,
φάσμα	επε

άσεις	 και	 θυ
οικονομίας	
φαρμόσουμ
είς	 οργανισ
μεσες	 επενδ
ντας	διεθνε
παρέχει	 μια
σεις	 και	 επ

m	Fox,	News
Sr.,	Chairm
oklis	 Fiotak
Torsten	 S

6

α	 από	 την	
ικονομίας,	
η	χώρα	να	

nvestment	
tor	Forum	
man	 Sachs,	
πίπεδο	των	
ώς	 και	 την	
ο	που	έχει	
εντρο	 των	
αι	η	πορεία	
αι	 βιώσιμη	
ωσίας	 που	
πορεία	 της	

Χρίστος	
,	 παρά	 τις	
ενδυτικών	
υσίες	 των	
μας,	 να	

με	 ριζικές,	
σμούς	 και	
δύσεις	 που	
είς	αφίξεις	
α	 ιδιαίτερα	
πενδυτικές	

s	Anchor	‐	
an,	CEO	&	
kis,	 Senior	
lok,	 Chief	



230 

40

	
Ο	 κ.	 John
Investmen
μεγαλύτερ
χωρών	 αν
επίπεδο».	
	
Οι	 συμμετ
οικονομία
Η	Αμερική
του	 κλίμα
τροχιά.	Σχ
έχει	 επιτευ
γνώμη	ότι
θα	έχει	χει
	
Ελλάδα	&
από	τον	 	
εξής:	 «Μό
ολοκληρώ
εμφανή	τα
η	 ουσιασ
κατάστασ
προσδοκίε
στην	 κυρί
ευκαιρίες	
να	 γίνουν
άσκηση	τη
	
ΕΥΚΑΙΡΙΕ
Το	 πρόγ
Διευθύνω
αποκρατικ
ΤΑΙΠΕΔ	 έχ
συμβάλλον
δεν	 είναι	
αλλά	 να	
προγράμμ

Park Avenue • S
Longcrof

0, Agiou Konstan

ww

n	 Calamos,	
nts,	 τόνισε
ρος	 παρά	π
νά	 τον	 κόσ
	

τέχοντες	 στ
ς	σε	παγκόσ
ή	συνεχίζει	
ατος	 στην	 Ε
χετικά	με	τη
υχθεί	 στα	 δ
ι	εφ’	όσον	σ
ιροπιαστά	α

&	 Ευρώπη:	
κ.	 Jean	Le
όλις	 δύο	 χρ
ώθηκε	 στις	
α	πρώτα	θετ
τική	 δημοσ
η	 των	 δημο
ες	της	τρόικ
ίαρχη	 απόδ
στην	Ελλάδ
	 όσον	 αφο
ης	ιδιωτικοπ

ΕΣ	ΚΑΙ	ΠΡΟ
ραμμα	 τω
ων	 Σύμβου
κοποιήσεις	
χει	 καταφέ
ντας	ουσια
μόνο	 να	 εκ
μεταμορφώ

ματος	 αποκρ

Ca
Suite 1536 • New
ft House,2/8 Vic
ntinou Str, Suite 

Raadhusg
ww.capitallink.co

Chairman
ε	 ότι	 «ο	
οτέ.	 Ανέφε
μο	 δημιουρ

το	 πάνελ	 σ
σμιο	επίπεδ
την	οικονο
Ευρώπη,	 όπ
ην	Ελλάδα,	
δημοσιονομ
συνεχιστούν
αποτελέσμα

Στο	δρόμο
emierre,	Ad
ρόνια	 μετά
αρχές	 του	
τικά	στοιχε
σιονομική	
οσίων	οικον
κα.	Οι	αγορ
δοση	 και	 α
δα,	τόσο	στο
ορά	 την	 αν
ποίησης	ανη

ΟΚΛΗΣΕΙΣ	
ων	 Αποκρα
υλο	 του	 Τ
σε	εξέλιξη	κ
έρει	 κατά	 τ
στικά	στην
κπληρώνουμ
ώσουμε	 τη
ρατικοποιή

apital Link – New
w York • New Yo
ctoria Avenue, Lo
A5, 151‐24 Athe
aten 25, P.O.Box
om  ‐ www.capi

n,Sr.	 CEO	&
βαθμός	 αλ
ρε	 ότι	 τα	 θ
ργούν	 την	

συμφώνησα
δο,	τόσο	στι
μική	της	αν
ου	 η	 οικονο
όλοι	οι	συμ
μικά	 και	 μα
ν	οι	προσπά
ατα	στην	ζω

ο	προς	την
dvisor	 to	 th
ά	 την	 αναδ
2012,	 η	 Ελ
ία	για	την	α
εξυγίανση	
νομικών	στ
ρές	έχουν	αν
αποδείχθηκε
ο	δημόσιο	ό
εργία,	 τη	 δ
ησυχεί,	αλλά

ατικοποιήσ
ΤΑΙΠΕΔ	
και	έχοντας
το	 τελευταί
	ανάκαμψη
με	 τους	 εισ
ην	 ελληνική
σεων,	 σε	 ση

 

 

 
 
 

 

w York – Londo
ork 10169, USA •
ondon, EC2M 4N
ens, Greece • Te
x 1904 Vika  •  N
tallinkforum.co

&	 Global	 Co
λληλοσύνδε
θετικά	 πρόσ
προσδοκία	

αν	 ότι	 υπά
ις	αναπτυσσ
νάκαμψη	εν
ομία	 αναμέ
μμετέχοντες
κροοικονομ
άθειες,	 	δεν
ωή	του	μέσου

ν	ανάκαμψ
he	Chairma
ιάρθρωση	
λλάδα	 αναδ
ανάπτυξη	το
έχει	 δημιο

τοιχείων	 είν
ναγνωρίσει
ε	 με	 το	 ενδ
όσο	και	στο
διαχείριση	
ά	σαφώς	μι

σεων	 παρο
ο	 	 οποίο
ς	ολοκληρώ
ο	 διάστημα
η	της	ελληνι
σπρακτικού
ή	 οικονομί
ημαντικές	 δ

n – Athens ‐ Osl
•Tel.: +1 212 66
NS, U.K. • Tel. +4
el. +30 210 6109
N‐0116 Oslo, No
om ‐ www.capita

o‐Chief	 Inv
εσης	 μεταξ
σφατα	 στοι
για	 ταυτό

άρχουν	 θετ
σόμενες	όσο
νώ	παράλλη
ένεται	 να	 π
ς	αναγνώρι
μικά	 μεγέθη
ν	θα	αργήσε
υ	πολίτη.			

ψη	της	οικ
an	 της	BN
ομολόγων	
δύεται	 από	
ο	επόμενο	έ
ουργήσει	 π
ναι	 σε	 καλό
ι	την	προσπ
διαφέρον	 τ
ον	ιδιωτικό	
των	 μη	 εξυ
ια	λογική	ελ

ουσιάστηκε
ς	 σχολίασ

ώσει	με	επιτυ
α	 να	 πραγμ
ικής	οικονο
ς	 στόχους	
ία	 προχωρ
διαρθρωτικ

lo 
61 7566 • Fax: +1
44(0) 20 3206 13
9 800 • Fax +30 2
rway 
allinkshipping.co

vestment	 O
ξύ	 των	 αγ
ιχεία	 για	 τι
όχρονη	 ανάπ

τικές	 ενδείξ
ο	και	στις	α
ηλα	αναμέν
περάσει	 από
ισαν	την	ση
η	 της	 χώρα
ει	ο	χρόνος	

κονομίας:	 η
P	Paribas,	
αξίας	 200
	 μια	 πεντα
έτος.	Το	πιο
πρωτογενές
ό	 δρόμο,	 σύ
πάθεια,	με	τ
των	 επενδυ
τομέα.	Πολ
υπηρετούμε
λπίδα	υπάρχ

ε	 από	 τον
ε	 «Με	 πε
υχία	14	απ
ματοποιήσε
ομίας.	Ο	ρόλ
που	 τίθεντ
ρώντας	 πα
κές	 μεταρρυ

    

1 212 661 7526
322 
210 6109 801 

om 

Officer	 της
γορών	 είνα
ις	 οικονομίε
πτυξη	 σε	 π

ξεις	 για	 πρ
αναπτυγμέν
νεται	και	αν
ό	 αρνητική	
ημαντική	πρ
ας	 και	 εξέφρ
που	η	πρόο

η	παρουσία
ο	οποίος	 δ

0	 δισεκατ.	
αετή	 ύφεση
	σημαντικό
ς	 πλεόνασ
ύμφωνα	πάν
την	 ισχυρή	
υτών	 σε	 επ
λλά	απομένο
ενων	 δανεί
χει	τώρα».

ν	 κ.	 Γιάνν
ρισσότερες
οκρατικοπο
ι	 σημαντική
λος	και	ο	σκ
ται	 από	 τα	
ράλληλα,	 μ
υθμίσεις.	 Πα

7

ς	 Calamos	
αι	 σήμερα	
ες	 πολλών	
παγκόσμιο	

ρόοδο	 της	
ες	αγορές.	
ντιστροφή	
σε	 θετική	
ρόοδο	που	
ρασαν	 την	
οδος	αυτή	

αση	έγινε	
δήλωσε	 τα	
EUR,	 που	
	 και	 είναι	
ό	είναι	πως	
μα	 και	 η	
ντα	με	 τις	
βελτίωση	

πενδυτικές	
ουν	ακόμη	
ίων	 ή	 την	

νη	 Εμίρη,	
ς	 από	 15	
οιήσεις,	το	
ή	 πρόοδο,	
κοπός	μας	
μνημόνια,	
μέσω	 του	
αράλληλα,	



230 

40

στοχεύουμ
συνολική	π
ανάπτυξης
	
PANEL	DI
Το	πάνελ
συμμετείχ
Europe	&
της	 	BNP	
Greece	&	
	
Ο	κ.	Emil
της	 Citi,	 τ
προκλήθη
περιβάλλο
επιλογή	χρ
Η	 Citi	 όχι
εταιρικούς
διαμορφώ
προετοιμα
Πιστοληπτ
 
Ο κ. Edoa
δήλωσε	ότ
στοιχεία	 α
Σχεδόν	το
εκδότες,	 ν
σύστημα	ε
2014.	Η	αγ
έχουμε	 δε
Επενδυτικ
σημαντικά
Ελληνικής
στην	πρωτ
	
Αυτό	αντι
συναλλαγή

Park Avenue • S
Longcrof

0, Agiou Konstan

ww

με	 στην	 πρ
προσπάθεια
ς».	

SCUSSION	
λ	συντόνισε
χαν	οι	κύριο
&	Greece	τη
Paribas, κ
Cyprus	της

ios	Kyriaco
τόνισε	 ότι	
κε	 από	 την
ον,	 άνοιξε	 κ
ρηματοδότη
ι	 μόνο	 υπή
ς	 πελάτες	
ώνοντας	 το	
αστούν	 για
τικής	Διαβά

ardo	Rava,
τι:	«Από	τις
από	 την	 ελλ
	50%	των	ό
νέοι	 στις	 α
είναι	η	βασι
γορά	είναι	π
ει	 High	 Yie
κού	 Βαθμού
ά	 κατά	 τη	 δ
ς	"λιανικής"	
τογενή	και	σ

κατοπτρίζε
ή	και	τιμολ

Ca
Suite 1536 • New
ft House,2/8 Vic
ntinou Str, Suite 

Raadhusg
ww.capitallink.co

ροσέλκυση	
α	για	έξοδο

: Διεθνείς	Α
	 ο	 κ.	 	Dani
οι	:	  Emilios
ης	Citi, Edo
και	Nichola
ς	Deutsche

ou,	Managi
«	 Η	 σημαν
ν	 κρίση	 το
και	 πάλι	 τη
ησης.	
ρξε	 πρωτοπ
το	 1997,	
δρόμο	 κα

α	 την	 άντλ
άθμισης!» 

,	Debt	 Cap
	αρχές	του	
ληνική	 βάσ
όγκων	ήρθε
αγορές	 δαν
ική	τάση	‐	ό
πλέον	πλήρω
eld	 προσφο
ύ	 τεκμηρίω
διάρκεια	 τω
με	γνώμον
στη	δευτερο

εται	ξεκάθα
λογούνται	κ

apital Link – New
w York • New Yo
ctoria Avenue, Lo
A5, 151‐24 Athe
aten 25, P.O.Box
om  ‐ www.capi

μακροπρόθ
ο	από	την	κ

Αγορές	για
iel	Bases,	G
s	Kyriacou,
oardo	Rava
as	Exarchos
	Bank.	

ing	Directo
ντική	 ενοπο
ου	 δημόσιο
ην	 πόρτα	 σ

πόρος	 με	 α
αλλά	 άνοι

αι	 για	 άλλε
ληση	 κεφα

ital	Marke
2007	έχουμ
ση	 των	 μη	 χ
ε	το	2013	α
νειακών	 κε
όπως	και	αλ
ως	ανοικτή	
ορές,	 	 χωρ
ωση	 (ΕΛΠΕ
ων	 τελευταί
να	τη	ζήτησ
ογενή	αγορ

ρα	στην	απ
κατά	μέσο	ό

 

 

 
 
 

 

w York – Londo
ork 10169, USA •
ondon, EC2M 4N
ens, Greece • Te
x 1904 Vika  •  N
tallinkforum.co

θεσμων	 ξέν
κρίση	κι	επι

α	το	Ελληνι
Global	 Inve
,	Managing
a,	Debt	Cap
s,	Head	of	C

or,	Corpora
οίηση	 του	 ε
υ	 χρέους,	
στις	 ελληνι

αυτό	 το	 χρ
ιξε	 εκ	 νέου
ες	 ελληνικέ
λαίων	 στις

ets	 Corpora
με	δει	περίπ
χρηματοοικ
από	7	διαφ
εφαλαίων.	
λλού	στην	Ε
σε	όλες	τις	
ρίς	 αξιολογ
Ε).	 Η	 βάση
ίων	 12	 μηνώ
ση	Real	Mon
ά.		

πόδοση	που
όρο	με	απόδ

n – Athens ‐ Osl
•Tel.: +1 212 66
NS, U.K. • Tel. +4
el. +30 210 6109
N‐0116 Oslo, No
om ‐ www.capita

ων	 επενδύ
ιστροφή	τη

ικό	Δημοσι
estment	Co
g	Director,	
pital	Marke
Capital	Ma

ate	Bank	H
ελληνικού	 χ
σε	 συνδυα
ικές	 επιχειρ

ρηματοδοτικ
υ	 αυτή	 τη
ές	 εταιρίες	
ς	 αγορές	 Ε

ates	 ‐	Gree
που	Eur	7.5
κονομικών	
ορετικές	ον
Η	 αποδιαμ
Ευρώπη	‐	κα
κατηγορίες
γήσεις	 και	
η	 των	 επε
ών,	 με	 αναπ
ney	Institut

υ	έχουμε	δει
δοση	ελαφρ

lo 
61 7566 • Fax: +1
44(0) 20 3206 13
9 800 • Fax +30 2
rway 
allinkshipping.co

σεων	 που	
ς	Ελλάδας	

ιονομικό	Χ
orresponde
Corporate
ets	Corpora
arkets	&	Tr

Head	Centr
χρηματοπισ
ασμό	 με	 το	
ρήσεις	 σε	 α

κό	 προϊόν	
ην	 αγορά	 τ
είτε	 για	

Εταιρικών	

ece	&	 Italy
bn	της	έκδ
επιχειρήσεω
ντότητες,	5	
μεσολάβηση
αι	περιμένο
ς	περιουσια
σε	 ορισμέ
ενδυτών	 έχ
απροσαρμογ
tional	 	από	

ι	στην	πράξ
ρώς	άνω	το

    

1 212 661 7526
322 
210 6109 801 

om 

θα	 βοηθήσ
σε	θετικού

ρέος			
ent	 του	Re
e	Bank	Hea
ates	 ‐	Greec
reasury	Sol

ral	Europe
στωτικού	 τ
ευνοϊκό	 ε
αυτή	 τη	 στ

για	 τους	 ε
το	 Δεκέμβ
να	 αντλήσ
Ομολόγων

y	 της	 	BNP
δοσης	σύμφ
ων	 (πλην	 ν
εκ	των	οπ
η	 από	 το	
ουμε	να	συν
ακών	στοιχε
ένες	 περιπτ
χει	 επίσης	
γή	 του	ποσο
τους	επενδ

ξη,	στην	Ελλ
ου	9%	για	ν

8

σουν	 στιες	
ς	ρυθμούς	

euters	 και	
ad	Central	
ce	&	Italy	
lution	for	

&	Greece	
ομέα,	 που	
επιτοκιακό	
τρατηγική	

ελληνικούς	
ριο	 2012,	
σουν	 ή	 να	
	 Χαμηλής	

P	 Paribas,	
ωνα	με	τα	
ναυτιλίας).	
οίων	είναι	
τραπεζικό	
νεχιστεί	το	
είων,	όπως	
τώσεις	 με	
εξελιχθεί	

οστού	 της	
δυτές	τόσο	

ληνική	HY	
να	φτάσει	



230 

40

κατά	μέσο
οι	εταιρίες
	
Ο	 κ.	 Δημ
επιτυχημέ
πρωτοπο
Επιχειρήσ
αποπληρω
δις.	 ευρώ,	
μπορούσε	
του	δανεισ
απαιτητές
αποφασισ
Ανταποκρ
πολυεπίπε
στοιχείων,
μεγάλους	
στην	 Ρου
ομολογιών
αναχρηματ
ομολογιών
αγορών	 ελ
εμπιστοσύ
Στη	συνέχ
κατά	50%
έλεγχος	τω
βελτιωμέν
στη	 δευτε
είναι	 πολύ
αξιολόγησ
που	χρησι
του	ΟΤΕ	δ
αξιολόγησ
	
	
	
	

Park Avenue • S
Longcrof

0, Agiou Konstan

ww

ο	όρο	απόδο
ς	αλλά	και	τ

μήτρης	 Τζε
ένη	παρουσ
ρεί	 στο	 ά
σεων»	 και
ωμές	 δανεια
σε	 μία	 περ
να	αντλήσ
σμού	του	Ομ
ς	σε	ένα	βρα
στικές	κινήσ
ινόμενη	 στ
εδου	 σχεδί
,	 επαναγορ
διεθνείς	 ορ
μανία,	 χρη
ν	στις	διεθν
τοδότησης	
ν	 συνολικού
λληνική	 ετα
ύνης	των	διε
εια,	η	επιμή

%	μείωση	το
ων	λειτουργ
νες	προοπτι
ερογενή	 αγο
ύ	 ισχυρότερ
ση	 που	 περ
ιμοποιείται	
διαπραγματ
ση».	

Ca
Suite 1536 • New
ft House,2/8 Vic
ntinou Str, Suite 

Raadhusg
ww.capitallink.co

οση	της	~	6
τα	χρηματοπ

ελέπης,	 Διε
ία	του	ΟΤΕ
άνοιγμα	 τ
ι	 δήλωσε	
ακών	 υποχρ
ρίοδο	 που	 κ
σει	δανειακά
μίλου	ΟΤΕ	δ
αχύ	χρονικό
σεις	και	άμεσ
ην	 πρόκλησ
ου	 αναχρη
ρές	 	 και/ή	 π
ργανισμούς
ματοδότησ
νείς	αγορές.
του	ΟΤΕ,	 κ
ύ	 ύψους	 70
αιρεία,	 μετ
εθνών	επεν
ήκυνση	του	
υ	επιπέδου
γικών	εξόδω
ικές	της	Ελλ
ορά.	 Οι	 επε
ρη	 από	 αυτ
ιορίζεται	 σ
από		τους	ο
εύονται	σε	

apital Link – New
w York • New Yo
ctoria Avenue, Lo
A5, 151‐24 Athe
aten 25, P.O.Box
om  ‐ www.capi

6,5%.	Περιμέ
πιστωτικά	ι

ευθυντής	
	στις	διεθν
των	 Διεθν
ότι:	 «Ο	 Ο
ρεώσεων	 γι
καμία	 ελλην
ά	κεφάλαια
δεν	ήταν	υψ
ό	διαστήμα
σες	λύσεις.
ση	 αυτή,	 η	
ματοδότησ
παράταση	 λ
ς	 όπως	 η	 Ε
ση	 από	 ελλ
	Η	τελευτα
καθώς	η	 επ
00	 εκατ.	 Ευ
ά	 την	 κορύ
δυτών	στον
χρονοδιαγρ
υ	του	σε	από
ων	και	η	βε
λάδας,	οδήγ
νδυτές	 ομο
τήν	 που	 υπ
ημαντικά	 α
οίκους	αξιο
επίπεδα	ση

 

 

 
 
 

 

w York – Londo
ork 10169, USA •
ondon, EC2M 4N
ens, Greece • Te
x 1904 Vika  •  N
tallinkforum.co

ένουμε	περι
ιδρύματα	κα

Επενδυτικ
είς	αγορές	
νών	 Αγορώ
ΟΤΕ	 πριν	
ια	 την	 περί
νική	 εταιρε
α	από	τις	δι
ψηλό	σε	σχέ
ατα	στο	άμε

Διοίκηση	 τ
σης,	 το	 οπο
λήξης	 υφισ
υρωπαϊκή	
ληνικές	 τρά
ία	αυτή	ενέ
πιτυχής	 έκδο
υρώ,	 σηματ
ύφωση	 της
ν	ΟΤΕ	και	το
ράμματος	α
όλυτα	μεγέ
ελτίωση	του
γησαν	σε	μί
ολόγων	 ανα
ποδεικνύετα
από	 τη	 μεθ
λόγησης,	κα
ημαντικά	υψ

n – Athens ‐ Osl
•Tel.: +1 212 66
NS, U.K. • Tel. +4
el. +30 210 6109
N‐0116 Oslo, No
om ‐ www.capita

ισσότερη	δρ
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κών	 Σχέσε
ομολόγων.	
ών	 για	 το
από	 περίπ
ίοδο	 2012‐2
εία,	 ακόμα	
ιεθνείς	αγορ
έση	με	τα	με
εσο	μέλλον	

του	 ΟΤΕ	 π
οίο	 περιελά
στάμενων	 ο
Τράπεζα	 Α
άπεζες	 στη
έργεια	αποτ
οση	 τον	Φε
τοδότησε	 τ
ς	 κρίσης	 στ
ο	μέλλον	το
αποπληρωμώ
θη,	η	υψηλή
υ	κεφαλαίο
ία	εξαιρετικ
αγνώρισαν	 ό
αι	 από	 την	
θοδολογία	 (
αι	σαν	αποτ
ψηλότερα	α
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ραστηριότη
κή	Δημοκρα

ων	 του	 Ο
H	ομιλία	το
ο	 δανεισμ
που	 δύο	 χ
2013,	 που	 υ
και	 του	 επ
ρές	κεφαλα
εγέθη	του,	ο
κατάσταση

ροχώρησε	
άμβανε	 πώ
ομολογιών,	
Ανασυγκρότ
ν	 Ελλάδας
τέλεσε	ορόσ
εβρουάριο	 τ
το	 πρώτο	 ά
τη	 χώρα,	 εν
ου.	
ών	του	δαν
ή	λειτουργι
ου	κίνησης,	
κή	πορεία	τω
ότι	 η	 οικον
	 πιστοληπτ
(sovereign	 c
τέλεσμα	οι	
από	αυτά	ετ
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ητα	το	2014
ατία».	

ΤΕ,	 παρουσ
ου	είχε	θέμ
μό	 των	 Ελ
χρόνια	 αντ
υπερέβαινα
πίπεδου	 του
αίων.	Παρότ
οι	αποπληρω
η,	η	οποία	α

στην	 εφαρ
ώληση	 περι
χρηματοδό
τησης	 και	 Α
ς,	 και	 τέλο
σημο	της	δι
του	2013	π
άνοιγμα	 των
νώ	 αποτέλ

εισμού	του	
ική	αποδοτ
σε	συνδυασ
ων	ομολογι
νομική	 θέση
τική	 του	 αξ
ceiling	 met
τιμές	των	ο
ταιρειών	με	

9

4:	όχι	μόνο	

σίασε	 την	
μα	«Ο	ΟΤΕ	
λληνικών	
τιμετώπιζε	
αν	 τα	 τρία	
υ	 ΟΤΕ,	 δεν	
τι	το	ύψος	
ωμές	ήταν	
απαιτούσε	

μογή	 ενός	
ιουσιακών	
ότηση	 από	
Ανάπτυξης	
ς,	 έκδοση	
ιαδικασίας	
πενταετών	
ν	 διεθνών	
εσε	 ψήφο	

ΟΤΕ	και	η	
ικότητα,	ο	
σμό	με	τις	
ιών	αυτών	
η	 του	ΟΤΕ	
ξιολόγηση,	
thodology)	
ομολογιών	
παρόμοια	
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«Ελλάδα	
Theodore
την	 συνεχ
επενδύσει
την	 πτώσ
τελευταίω
χρόνια.	 Η	
μέχρι	το	2
υποστηριχ
(δέκα)	χρό
και	από	άλ
(κυρίως	εμ
όλο	 και	 π
Ελληνικής
επενδύσεω
προσπάθε
ιδιωτικά	κ
μισή	απόσ
	
Τα	 Εργαλ
νομοθετικ
Γραφείο	Σ
τα	τελευτα
εργαλείων
δυνατότητ
την	 βελτίω
εξωδικαστ
αποτελεσμ
να	δικαιώσ
	
PANEL	 D
ΕΝΔΙΑΦΕ
Ο	κ.	Νίκο
των	επενδ
προς	 το	 ε
στοχευμέν
κρατικά	ό
Επίσης	στ
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10	 Χρόνια
e	Pepanide
χιζόμενη	 ύφ
ις.	Όλη	η	με
ση	 των	 ιδιω
ων	 6	 (έξι)	 ε
Ελλάδα	 έχ
020.	Περισσ
χθεί	 το	 Νέο
όνια	μπροσ
λλα	ιδιωτικ
μπορεύσιμο
ερισσότερο
ς	οικονομίας
ων	 είναι	 α
εια	εστιάζετ
κεφάλαια.	Σ
σταση».	

λεία	 Επενδ
κές	 εξελίξε
Σ.	&	Α.	Παπ
αία	χρόνια	σ
ν	 δια	 των	 ο
τα	πολλαπλ
ωση	 του	 ελ
τικό	 επίπεδ
ματικού	επε
σει	τις	προσ
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ΡΟΝ	
ος	Μπορνόζ
δυτών	για	τ
ευρύτερο	 επ
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ο	γεγονός	ό
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α	 Μπροστ
s,	Senior	P
φεση	 της	
ίωση	του	ελ
ωτικών	 επε
ετών,	 αλλά	
χει	 τη	 δυνατ
σότερα	από
ο	 Εθνικό	 Μ
στά''.	Οι	επε
κά	κεφάλαια
ους)	κλάδου
ο	 φανερό	 ότ
ς.	Οι	ευκαιρ
απολύτως	 ε
ται	πλέον	στ
Σε	αυτή	τη	

δύσεων	 κα
εις,	παρουσ
παδημητρί
στην	Ελλάδ
οποίων	 θα	
λών	επενδυτ
λληνικού	 μη
δο).	 Στόχος	
ενδυτικού	π
σδοκίες	του

N	 :	 ΕΠΕΝ

ζης,	Πρόεδ
την	Ελλάδα	
πιχειρηματι
ν	με	εν	δυν
εταιρικά	ομ
ότι	σημαντι
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τά	 ‐	 Στρατ
Partner	της
Ελλάδας	 κ
λληνικού	ΑΕ
ενδύσεων	 έ
ταυτόχρον
τότητα	 να	
ό	100	(εκατ
οντέλο	 Ανά
ενδύσεις	αυ
α	που	ήδη	έ
υς.	Με	την	ε
τι	 οι	 επενδ
ρίες	έχουν	ή
εφικτά	 με	
τη	δημιουργ
διαδρομή,	φ

αι	 προστα
σίασε	 ο	 κ.	
ίου	&	Συνε
δα	είχαν,	μετ
προσφερθε
τικών	επιλο
ηχανισμού	
των	 ως	 άν

περιβάλλοντ
ς»	

ΝΔΥΣΕΙΣ	 &

δρος	της	Ca
και	τόνισε
ικό	 και	 επε
άμει	επενδυ
μόλογα,	καθ
ικά	private
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τηγική	 Εν
ς	McKinsey
κρύβεται	 μι
ΕΠ	από	το	2
κτοτε.	 Αυτ
να	 και	 η	 με
αναδειχθεί
τό)	δις	ευρώ
άπτυξης	 πο
τές	θα	προ
έχουν	αρχίσ
εγχώρια	κα
δύσεις	 θα	 ε
ήδη	παρουσ
βάση	 την
γία	των	πρ
φαίνεται	πω

ασίας	 στην
Ευάγγελο
ργάτες	ο	ο
ταξύ	άλλων
εί	 στην	 ελλ
ογών.	Παράλ
επίλυσης	 δ
νω	 είναι	 η	
τος	το	οποί

&	 ΠΡΟΟΠΤ

apital	Link
	 την	ανάγκ
ενδυτικό	 κο
υτές.	Αναφέ
θώς	και	για	
equity	και	h
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νημέρωση»
y	&	Compa
ια	 πρωτοφ
2007	μπορε
τό	 είναι	 η	 δ
εγάλη	 ευκα
ί	 σε	 "πρωτα
ώ	ιδιωτικών
ου	 προτείνε
έλθουν	τόσ
σει	να	τοπο
ατανάλωση	
ίναι	 η	 βασι
σιαστεί	και	τ
ν	 πρόσφατ
ροϋποθέσεω
ως	η	Ελλάδ

ν	 Ελλάδα
ος	 Λάκατζη
οποίος	τόνισ
ν,	ως	αντικε
ληνική	 και	
λληλα	έχει	υ
διαφορών	 (
δημιουργία
ίο	θα	μπορε

ΤΙΚΕΣ	 ‐

k,	 υπογράμμ
κη	και	σημα
οινό	 καθώς	
έρθηκε	στο
μετοχές	επι
hedge	fund
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»:	 παρουσι
any	ο	οποίο
φανής	 αδυν
εί	εξ'	ολοκλή
δυσμενής	 π
αιρία	 για	 τα
αθλητή"	 ιδι
ν	επενδύσεω
εται	 στη	 με
σο	από	τις	 ι
οθετούνται	
μεσοπρόθε
ική	 μηχανή
τα	απαιτού
τη	 ιστορία	
ων	οικονομι
δα	έχει	ήδη

καθώς	 κα
ης,	Partner
σε	ότι:	«Οι	ν
είμενο	την	θ
διεθνή	 επεν
υπάρξει	σοβ
(τόσο	 σε	 δι
α	 ενός	 φιλ
εί	να	προσελ

ΑΥΞΑΝΟΜ

μισε	 το	αυξ
ασία	της	σω
παράλληλα

ο	έμπρακτο	
ιλεγμένων	ε
ds	έχουν	ήδη

    

1 212 661 7526
322 
210 6109 801 

om 

ιάστηκε	 απ
ος	τόνισε:	«
ναμία	 στις	
ήρου	να	εξη
πραγματικό
α	 επόμενα	
ιωτικών	 επ
ων	χρειάζον
ελέτη	 ''	 Η	 Ε
ιδιωτικοποι
σε	ζωτικής	
εσμα	υπό	π
	 της	 ανάκα
ύμενα	ετήσι
πριν	 την	

ικής	απόδοσ
	καλύψει	π

αι	 τις	 	 πρ
r	 του	 	 Δικη
νομοθετικέ
θέσπιση	επε
νδυτική	 κο
βαρή	προσπ
ικαστικό,	 ό
λικού,	 αξιόπ
λκύσει	επεν

ΜΕΝΟ	 ΕΠΕ

ξανόμενο	 εν
ωστής	πληρ
α	 και	 την	 δ
ενδιαφέρον
εισηγμένων
η	κάνει	τοπ

10

πό	 τον	 κ.	
«Πίσω	από	
ιδιωτικές	

ηγηθεί	από	
ότητα	 των	
10	 (δέκα)	
πενδύσεων	
νται	για	να	
Ελλάδα	 10	
ιήσεις	όσο	
σημασίας	
ίεση,	είναι	
αμψης	 της	
ια	επίπεδα	
κρίση.	 Η	
σης	για	τα	
περίπου	τη	

ρόσφατες	
ηγορικού	
ές	εξελίξεις	
ενδυτικών	
οινότητα	 η	
πάθεια	για	
σο	 και	 σε	
πιστου	 και	
νδυτές	και	

ΕΝΔΥΤΙΚΟ	

νδιαφέρον	
οφόρησης	
διενέργεια	
ν	τόσο	για	
ν	εταιριών.	
ποθετήσεις	
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σε	 πολλού
παράλληλ
τουρισμός
Πρωθυπου
ταξίδια	το
θέμα.	
	
Ο	 Διευθύ
Διεθνή	 Επ
παράδειγμ
προσαρμο
βασικές	 δ
επιχειρήσε
είναι	 κορε
αυξημένο	
επιχειρήσε
κόσμο	 ανα
αυξημένου
	
Οι	συμμετ
ήδη	 στην	
έχουν	ελκυ
της	ενέργε
	
«Ωθώντα
παρουσίασ
Επιμελητη
οποίος	τόν
έχει	εισέλθ
κυρίως	 στ
Ελλάδα	κα
εμπορικό	τ
μεταρρυθμ
Παγκόσμια
επιχειρήσε
επενδύσεω
επενδυτικ
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ύς	 τομείς,	
α	 υπάρχει	
ς.	 Ο	 κ.	Μπο
υργού	 στο	
ου	στην	Αμε

νων	 Σύμβ
πενδυτική
μα	 ανάκαμψ
ογή	των	τελ
ομές	 της	 οι
εις	 και	 επεν
εσμένος,	 κα
ενδιαφέρον
εις,	και	σημ
αγνωρίζουν
υς	ρυθμούς	

τέχοντες	στ
Ελλάδα.	 Απ
υστική	από
ειας	και	των

ας	 την	 Ελ
σης	 που	 πρ
ηρίων	 και
νισε	:	«Παρ
θει	πλέον	σε
τη	 διαρθρω
ατάφερε	μέ
της	ισοζύγιο
μίσεων	και	
ας	Τράπεζα
εις	 της	 έρχ
ων	 που	 έχ
κού	περιβάλ
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όπως	 Τράπ
ενδιαφέρον
ρνόζης	 σημ
θέμα	 προσ
ερική,	όπως

ουλος	 στο
ή	 Προοπτικ
ψης.	 Έχοντ
ευταίων	δε
ικονομίας	 τ
νδυτές.	 Καν
αι	 παρουσι
ν	 για	 το	 εν
μειώνονται	
ν	 τις	 ευκαιρ
στη	χώρα».

ο	πάνελ	εκπ
πό	 επενδύσ
δοση	για	ξέ
ν	ακινήτων,

λλάδα	 στη
ραγματοποι
ι	 της	 Ένωσ
ά	το	γεγονό
ε	θετική	τρο
ωτική	 προσ
έσα	σε	4	χρ
ο,	να	βρεθεί
να	βελτιώσ
ας.	Σήμερα,	
χεται	 από	
χουν	 ανακ
λλοντος,	προ
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πεζες,	 μέτα
ν	 και	 για	 ά
μείωσε	 την	
σέλκυσης	 ε
ς	επίσης	και

ο	 	 Invest	 i
κή	 υπογρά
τας	 επιτύχ
καετιών	αν
της,	 και	 ανα
νένας	 από	
ιάζουν	 εξαι
νεργητικό,	
σημαντικές
ρίες	 που	 υπ
.	

προσωπούσ
σεις	 αρχικά	
ένους	επενδ
	και	παράλλ

ην	 παγκόσ
ιήθηκε	 από
σης	 Βαλκα
ός	ότι	σημα
οχιά,	η	οποί
σαρμογή	 κα
όνια	να	εξα
ί	στην	πρώτ
σει	εντυπωσ
η	σημαντικ
την	 ίδια	 τ

κοινωθεί	 ή	
οφανώς	δεν
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αλλα	 και	 ο
άλλους	 τομε
καταλυτική
επενδύσεων
ι	με	τη	συνε

in	 Greece	
μμισε:	 «H	
χει	 τη	 μεγα
νάμεσα	στις
αδεικνύεται
τους	 βασικ
ιρετικές	 δυ
οι	 κεφαλα
ς	ευκαιρίες	
πάρχουν	 στ

σαν	private
σε	 κρατικά
δυτές,	πέρασ
ληλα	μελετο

σμια	 ατζέν
ό	 τον	 Πρόε
ανικών	 Επι
αντικές	προ
ία	οδηγεί	όχ
αι	 στην	 αλ
αλείψει	το	π
τη	θέση	μετ
σιακά	τη	θέ
κότερη	ψήφ
τη	 διεθνή	 α
προετοιμά

ν	έχει	φθάσ
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ορυχεία,	 ακ
είς,	 όπως	 τ
ή	 σημασία	
ν	 με	 τις	 επ
εχή	και	ενε

κ.	 Στέφαν
Ελλάδα	 εξε
αλύτερη	 κα
ς	αναπτυγμέ
ι	 σε	 ανοιχτ
κούς	 τομείς
υνατότητες	
ιαγορές	 έχο
για	συγχων
την	 Ελλάδα,

e	και	hedge
ά	 ομόλογα,	
σαν	σε	επεν
ούν	και	νέες

ντα	 Επενδ
εδρο	 του	 Ε
ιμελητηρίω
κλήσεις	πα
χι	μόνο	στη
λλαγή	 αναπ
πρωτογενές
ταξύ	των	χω
έση	της	στη
φος	εμπιστο
αγορά,	 μέσ
άζονται.	 Η
σει	στο	τέλ
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κίνητα,	 ενέρ
τα	 συστήμα
της	 προσω
παφές	 που	
ργό	ενασχό

νος	 Ησαΐας
ελίσσεται	 σ
αι	 γρηγορό
ένες	χώρες,	
τό	 και	 ελκυ
ς	 της	 Ελλην
ανάπτυξης
ουν	 ανοίξε
νεύσεις.	Επ
,	 και	 οι	 επε

funds	που	
τα	 οποία	 κ
νδύσεις	στο
ς	τοποθετήσ

δύσεων»,	
ΕΒΕΑ,	 της	
ων	 κ.	 Κωνσ
αραμένουν,	η
	δημοσιονο
πτυξιακού	 π
ς	έλλειμμα,	
ωρών	του	Ο
ην	κατάταξη
οσύνης	προ
σα	 από	 μια
Η	 προσπάθ
λος	της.	Όμω
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ργεια,	 ναυτ
ατα	 υποδομ
ωπικής	 ανάμ
είχε	 στα	 π

όλησή	του	μ

ς,	 μιλώντα
σε	 ένα	 εντ
ότερη	 δημο
η	Ελλάδα	α
στικό	 προο
νικής	 οικον
ς.	 Παρατηρ
ι	 προς	 τις	
πενδυτές	απ
ενδύσεις	 εισ

δραστηριο
και	 εξακολο
ο	χώρο	της	
σεις.	

ήταν	 το	
Κεντρικής
σταντίνο	Μ
η	ελληνική	
ομική	εξυγία
προσανατο
να	εξισορρ
ΟΣΑ,	στην	υ
η	Doing	Bu
ος	την	Ελλά
α	 σειρά	 ση
θεια	 βελτίω
ως	είναι	βέ

11

τιλία,	 ενώ	
μών	 και	 ο	
μειξης	 του	
πρόσφατα	
με	αυτό	το	

ας	 για	 τη	
υπωσιακό	
οσιονομική	
αναθεωρεί	
ορισμό	 για	
νομίας	 δεν	
ρείται	 ήδη	
Ελληνικές	
πό	όλο	τον	
σρέουν	 με	

οποιούνται	
ουθούν	 να	
ναυτιλίας,	

θέμα	 της	
ς	 Ένωσης	
Μίχαλο,	 ο	
οικονομία	
ανση,	αλλά	
λισμού.	 Η	
ροπήσει	το	
υλοποίηση	
siness	της	
άδα	και	τις	
ημαντικών	
ωσης	 του	
βαιο	ότι	η	
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χώρα	μας	
του	δόρατ
	
Απογευμα
PANEL	DI
Ο	κ.		Πάνο
πάνελ	«Gr
υποφέρει	
της	 ευρύτ
καταλύτης
πρόσφατη
πρώτα	 θε
μεγαλύτερ
	
Ο	 Πρόεδρ
τόνισε	 :	 «
υπόσταση
διαδραματ
διασφάλισ
τις	 πιο	
ανακεφαλ
αναδιαμόρ
ομίλων,	 ο
αναμενόμε
βελτίωσης
εντολής	το
	
Ο	 κ.	Πέτρ
τόνισε	 ότι
αναπόφευ
αρχίσει	να
ΕΤΕ	παρου
των	νέων	
καταθέσεω
Ομίλου	για
κερδοφορ
επιτυχής	π
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κερδίζει	τη
τος	μια	δυνα

ατινές	Συν
SCUSSION	
ος	Παπάζογ
reek	Banki
τα	τελευτα
τερης	 οικο
ς	 της	 μεγά
η	 ανακεφαλ
ετικά	 σημά
ρη	αισιοδοξ

ρος	 του	 Τ
«Το	 Ταμείο
ς	 και	 λειτο
τίσει	 κεντρ
ση	της	σταθ
δύσκολες	

λαιοποίηση	
ρφωσης	 	το
οι	 ελληνικές
ενη	 οικονο
ς,	 το	 ΤΧΣ	 π
ου	και	την	ε

ρος	 Χριστο
ι:	 «Έπειτα	α
υκτα	 επηρέ
α	διαφαίνον
υσιάζει	σημ
μη	εξυπηρε
ων	 καθώς	 κ
α	το	άμεσο	
ίας	 σε	 συν
πώληση	 τη
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