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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
HON

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ

Απεργία και εκστρατεία ενημέρωσης
ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Συντριπτικό πλήγμα στην κοινωνική

ασφάλιση υποστηρίζουν ότι
αποτελεί το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό

οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο

Ευαγγελισμός και διοργανώνουν
κινητοποιήσεις και ενημερωτικές

συναντήσεις
Ειδικότερα το Σωματείο Εργαζομένων

του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός
ΣΕΝΕ σημειώνει ότι το συζητούμενο

ασφαλιστικό νομοσχέδιο
μειώνει κύριες και επικουρικές συντάξεις

έως 30 για τους νυν και
μελλοντικούς

συνταξιούχους τσακίζει τις
αναπηρικές συντάξεις και τα προνοι
ακά επιδόματα καταργεί σταδιακά το
ΕΚΑΣ ισοπεδώνει τις παροχές υγείας

πρόνοιας αυξάνει τις ασφαλιστικές
εισφορές ενοποιεί τα ασφαλιστικά ταμεία

με εξαφάνιση των αποθεματικών
τους

Η υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης

σημαίνει αγώνα κόντρα
στον πραγματικό αντίπαλο δηλ τους
επιχειρηματικούς ομίλους το κράτος
τους και την Ευρωπαϊκή Ένωση απ
όπου εκπορεύονται τα σχέδιά τους
υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι και το
ΣΕΝΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για
την αντιμετώπιση προβλημάτων του
νοσοκομείου όπως η έλλειψη προσω¬

πικού ο προϋπολογισμός τα φάρμακα
υλικά οι ελαστικές σχέσεις εργασίας

και τις εργολαβίες Οι κινητοποιήσεις

περιλαμβάνουν ενημερωτικές
συσκέψεις στο νοσοκομείο μαζική
συμμετοχή στο συλλαλητήριο που

διοργανώνεται από σωματεία υγειονομικών

γενική συνέλευση όλων των
εργαζομένων την Πέμπτη και απεργιακές

κινητοποιήσεις
Τέλος το σωματείο υποστηρίζει ότι

η χορήγηση όλων των πολύ ακριβών

φαρμάκων αποκλειστικά από τα φαρμακεία

των νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης
της χώρας θα οδηγήσει τα οικονομικά

των ιδρυμάτων σε πλήρη κατάρρευση
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Με δεδομένη την ανυπαρξία συναίνεσης, στη
συζήτηση τους στο Μαξίμου ο Αλέξης Τσίπρας
επικεντρώθηκε στην άσκηση πίεσης προς τον
Κυριάκο Μητσοτάκη για τα μείζονα θέματα της
χώρας και τον κάλεσε να ανοίξει τα χαρτιά του
για το ασφαλιστικό και τη διαπραγμάτευση

► Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗ

υμφώνησαν ότι διαφωνούν κατά
τη χθεσινή πρώτη συνάντηση
που είχαν ο πρωθυπουργός με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη
νέα θεσμική ιδιότητα του προέδρου 

της Ν.Δ.
Το ραντεβού των δύο ανδρών

ήταν εξαρχής ναρκοθετημένο
και διεξήχθη σε κλίμα πόλωσης
και ανταλλαγής πυρών ανάμεσα
στην κυβέρνηση και την αξιωματική 

αντιπολίτευση και ως εκ
τούτου, η πλευρά του μεγάρου
Μαξίμου εγκαίρως είχε προβλέψει 

ότι δεν αναμένονται θεαματικά 

αποτελέσματα σε ό,τι αφορά
το πεδίο της συναίνεσης.

Προτεραιότητα και στόχος
του πρωθυπουργού, όπως και
έπραξε άλλωστε στη μιάμισης
ώρας εθιμοτυπική συνάντηση
που είχε με τον αρχηγό της Ν.Δ.,
ήταν να τον θέσει προ των ευθυνών 

του και να του ζητήσει
να ανοίξει τα χαρτιά του για τα
μείζονα ζητήματα που αφορούν
τη χώρα και ειδικότερα για το
ασφαλιστικό και τη διαπραγμάτευση 

με τους δανειστές.
Σύμφωνα με κυβερνητικές

πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε 

τον Κυριάκο Μητσοτάκη να
τοποθετηθεί επί της ασφαλιστικής 

μεταρρύθμισης που παρουσίασε 

η κυβέρνηση και εφόσον
διαφωνεί να αντιπροτείνει συ¬

γκεκριμένες λύσεις. Συνεργάτες
του πρωθυπουργού τόνιζαν πως
η αξιωματική αντιπολίτευση δεν
μπορεί πλέον να υπεκφεύγει.

Γι' αυτόν τον λόγο δικαιολογούσαν 

την απόφασή τους για
διεξαγωγή προ ημερησίας τάξεως 

συζήτησης την επόμενη
εβδομάδα.

Το ίδιο ακριβώς σημείωναν
και σχετικά με το ζήτημα των
εν εξελίξει διαπραγματεύσεων,
υπόθεση για την οποία -όπως
έλεγαν- η πλευρά της Συγγρού
οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα
αν συντάσσεται με την εθνική
προσπάθεια ή αν επικροτεί την
πολιτική συμπεριφορά του ΔΝΤ

Σκληρή στάση
Η εκτίμησή τους, παρ' όλα

αυτά, είναι ότι από τη Ν.Δ. θα
τηρήσουν γενικώς ιδιαίτερα
σκληρή στάση, επενδύοντας
ουσιαστικά σε τυχόν αποτυχία
της κυβέρνησης, προκειμένου
να αποκομίσουν μικροπολιτικά
οφέλη.

Ενδεικτική των προθέσεων
του μεγάρου Μαξίμου να αποτρέψει 

ή έστω να ασκήσει πίεση
για την εν λόγω αντιπολιτευτική 

τακτική ήταν η ανάρτηση
του πρωθυπουργού στον λογαριασμό 

του στο twitter, σύμφωνα 
με την οποία «είναι ώρα μια

νέα γενιά πολιτικών να υπερβεί
τη μικροπολιτική αντιπαράθεση

yia να συναντηθούν
««m

και να μιλήσει ειλικρινά για τα
μεγάλα προβλήματα της χώρας».

Αντιστοίχως, ο κ. Τσίπρας
κάλεσε με τον ίδιο τρόπο την
αντιπολίτευση να πάρει θέση
για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις
στο ασφαλιστικό, τη δημόσια διοίκηση 

και τη διαπραγμάτευση
με τους δανειστές.

Ειδικά για τη δημόσια διοίκηση, 

από την κυβέρνηση υπογραμμίζουν 

ότι αποτέλεσε ένα
από τα ζητήματα της ατζέντας
του χθεσινού ραντεβού, με την
προτροπή να υπερψηφιστεί το
νομοσχέδιο που πρόσφατα συζητήθηκε 

στο υπουργικό συμβούλιο.

Για το θέμα των μετακλητών,
που έχει προκαλέσει οξύτατη

αντιπαράθεση, ο πρωθυπουργός, 
απευθυνόμενος προς τον

Κ. Μητσοτάκη, φέρεται να υποστήριξε 

ότι δεν είναι αυτό το
πρόβλημα αλλά η τήρηση κανόνων 

διαφάνειας και η Ν.Δ. έχει
«παρελθόν» και «μεγάλο κατάλογο 

με μετακλητούς» κατά τα
χρόνια της διακυβέρνησής της.

Συζήτηση υπήρξε και για τη
συγκρότηση του ΕΣΡ, υπόθεση
για την οποία ο κ. Τσίπρας ζήτησε 

τη συμβολή της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, έτσι ώστε

να ξεμπλοκάρει η διαδικασία,
να εκλεγεί το νέο συμβούλιο και
να μπορέσει να προχωρήσει η
διαδικασία αδειοδότησης των
καναλιών.

Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί,

ο πρωθυπουργός αναχωρεί για
το Νταβός της Ελβετίας όπου θα
παραστεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ. Κυβερνητικοί
κύκλοι προσέβλεπαν σε θετικό
αντίκτυπο από τις επαφές που
πρόκειται να πραγματοποιήσει
τόσο για το ζήτημα της ρύθμισης 

του χρέους όσο και για την
αποσαφήνιση του ρόλου του
ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, 

τέλος, αρκετά ραντεβού με
επενδυτές, κατά τη διάρκεια των
οποίων η πλευρά της κυβέρνησης 

θα απευθύνει «με όπλο τους
καλούς δείκτες της οικονομίας»
προσκλητήριο προς κάθε ενδιαφερόμενο 

να επενδύσει στη
χώρα μας.
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ΜΠΑΜΠΗ ΑΓΡΟΛΑΜΠΟΥ

άντουιτς ανάμεσα σε δύο οξύτατες αντιπαραθέσεις έγινε η

επίσκεψη του προέδρου της Ν.Δ Κυρ Μητσοτάκη στο μέγαρο

Μαξίμου και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλ
Τσίπρα η οποία σύμφωνα με τους συνεργάτες του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης απλώς επισφράγισε την
πλήρη διαφωνία σε όλα τα μείζονα θέματα που βρίσκονται
στο προσκήνιο

Η ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική
αντιπολίτευση ανέβηκε το πρωί με την ανακοίνωση του εκπροσώπου

της Ν.Δ για τις τοποθετήσεις μετακλητών υπαλλήλων

στον κρατικό μηχανισμό Ο Γ Κουμουτσάκος έκανε
λόγο για έφοδο κατάληψης του κράτους και έδωσε το στίγμα

των διαθέσεων του Κυρ Μητσοτάκη στη συνάντηση που
θα ακολουθούσε Την ώρα που βάλλεται η ανάπτυξη και η

εργασία την ώρα που χάνονται κάθε μέρα δουλειές το σύστημα

ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ ΕΛΛ προκαλεί την κοινωνία Αυτό που
όλοι βλέπουμε είναι έφοδος κατάληψης του κράτους Παντού
σύντροφοι συγγενείς και φίλοι της εξουσίας Σε μόνο δύο

μήνες διπλασίασαν τους μετακλητούς στα υπουργεία Αποκεφάλισαν

διοικήσεις νοσοκομείων Μεθόδευσαν έκτακτες
κρίσεις στην Αστυνομία Να γιατί αποκήρυξαν την αριστεία
Εμείς επιμένουμε στην αριστεία και στην αξιοκρατία

Η στιχομυθία που είχαν στον ενικό ο πρωθυπουργός και ο

αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπροστά στις τηλεοπτικές

κάμερες έδωσε την εντύπωση οικειότητας και οι διαρροές

για τη συζήτηση από κυβερνητικής πλευράς ενέτειναν
την εντύπωση πως έγινε βήμα σύγκλισης για συνεννόηση στα
ανοιχτά θέματα της οικονομίας και της διοίκησης Πλην όμως
με δύο διαδοχικές διαρροές η Ν.Δ διέψευσε και το ύφος και το
περιεχόμενο της συζήτησης αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί
ότι εάν η συζήτηση είχε διεξαχθεί όπως την περιγράφουν από
την κυβέρνηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
θα αποχωρούσε Δεν υπήρχε αυτό το ύφος δεν ειπώθηκαν
αυτά τα λόγια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι δήθεν ειπώθηκαν
διαρκούσης της συνάντησης είπε ο εκπρόσωπος της Ν.Δ Γ

Κουμουτσάκος και διερωτήθηκε αν αυτό έγινε ερήμην του
κ Τσίπρα ή αν οι συνεργάτες του πρωθυπουργού αυτονομούνται

υποσκάπτοντας το μήνυμα που ο ίδιος είχε στείλει
με την αρχική δήλωσή του για έναν νέο πολιτικό πολιτισμό
Ο εκπρόσωπος της Ν.Δ τόνισε ότι είναι η δεύτερη φορά που

γίνονται διαρροές ενώ η συνάντηση πολιτικών αρχηγών είναι
σε εξέλιξη και πρόσθεσε ότι το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός
σοφού Σύμφωνα με τη Ν.Δ δεν ζητήθηκε στήριξη έναντι
του ΔΝΤ ούτε έγιναν αναφορές σε ολιγάρχες και διαπλοκή
των MME

Ακολούθησε δεύτερη εκτενέστερη δήλωση έπειτα από

σύσκεψη του Κυρ Μητσοτάκη με το επιτελείο του παρουσία
και των αντιπροέδρων Κ Χατζηδάκη και Αδ Γεωργιάδη Η

δήλωση έχει τίτλο Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας
και έχει ως εξής

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφτηκε
εθιμοτυπικά τον πρωθυπουργό Αλ Τσίπρα Στη συνάντηση
που είχαν εξέφρασε την ανησυχία του για τη γενικότερη πορεία

της χώρας που δικαιολογημένα προκαλεί αβεβαιότητα
και απογοήτευση στους πολίτες

Ειδικότερα αναφέρθηκε• Στην παρατεταμένη ύφεση και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία

την ανάπτυξη και την πραγματική οικονομία• Στην απώλεια επενδύσεων και την αδυναμία προσέλκυσης
νέων
• Στην κομματική διάβρωση του κράτους και των θεσμών

0 κ Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη μιας νέας με

Η συνάντηση Τσίπρα Μητσοτάκη
επισκιάστηκε από τις σκληρές διαψεύσεις
της Ν.Δ στις κυβερνητικές διαρροές για
το περιεχόμενο και το ύφος της συζήτησης
τους και από την ένταση που προκάλεσε
η ανακοίνωση του Γ Κουμουτσάκου
για την έφοδο της κυβέρνησης στο κράτος

Το κΑίμα ενwans είχεπυροδοτήσειήδη ο εκπρόσωπο Τύπου ins Ν.Δ Γ Κουμουτσάκο$με τηνανακοίνωση ίου για τουχμετακήητούί
πριναπό τη συνάντηση στο Μαξίμουκαι έπειτα από αυτή με τη διάψευση του για το u<pos και το περιεχόμενό ms για να έρθει
η ανακοίνωση msΝ.Δ πουπροέκυψε από τη σύσκεψημεταξύΜητσοτάκη Γεωργιάδη καιΧατζηδάκη να το απογειώσει

Ραντεβού ανάμεσα
σε δύο καβγάδες
ταπολίτευσης και πρότεινε στον κ Τσίπρα συνεργασία στην
εκ βάθρων θεσμική μεταρρύθμιση της χώρας μέσω μιας συνολικής

αναθεώρησης του Συντάγματος Μια αναθεώρηση
που πρέπει να είναι ουσιαστική και όχι κουτσή Η χώρα δεν
πρέπει να χάσει άλλη μια ευκαιρία για τον θεσμικό της εκσυγχρονισμό

Ο κ Μητσοτάκης ζήτησε και έλαβε ουσιαστική ενημέρωση

για το προσφυγικό καθώς και για τα κρίσιμα θέματα
εξωτερικής πολιτικής που απασχολούν τη χώρα

Για το κρίσιμο για όλους τους Ελληνες θέμα του ασφαλιστικού

ο κ Μητσοτάκης επανέλαβε τη δημόσια θέση της Ν.Δ
τονίζοντας κυρίως ότι ο βαρύς λογαριασμός που καλούνται
να πληρώσουν οι πολίτες στο συνταξιοδοτικό είναι αποτέλεσμα

των πολιτικών επιλογών κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛΛ
το 2015

Εθίγη επίσης και το θέμα του ΕΣΡ Ο πρόεδρος της Ν.Δ
τόνισε την ανάγκη τροποποιήσεων στον πρόσφατο νόμο
4339/2015 έτσι ώστε το ΕΣΡ να αποκτήσει την απαραίτητη
ανεξαρτησία Εάν αυτό συμβεί ανοίγονται προοπτικές άρσης
της παρούσης εκκρεμότητας 0 πρόεδρος της Ν.Δ επισήμανε

ότι το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο έχει ήδη προκαλέσει
αρνητικές εντυπώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τέλος ο κ Μητσοτάκης δήλωσε ότι από τη δική του πλευρά
θα προχωρήσει στην αναβάθμιση του επιπέδου του πολιτικού

διαλόγου και την εμπέδωση ενός νέου πολιτικού ήθους Να
μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας Αυτή είναι βασική προϋπόθεση

για να συζητούμε Εγώ θα το πράξω Ευελπιστώ ότι
θα το πράξετε κι εσείς Είναι ξεκάθαρο ότι διαφωνούμε σε
πολλά Τουλάχιστον να μιλάμε πολιτικά χωρίς τον λαϊκισμό
που έκανε τους πολίτες να αποστρέφονται την πολιτική είπε
ο κ Μητσοτάκης

Στη σύσκεψη του προέδρου της Ν.Δ με τους συνεργάτες
του αποφασίστηκε για το ασφαλιστικό η πρόταση να παρουσιαστεί

στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή
για το θέμα των μετακλητών υπαλλήλων η αντιπαράθεση θα
συνεχιστεί και θα μεταφερθεί στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού

ελέγχου ενώ ως προς το θέμα της συγκρότησης του ΕΣΡ
η αξιωματική αντιπολίτευση περιμένει την επόμενη κίνηση
της κυβέρνησης Για τον εκλογικό νόμο ο Κυρ Μητσοτάκης
ζήτησε σύμφωνα με τους συνεργάτες του να τεθεί στο πλαίσιο

της αναθεώρησης του Συντάγματος ώστε να επιζητηθεί
ευρύτερη πολιτική συναίνεση Αυτή θα είναι η θέση του και
στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Πρ Παυ
λόπουλο Την ίδια ταμπακέρα θα έχει και στις συναντήσεις με
τον επικεφαλής του Ποταμιού Στ Θεοδωράκη αύριο και την
επομένη με την πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
Φ Γεννηματά
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Στο ναδίρ εξαγορές και ουγχωνεύοεις εξαιτίας του οικονομικού κλίματος

Deals 7 δισ ευρώ φέτος
αν κλείσει η αξιολόγηση

Εξαγορές Συγχωνεύσεις το 2015
Το 2015 οι ελληνικές
επιχειρήσεις συνολικά
προσέλκυσαν
περίπου — Q

ψ zf δισ ευρώ
35,5

Φαρμακευτικός
κλάδος

Συναλλαγές
Ε&Σ στην Ελλάδα
το 2015

συμπεριλαμβανομένων

πακέτων
μειοψηφίας

Τηλεπικοινωνίες
MME και Τεχνολογία

0,9
Ψυχαγωγία

4,0
Βιομηχανία

2,2
Τουρισμός

1,3

Τρόφιμα Ποτά

2,4
Ακίνητα

1,6
Λιανική

2,6
Υπηρεσίες

€1,4 δισ
7.8
Ναυτιλία

36,8
Χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες

2,3
ΤΜΤ

2,3
Μεταφορές

Εξαγορές και Συγχωνευθείς Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 2015
PwC

Οι 4 μεγαλύτερες Ε&Σ το 2015
Αγοραστής Στόχος

συναλλαγήςat am ευρω

1 BC Partners Φαρματεν 470,0

2 Fairfax Financial Holdings Eurolife ERB Insurance 316,0

3 Al AhM Bank of Kuwait Piraeus Bank Egypt 139,8

4 Occean Rig UDW Nautilus offshore Services 105,7

Συνολική αξία συναλλαγών 1.031,5

Μειωμένη δραστηριότητα Ε&Σ και μικρότερη αξία
ανά συναλλαγή το 2015
Δραστηριότητα

211 εκατ ευρώ

Αξία Ε&Σ σε δισ ευρώ
Αριθμός Ε&Σ

Μέση αξία συναλλαγής
67 εκατ ευρώ

47 εκατ ευρώ

133 εκατ ευρω
202 εκατ ευρώ 201 εκατ ευρώ

326 εκατ ευρώ 99 εκατ ευρώJ J uH J
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Σε μόλις 1,4 δισ ευρώ

ανήλθαν οι εξαγορές και

οι συγχωνεύσεις το 2015

σύμφωνα με έρευνα της PwC

ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΥ ΜΑΝΕΤΤΑ

gmanettas@pegasus.gr

Σε
ρηχάνερά αναμένεταινα

κινηθεί για άλλη μια χρονιά
η ελληνική αγορά σε επίπεδο

εξαγορώνκαι Συγχωνεύσεων Αυτό
υπο<τπίριξαν χθες στελέχη της εταιρείας

χρηματοοικονομικώνσυμβούλων

PwC τονίζοντας πως το οικονομικό

κλίμα θα είναι μάλλον αποτρεπτικό

και το 2016 ενώ τοποθέτησαν

την αναθέρμανση των deals
από το 2017 και έπειτα

Η φετινή χρονιά πάντως εκτιμάται

ότι θα είναι πολύ καλύτερη
από το 20 1 5 όταν η αξία των εξαγορών

και συγχωνεύσεων βρέθηκε
κυριολεκτικά στον πάτο αφού μαζί
με τις αποκρατικοποιήσεις μετά
βίας πλησίασε το 1,5 δισ ευρώ
Συνολικά με βάση ης προβλέψεις
της PwC το 2016 η συνολική αξία
των εξαγορών και συγχωνεύσεων
μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το
φράγμα των 7 δισ ευρώ

Καταλυτικό ρόλο στην αναζωπύρωση

του επενδυτικού ενδιαφέροντος

σύμφωνα με τα στελέχη της
PwC θα παίξει η γρήγορη και επιτυχής

ολοκλήρωση της αξιολόγησης
του ελληνικού προγράμματος από
τους Θεσμούς που βρίσκεται σε εξέλιξη

καθώς σε μια τέτοια περίπτωση
οι επενδυτές μπορεί να αντιδράσουν

ιδιαίτερα θετικά Όπως επεσήμανε

ο διευθύνων σύμβουλος της
PwC Μάριος Ψάλτης το πλέον
απαραίτητο στοιχείο για ης επενδύσεις

είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης

προς το τραπεζικό σύστημα
καιτην χώρα γενικότερα καθώς η
ελληνική οικονομία παρότι βρίσκεται

κάτω από μεγάλη πίεση δείχνει
αντοχή Σε ανάλογο μήκος ήταν
και ο εντεταλμένος σύμβουλος της
PwC Κώστας Μητρόπουλος σ οποίος

τόνισε ότι η ουσιαστική βελτίωση
του επενδυτικού κλίματος αποτελεί
κλειδίγια την ενίσχυση της επενδυτικής

ορμής και πρόσθεσε πως το
2016 δείχνει δυναμικότερο με τρεις
αποκρατικοποιήσεις προς ολοκλήρωση

καιτιςτράπεζες να συνεχίζουν
ης αποεπενδύσεις τους

ANNO HORIBILIS Σε αντίθεση
με την ελαφρά ανάκαμψη που αναμένεται

φέτος η περσινή χρονιά θα

περάσει στην ιστορία ως μια από ης
χειρότερεςτωντελευταίωνχρόνων

Σύμφωνα με έρευνα της PwC το
2015 έγιναν συνολικά 29 εξαγορές
και συγχωνεύσεις αξίας μόλις 1,4
διο ποσό 30 μικρότερο σε σχέση
με το 20 1 4 ενώ μειωμένη κατά περίπου

30 ήταν και η μέση αξία των
συναλλαγών η οποία υποχώρησε
οτα 47 εκατ ένανη 67 εκατ ευρώ
προηγουμένως Οι μεγαλύτερες
συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν
οτις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
οικονομικές υπηρεσίες 32 καιτα

φάρμακα 31 Η μειωμένη επενδυτική

δραστηριότητα αποδίδεται
στη συνεχιζόμενηοικονομική αστάθεια

και επισημαίνεται πως μέσα
στο 2015 πραγματοποιήθηκαν δύο
εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις
ένα δημοψήφισμα έκλεισαν οι τράπεζες

επιβλήθηκαν capital controls
καιυπεγράφη τοτρίτο μνημόνια Το
2015 ήταν από συναλλακτικής πλευράς

Anno Horibilis για την χώρα
ανέφερε ο κ Ψάλτης Ενδεικτικό

της επενδυτικής άπνοιας είναικαι
τούψοςτων κεφαλαίων που προσέλκυσαν

οι ελληνικές επιχειρήσεις το
οποίο συνολικά έφθασε τα 7,9 δισ
ευρώ συμπεριλαμβανομένων των
αυξήσεων κεφαλαίουτωντραπεζών
ύψους 6,5 διο ένανη 15δισ.το2014
Και όλα αυτά την ώρα που στην υπόλοιπη

Ευρώπη διακινήθηκαν αστρονομικά

ποσά με τη συνολική
αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων

να φθάνει τα 585 δισ
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Plan Χ αποκάλυψε
ο Γιάνης Βαρουφάκης
Κούρεμα των ομολόγων της ΕΚΤ και παράλληλες πληρωμές

Την κωδική ονομασία Plan Χ έφερε
σχέδιο που είχε εκπονήσει ο πρώην
υπ Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης

κατ εντολήν του πρωθυπουργού
και προέβλεπε αναδιάρθρωση

των ομολόγων που είχε στην κατοχή
της η ΕΚΤ και τη λειτουργία παράλληλου

συστήματος πληρωμών όπως
αποκάλυψε στη χθεσινή εκπομπή

Ιστορίες του ΣΚΑΙ Ο κ Βαρουφάκης
πρόσθεσε πως αμέσως μετά την

προκήρυξη του δημοψηφίσματος
και το κλείσιμο των τραπεζών προέβη

σε εισήγηση στον πρωθυπουργό
να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο
αλλά ο κ Τσίπρας παρότι σκέφτηκε
το παράλληλο σύστημα πληρωμών
τελικώς την απέρριψε Σελ 5
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Ο Βαρουφάκης
φέρνει στο φως
το Plan Χ
Για αναδιάρθρωση ομολόγων ΕΚΤ
και σύστημα παράλληλων πληρωμών

Την κωδική ονομασία Plan Χ έφερε
το εναλλακτικό σχέδιο που

ανέλαβε την ευθύνη να εκπονήσει

κατόπιν σχετικός εντολής
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσί
πρα ο πρώην υπουργός Οικονομικών

Γιάνης Βαρουφάκης
όπως ο ίδιος δήλωσε χθες στην
εκπομπή Ιστορίες ΣΚΑΙ Μάλιστα

ο κ Βαρουφάκης αποκάλυψε

ότι αμέσως μετά την προκήρυξη

του δημοψηφίσματος
και την απόφαση για κλείσιμο
των τραπεζών εισηγήθηκε στον
πρωθυπουργό και στην πολιτική
ομάδα διαπραγμάτευσης να τεθεί
σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό ως
μέσον πίεσης προς την άλλη
πλευρά Εκρινα λοιπόν ότι αν
κάναμε αυτό που είχαμε αποφασίσει

ως διαπραγματευτική ομάδα
ούτε καν να προχωρήσουμε

στην αναδιάρθρωση των ομολόγων

αλλά να ανακοινώσουμε
την αναδιάρθρωση αυτών των
ομολόγων σ.σ πρόκειται για τα
ελληνικά ομόλογα ύψους 27 δισ
ευρώ που είχε στην κατοχή της
η ΕΚΤ και ότι θα βάλουμε μπροστά

το παράλληλο σύστημα πληρωμών

θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
πριν από το δημοψήφισμα θα
υπήρχε η συζήτηση μεταξύ Μέρ
κελ και Ντράγκι που περιμέναμε

Μάλιστα προσθέτει ότι το
παράλληλο σύστημα πληρωμών
ο πρωθυπουργός το σκέφτηκε
υπήρξε αρνητικό αντίδραση στην
πρότασή μου από τον κ Δραγα
σάκη ο πρωθυπουργός το σκέφτηκε

πολύ συγκροτημένα και

τον είδα να προβληματίζεται ιδιαίτερα

τι θα έκανε και τελικά
αποφάσισε να πάει με την εισήγηση

του κ Δραγασάκη και να
απορρίψει τη δική μου

Ο κ Βαρουφάκης αναφέρεται
σε εντολή που είχε λάβει από
τον κ Τσίπρα για την προετοιμασία

του Plan Χ Η εντολή που
είχα από τον πρωθυπουργό ήταν
να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο
εμπεριστατωμένη μελέτη όλων
αυτών των ζητημάτων χωρίς να
ξεφύγει αυτό από τα 5-6 άτομα
Πέραν της λειτουργίας του παράλληλου

συστήματος πληρωμών

παραδέχεται ότι υπήρχε
ένα κεφάλαιο για όλα αυτά τα
μεγάλα ζητήματα απαντώντας
σε ερώτηση εάν το σχέδιο περιείχε

προβλέψεις για φάρμακα
τρόφιμα καύσιμα

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών
αναφερόμενος στις προσπάθειες

της τότε κυβέρνησης
να βρει χρηματοδότηση από τρίτες

χώρες δηλώνει ότι ο ίδιος
ήταν αντίθετος στην προσέγγιση
να ζητηθεί βοήθεια από τη Ρωσία
Φαινόταν λάθος η οποιαδήποτε

προσπάθεια να πάρουμε χρήματα
από τον Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρει

σχετικά Προσθέτει ότι
είχε πει στον πρωθυπουργό
Εστω παίρνουμε 5 δισ για τον

αγωγό Τι να τα κάνουμε Θα τα
βάλουμε στον κοινό λογαριασμό
κράτους και Εθνικής Τράπεζας
Αμέσως η τρόικα θα ξέρει ότι
έχουμε άλλα 5 δισ και απλά θα
καθυστερήσει κι άλλο τη διαπραγμάτευση

μέχρι να εξαντλη

Ο κ Γ Βαρουφάκης αποκάλυψε ότι την πρώτη επιστολή παραίτησης τη συνέγραψε γιατί κάποια στιγμή
ο πρωθυπουργός είχε αποδεχθεί τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5 για την επόμενη δεκαετία

κάτι το οποίο είναι μακροοικονομικά αδύνατο

Οπως δήλωσε
σης Ιστορίες
του ΣΚΑΪ εισηγήθηκε
την εφαρμογή του
αμέσως μετά το κλείσιμο

ίων τραπεζών αλλά
ο κ Τσίπρας αρνήθηκε
θούν μέσα από τις πληρωμές μας
στο ΔΝΤ Μιλάει επίσης για
μιαν άτυπη συμφωνία που επετεύχθη

με την Κίνα για άμεσες
επενδύσεις στην Ελλάδα αλλά
και για συμφωνία πιστωτική σε
περίπτωση που η Αθήνα προχωρούσε

σε έκδοση ομολόγων Αυτή

η συμφωνία επήλθε ανετράπη
όμως με ένα τηλεφώνημα από
το Βερολίνο προς το Πεκίνο

Ο κ Βαρουφάκης αποκάλυψε
ότι την πρώτη επιστολή παραί¬

τησης τη συνέγραψε γιατί κάποια

στιγμή ο πρωθυπουργός
είχε αποδεχθεί τον στόχο του
πρωτογενούς πλεονάσματος του
3,5 για την επόμενη δεκαετία
κάτι το οποίο είναι μακροοικονομικά

αδύνατο Μάλιστα ουσιαστικό

λέει ότι αυτό έγινε χωρίς
ο ίδιος να έχει καμία γνώση προφανώς

διότι ο κ Τσίπρας είχε
σε ανύποπτο χρόνο πάρει ο ίδιος
τα ηνία της διαπραγμάτευσης
Οταν έμαθα ότι αυτό δόθηκε

πίσω από την πλάτη μου έθεσα
το θέμα στον πρωθυπουργό ο
οποίος τού απάντησε ότι θα
δώσουμε αυτό για να πάρουμε
το χρέος Και συμπληρώνει δηκτικά

Πραγματικά δεν έχω πολλά

μαλλιά αλλά τότε τράβηξα
αυτά που είχα Ο πρώην υπουργός

Οικονομικών αναφέρθηκε
αναλυτικό και στο Eurogroup
της Ρίγας όπου ουσιαστικά άρχισε

για τον ίδιο η αντίστροφη

μέτρηση κάνοντας αναφορά σε
επίθεση από τους ομολόγους
του όχι κατά του ιδίου αλλά σε
επίθεση εναντίον της Ελλάδας

Για τη διαχείριση του αποτελέσματος

του δημοψηφίσματος
ο κ Βαρουφάκης κάνει λόγο για
συνθηκολόγηση άνευ όρων

και αναφέρει ότι ο κ Τσίπρας
τού ζήτησε να παραμείνει στην
κυβέρνηση σε κάποιο άλλο πόστο

αλλά ο ίδιος αρνήθηκε

Τεράστια ευθύνη
Τέλος κάνοντας αποτίμηση

των εξελίξεων και της κατάληξης
της διαπραγμάτευσης με τη συμφωνία

που τελικά επετεύχθη
αναγνωρίζει ότι έχει τεράστια
ευθύνη και ότι βεβαίως απέτυχα

εξηγώντας ότι στόχος
του ήταν μια έντιμη συμφωνία
Η ευθύνη είναι μεγάλη θα έκανα

αρκετά πράγματα διαφορετικά
παραδέχεται
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Η αβεβαιότητα πάγωσε
εξαγορές συγχωνεύσεις το 15

Εξαγορές και συγχωνεύσεις αξίας 7 δισ ευρώ αναμένονται

για το 2016 στην Ελλάδα με χην πλειονότητα

τους να προέρχεται από το πεδίο των αποκρατικοποιήσεων

καθώς και από την πώληση από τις
τράπεζες των μη κύριων δραστηριοτήτων τους Υπό
την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα είναι ομαλές
και η αξιολόγηση από τους δανειστές της εφαρμογής

του μνημονίου θα είναι θετική και χωρίς μεγάλες

καθυστερήσεις το 2016 αναμένεται να είναι
μια χρονιά μετάβασης από την επενδυτική ξηρασία
του 2015 στην επενδυτική ορμή του 2017 Το 2015
σύμφωνα με την έρευνα της PriceWaterhouseCoo
pers πραγματοποιήθηκαν 29 εξαγορές και συγχωνεύσεις

συνολικής αξίας μόλις 1,4 δισ Σελ 20
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Το ποσό
των 120.000 ευρώ προσέφερε

η εταιρεία Lidl Hellas
στην μη κυβερνητική οργάνωση

Ανοικτή Αγκαλιά
στηρίζοντας με αυτό τον
τρόπο το έργο ανάπλασης
του νοσοκομείου Παίδων
Π Α Κυριακού και συγκεκριμένα

τη δημιουργία
εξωτερικών ιατρείων Ειδικότερα

η εταιρεία από τις
16 Νοεμβρίου 2015 μέχρι
και τα τέλη του έτους χάριζε

με πέντε αγορές των
30 ευρώ σε όλους τους πελάτες

της ένα πολυτελές
βιβλίο συνταγών των Σκαρ
μούτσου-Λαζάρου και παράλληλα

ενίσχυε με 1 ευρώ

ανά βιβλίο την ανάπλαση

του νοσοκομείου Παίδων

Π Α Κυριακού Στόχος

της εταιρείας είναι να
συμβάλει στην παροχή του
κατάλληλου περιβάλλοντος

των χώρων παραμονής
ή εξέτασης των μικρών
ασθενών ώστε να δημιουργήσει

ένα ευχάριστο
και ασφαλές περιβάλλον
για τα παιδιά
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Αναιμικό ενδιαφέρον για διοικήσεις ΕΣΥ
Αρκετά λιγότεροι υποψήφιοι σε σχέση με παλαιότερα λόγω καχυποψίας για στημένη διαδικασία

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στην πεποίθηση πολλών ότι η
τράπουλα είναι σημαδεμένη
και οι θέσεις είναι ήδη μοιρασμένες

αλλά και στην υποχρη
ματοδότηση των νοσοκομείων
που εγγυάται μεγάλους πονοκεφάλους

αποδίδεται το μειωμένο

σε σχέση με το πρόσφατο
παρελθόν ενδιαφέρον για την
κάλυψη μιας θέσης διοικητή νοσοκομείου

ΕΣΥ
Ειδικότερα την κατάσταση

αποτυπώνουν οι αριθμοί για τα
νοσοκομεία της πρωτεύουσας
και η σύγκρισή τους με το 2013
Για 32 θέσεις διοικητών και αναπληρωτών

διοικητών νοσοκομείων

της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας

ΥΠΕ Αττικής έως
χθες το μεσημέρι οπότε και εξέπνευσε

η διορία υποβολής αιτήσεων

είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον

364 υποψήφιοι και για

τις 27 θέσεις διοικητών/αναπλ
διοικητών σε νοσοκομεία της
2ns ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
είχαν ενδιαφερθεί 110 υποψήφιοι
Οι περισσότεροι φάκελοι υποψηφίων

κατατέθηκαν στην κυριολεξία

την τελευταία στιγμή
αφού χθες ήταν n ημέρα με τη
μεγαλύτερη ροή αιτήσεων στην
1η ΥΠΕ από τις 364 αιτήσεις οι
151 υπεβλήθησαν χθες αν και
η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ήταν στον αέρα από
τις 28 Δεκεμβρίου

Το 2013 στην αντίστοιχη πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του υπουργείου Υγείας για

διοικητές νοσοκομείων είχαν
υποβληθεί στην 1η ΥΠΕ Αττικής
περίπου 500 αιτήσεις από υποψηφίους

Το χαμηλότερο σε σχέση με
το παρελθόν ενδιαφέρον αποδίδεται

από άτομα που γνωρίζουν
καλά τον χώρο της υγείας στην

πεποίθηση όλο και περισσοτέρων
ότι οι θέσεις έχουν ήδη δοθεί
σε ημετέρους Οι μαζικές αποπομπές

διοικητών κάθε φορά
που αλλάζει η κυβέρνηση ή ο
υπουργός Υγείας πλέον αποτρέπουν

περισσότερους από το
να επιδιώξουν να γίνουν διοικητές

σε δημόσιο νοσοκομείο
ειδικά εάν τα προσόντα τους
μπορούν να τους εξασφαλίσουν
καλή εργασία στον ιδιωτικό τομέα
ή ακόμα και στο εξωτερικό Οπως
ανέφερε στην Κ o πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Management

Υπηρεσιών Υγείας Γιώρ

Το χαμηλότερο ενδιαφέρον
αποδίδεται και στα

μεγάλα προβλήματα που
θα κληθούν να αντιμετωπίσουν

οι νέοι διοικητές

γος Στάθης ο κόσμος πιστεύει
ότι η τράπουλα είναι σημαδεμένη

Αλλος ένας σοβαρός λόγος
του μειωμένου ενδιαφέροντος
είναι οι συνθήκες που επικρατούν
στο ΕΣΥ Αυτή τη στιγμή n διοίκηση

νοσοκομείου του ΕΣΥ ίσως
είναι η χειρότερη δουλειά που
μπορεί να έχει κάποιος Πριν
από λίγες ημέρες ρώτησα έναν
35άρη μέλος της Ενωσης Management

Υπηρεσιών Υγείας
εάν θα υποβάλει αίτηση και δήλωσε

διστακτικός Οπως μου
είπε με τους προϋπολογισμούς
που έχουν σήμερα τα δημόσια
νοσοκομεία η αποτυχία ενός μάνατζερ

είναι περίπου βέβαιη
Από την άλλη οι αποδοχές για
τους διοικητές των νοσοκομείων
ΕΣΥ σ.σ 2.200 ευρώ καθαρά
όταν έως το 2009 ήταν 3.500 ευρώ

καθαρά έχουν μειωθεί δυσανάλογα

με το μέγεθος της ευθύνης

και της δουλειάς Ειδικά

για ένα στέλεχος του ιδιωτικού
τομέα υγείας είναι αποτρεπτικό
να μπει σε μια περιπέτεια αυτού
του είδους πόσο μάλλον εάν δεν
ξέρει για πόσο διάστημα θα μείνει
σε αυτή τη θέση

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας
πλήρης εικόνα για τον αριθμό

των υποψηφίων αναμένεται να
σχηματιστεί στις αρχές της επόμενης

εβδομάδας όταν θα συνυπολογιστούν

και αιτήσεις που
εστάλησαν ταχυδρομικά Επόμενα

βήματα είναι o έλεγχος της
πληρότητας των φακέλων των
υποψηφίων από τις υπηρεσίες
των Υγειονομικών Περιφερειών
η μεταβίβαοή τους στην επιτροπή
αξιολόγησης που έχει συσταθεί
και η τελική αξιολόγηση των
υποψηφίων με την εξέταση των
φακέλων τους και με προφορική
συνέντευξη Η διαδικασία εκτιμάται

ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί
πριν από τον Μάρτιο
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PricewaterhouseCoopers

Προειδοποιούν
για περιπέτειες
στην οικονομία
Σοβαρές επιπτώσεις σε ρευστότητα επενδύσεις
ιδιωτικοποιήσεις αν καθυστερήσει η
αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ

Καμπανάκι
ότι κινδυνεύει να τιναχτεί

στον αέρα το αφήγημα της
ανάπτυξης των ιδιωτικοποιήσεων

και της ενίσχυσης της ρευστότητας
εφόσον καθυστερήσει η αξιολόγηση
του ελληνικού προγράμματος χτυπάει
η PricewaterhouseCoopers κρατώντας

Η έκθεση σημειώνει ότι xopis
θειική αξιολόγηση δεν θα
απελευθερωθούν κονδύλια για
rnv πραγματική οικονομία

παράλληλα αποστάσεις από τις μαξι
μαλιστικές προσδοκίες κυβερνητικών
στελεχών ότι είναι θέμα χρόνου η άρση
των capital controls

Οι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων
θα παραμείνουν για περισσότερο χρονικό

διάστημα από ό,τι αναφέρουν κάποιες

πρόσφατες εκτιμήσεις σ.σ αυτές
για πλήρη άρση τον Ιούνιο του 2016
καθώς η ελληνική οικονομία συνεχίζει
να αντιμετωπίζει πρόβλημα εμπιστοσύ¬

νης αναφέρει στην ετήσια μελέτη της
η PwC με αντικείμενο Εξαγορές και
Συγχωνεύσεις στην Ελλάδα

Περιγράφοντας με όρους ξηρασίας
την εικόνα του 2015 χρονιά με επίδοση
σε ντιλ 40 χαμηλότερη από εκείνη
του 2014 η μελέτη της PwC χτυπά πολλά

καμπανάκια για το τρέχον έτος και
προειδοποιεί ότι τυχόν καθυστέρηση
στην αξιολόγηση θα έχει σοβαρές επιπτώσεις

σε ρευστότητα επενδύσεις
ιδιωτικοποιήσεις με αποτέλεσμα ώριμες
εξαγορές να μην ολοκληρωθούν

ΧΑΜΗΛΑ Ο ΠΗΧΗΣ Κρατώντας ούτως
ή άλλως χαμηλά τον πήχη για φέτος
ο εντεταλμένος σύμβουλος της PwC
Κώστας Μητρόπουλος που παρουσίασε

την έρευνα πιστεύει ότι οι φετινές
συνθήκες θα είναι περιοριστικές για την
ελληνική οικονομία Ελπίζει ωστόσο
πως αν ικανοποιηθούν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις εντός του πρώτου εξαμήνου

θα υπάρξουν θετικές προοπτικές
για το 201 7 Χωρίς θετική αξιολόγηση
και απελευθέρωση δόσεων ύψους 10,6
δισ ευρώ η οικονομία θα υποφέρει
και φέτος από έλλειψη ρευστότητας

Ποια ντιλ κινδυνεύουν
αν καθυστερήσει η αξιολόγηση

Η πώληση τηβ Finansbank
από την Εθνική Τράπεζα
στην Qatar National Bank

€2,75 δισ

Η παραχώρηση
για 40 χρόνια των
1 4 περιφερειακών
αεροδρομίων στο σχήμα
Fraport Slentel

€l,23 δισ

Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ
σ.σ σήμερα συνέρχεται

το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ για να
αξιολογήσει τη Βελτιωτική
προσφορά τηβ COSCO

Η ιδιωτικοποίηση του
Αστέρα Βουλιαγμένα

€400 εκατ

Η κοινή προσφορά για
απόκτηση ms Forthnet
από Vodafone και
Wind

Εκκρεμεί η
συγχώνευση των
ξενοδοχειακών
συγκροτημάτων Σάνη
Resort και Ikos Resort
που ανήκουν στον
όμιλο Oaktree

Πιθανή θεωρείται
η ολοκλήρωση τηβ
πώληση3 από τη
Frigoglass του κλάδου
υαλουργίαβ στη GZ
Industries

Την έγκριση
τηβ Επιτροπήβ
Ανταγωνισμού
περιμένει η εξαγορά
τηβ Βερόπουλοβ από
τη Metro

iL
Otojxos συγγενήβ
σε επενδύσειβ η Ελλάδα

Cl 4 δισ
μόνο ήταν οι εξαγορέβ
και συγχωνεύσει στην
Ελλάδα το 2015

€300.κατ
Μόνο ήταν η επίδοση
των ιδιωτικοποιήσεων
πέρυσι

C4î7 εκατ ήταν το
μέσο μέγεθοβ συναλλαγήβ
στην Ελλάδα πέρυσι
χαμηλότερο κατά 30
από το 201 4

C7 δισ θα
μπορούσαν να φτάσουν
οι εξαγορέβ και
συγχωνεύσειβ φέτοβ

ΠΗΓΗ PwC

αναφέρεται χαρακτηριστικά Σημειώνεται
όμως ότι τα 5 δισ ευρώ από τις

εκκρεμούσες δόσεις προορίζονται για
εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Δημοσίου

Αν πάντως η περυσινή χρονιά περιγράφεται

από πλευράς εξαγορών ως
Annus horribilis για τη χώρα με μόλις
29 ντιλ ύψους 1,4 δισ ευρώ το 2016 θα
μπορούσε υπό όρους να αναστρέψει το
κλίμα Στη μελέτη υποστηρίζεται ότι
οκτώ ώριμες εξαγορές και συγχωνεύσεις
άνω των 7 δισ ευρώ θα μπορούσαν να
ολοκληρωθούν φέτος αν κλείσει εγκαίρως

η αξιολόγηση από τους θεσμούς
Πρόκειται για τη πώληση της

Finansbank από την Εθνική Τράπεζα
έναντι 2,75 δισ ευρώ την παραχώρηση

στη Fraport των 14 περιφερειακών
αεροδρομίων 1,23 δισ ευρώ

τις ιδιωτικοποιήσεις του ΟΛΠ και του
Αστέρα Βουλιαγμένης τη συγχώνευση

των εταιρειών Σάνη Resort Ikos
Resort που ανήκουν στον όμιλο Oaktree
την ολοκλήρωση της πώλησης από τη
Frigoglass του κλάδου υαλουργίας στην
εταιρεία GZ Industries και την εξαγορά
της Forthnet από τις Vodafone και Wind
οι οποίες έχουν καταθέσει από κοινού
προσφορά

Τέλος αναμένεται να ολοκληρωθεί η
εξαγορά της Βερόπουλος από τη Metro
καθώς εκκρεμεί μόνο η έγκριση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σε πείσμα πάντως της
εδραιωμένης πεποίθησης ότι ο ξενοδοχειακός

κλάδος θα πρωταγωνιστήσει
φέτος στις εξαγορές η PwC πιστεύει
ότι τα ντιλ στον συγκεκριμένο χώρο
θα είναι ελάχιστα Κι αυτό καθώς μόλις
οκτώ από τα 780 μεγάλα ξενοδοχεία
της χώρας πληρούν τις προδιαγραφές
που θέτουν συνήθως τα private equity
funds και οι ξένοι ξενοδοχειακοί όμιλοι
προκειμένου να προχωρήσουν σε εξαγορές

Πιθανός στόχος εξαγοράς μπορεί
να είναι μονάδες όπως το Porto Karras
καθώς οι ξένοι ενδιαφέρονται για ντιλ
άνω των 50 εκατ ευρώ Υπερβολικές
είναι σύμφωνα με τη μελέτη και οι
προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί
για συναλλαγές από distressed funds
Εξαγορές θα γίνουν μόνο σε ώριμους
κλάδους όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες
αναφέρεται

Στον αντίποδα της ελληνικής πενίας
κύμα εξαγορών σαρώνει την Ευρώπη
Πέρυσι στην Ευρωπαϊκή Ενωση η αξία
εξαγορών και συγχωνεύσεων ανήλθε
στα 584 δισ ευρώ από τα οποία τα μισά
αφορούσαν φαρμακευτικές εταιρείες
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