
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Οι ιδιωτικοποιήσεις και οι ληξι-
πρόθεσµες οφειλές του ∆ηµοσί-
ου στους ιδιώτες, τα δύο µεγάλα 
αγκάθια της πρώτης αξιολόγη-
σης στη µεταµνηµονιακή εποχή

Σ
το µικροσκόπιο του επενδυτικού ενδια-
φέροντος δεκάδων αµερικανικών εται-
ρειών µπαίνει ξανά η Ελλάδα. Με αφορ-

µή τη διεξαγωγή της φετινής ∆ιεθνούς Εκθεσης 
Θεσσαλονίκης, στην οποία οι ΗΠΑ είναι τιµώ-
µενη χώρα, αλλά και την έξοδο της οικονοµίας 
από το καθεστώς των µνηµονίων, το ενδιαφέ-
ρον για επενδύσεις στη χώρα µας φαίνεται να 
αναθερµαίνεται.  

Πενήντα πέντε ισχυρές αµερικανικές εταιρεί-
ες, από τους κλάδους των τροφίµων, των χηµι-
κών, της φαρµακοβιοµηχανίας και των ειδών 
προσωπικής φροντίδας, της αεροναυπηγικής, 
της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και της πλη-
ροφορικής δίνουν «ψήφο εµπιστοσύνης» στην 
ελληνική οικονοµία, µε κάποιες από αυτές να 
έχουν επενδύσει ήδη στη χώρα µας και κάποιες 
άλλες να ετοιµάζονται να συνάψουν συµµαχί-
ες µε ελληνικές εταιρείες. 

Μεταξύ άλλων, δροµολογούν επενδύσεις 
για την ανέγερση νέων ξενοδοχειακών µονά-
δων και τη δηµιουργία του µεγαλύτερου καζί-

νο στη χώρα, αναζητούν χώρους για να στεγά-
σουν κινηµατογραφικά στούντιο και, την ίδια 
στιγµή, τοποθετούν κεφάλαια στη βιοµηχανία 
και στη µεταποίηση, αλλά και για την επανεκκί-
νηση των ναυπηγείων, κάνοντας την αρχή από 
το Νεώριο Σύρου.

Το περίπτερο που θα φιλοξενήσει στη ∆ΕΘ 
τις αµερικανικές εταιρείες έχει σχεδόν ετοιµα-
στεί και -σύµφωνα µε εκπροσώπους των εται-
ρειών που θα συµµετάσχουν στην έκθεση- 
θυµίζει «υπερπαραγωγή του Χόλιγουντ», ενώ 
θα παρευρεθεί και ο υπουργός Εµπορίου των 
ΗΠΑ, Γουίλµπουρ Ρος. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι φέτος, για πρώτη φο-
ρά, οι ΗΠΑ πέραν της επίσηµης συµµετοχής 
θα κινητοποιήσουν τις µεγαλύτερες αµερικα-
νικές πολυεθνικές επιχειρήσεις για να αναλά-
βουν ένα µεγάλο µέρος του κόστους, αλλά και 
να διευρύνουν τους ορίζοντες της ίδιας της έκ-
θεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι µεταξύ των 
εταιρειών που θα δώσουν το «παρών» περι-
λαµβάνονται και επιχειρηµατικοί κολοσσοί 
όπως οι Facebook, Google, Microsoft, Coca-
Cola, Procter & Gamble, Visa, Lockheed Martin 
Corporation, Hewlett-Packard, Wyndham 
Hotels & Resorts κ.ά.
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σε δυναµικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας

Πενήντα πέντε ισχυρές αµερικανικές επιχειρήσεις επενδύουν 
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Σφίγγει ο κλοιός για χιλιάδες δανει-
ολήπτες που αδυνατούν να αποπλη-
ρώσουν τα δάνειά τους. Ανοίγουν οι 
τραπεζικοί λογαριασμοί σε όσους
έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη

ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Ορατός είναι ο κίνδυνος να μειωθούν 
οι ελληνικές εξαγωγές στην Τουρ-
κία μετά την κατάρρευση της τουρκι-
κής λίρας, που έχει ως αποτέλεσμα τη 
συρρίκνωση της αγοραστικής δύνα-
μης των πολιτών της γείτονος χώρας ΣΕΛ. 6

ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι...
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Η διευθύνουσα σύµβουλος 
του τραπεζικού οµίλου Ρό-
τσιλντ, Αν-Λορ Κισέλ, έχει 
αναλάβει τον ρόλο µεσολα-
βητή για την έξοδο της Ελλά-
δας στις αγορές

Κολοσσοί των ΗΠΑ
«ψηφίζουν» Ελλάδα

1.870 ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί
τον Σεπτέμβριο
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