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The subject discussed by the second group of speakers in the Symposium held by RE+D
magazine was the investment opportunities in the emerging countries, i.e., the Balkans,
Turkey and Ukraine. Companies from Greece and abroad presented the investment
programs, and gave their evaluation regarding to how markets will react after the crisis.
Everyone agreed that there are still investment opportunities. Moreover, all the
speakers highlighted that Turkey has a leading role in the area.
Mr. Generalis, from Ektasis Development, said that the company's portfolio includes
€350 mln worth of projects, the pre tax profits are €30 mln, while there are projects
under development worth €150 mln.
Mr. N. Veldhuis, general manager of Multi Development, talked about the market crisis,
saying that no-one could predict a few months ago what will happen. He metioned that
his company is present in 23 countries with Ukraine and Turkey being the strongest
markets.
Mrs I. Bozjak said that there is still demand for property, however fund move more
carefully now. She said that they are focusing on residential developments and office
buildings, while they are focusing on the markets of Turkey and Ukraine.
Mr. St. Zavos, CEO of Zeus Capital Partners, advised investors to place their
investments in medium sized projects that are more resistant to the crisis.
Mr. Od. Athanassiou from Lamda Development, said that the company's portfolio is
worth €800 mln, and €500 mln are under investment.

Finally, Mr. G. Delikanakis, one of the founders of Bluehouse Fund, said that there are
always opportunities.
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Πρώηο... βιολί η Τοσρκία ζηις επενδύζεις ηων μεγάλων
funds
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Οη επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηηο αλαδπόκελεο αγνξέο, θπξίσο ζηηο βαιθαληθέο ρώξεο, ηελ
Σνπξθία θαη ηελ Οπθξαλία ήηαλ ην ζέκα πνπ απαζρόιεζε ηε δεπηεξε νκάδα νκηιεηώλ ζην
ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ην πεξηνδηθό Real Estate and Development. ηειέρε κεγάισλ
εηαηξεηώλ από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό παξνπζίαζαλ ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ
πξνσζνύλ θαη έδσζαλ ηηο δηθέο ηνπο εθηηκήζεηο γηα ην πώο ζα θηλεζνύλ νη αγνξέο κεηά ηελ
θξίζε. Θνηλή ζπληζηακέλε όισλ ήηαλ όηη ππάξρνπλ αθόκε κεγάιεο επελδπηηθέο επθαηξίεο,
παξά ηελ ζρεηηθή επηβξάδπλζε πνπ πξνθαιεί ε αλαηαξαρή ζηηο αγνξέο. Δπίζεο, όινη νη
νκηιεηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηξνγγπινύ ηξαπεδηνύ πνπ δηνξγαλώζεθε ζηε ζπλέρεηα
ηόληζαλ όηη ε Σνπξθία έρεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηελ πεξηνρή.
Ο θ. Γ. Γελεξάιεο, ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο EKTASIS Development αλέθεξε όηη ην portfolio
ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη έξγα 350 εθαη. επξώ, ηα θέξδε πξν θόξσλ είλαη ζηα 30 εθαη.
επξώ ελώ έρεη εμέιημε έξγα 150 εθαη. επξώ. Γξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Οπθξαλία όπνπ
έρεη δπν έξγα 60 εθαη. επξώ, αιιά θαη ζηε Βνπιγαξία ελώ θνηηάδεη θαη ηηο αγνξέο εξβίαο
θαη Ρνπκαλίαο γηα εκπνξηθά θέληξα θαη γξαθεία.
Ο θ. n. Veldhuis, γεληθόο δηεπζπληήο ηεο Multi Development αλαθέξζεθε ζηελ θξίζε ησλ
αγνξώλ ιέγνληαο όηη θαλείο δελ κπνξνύζε λα πξνβιέςεη πξηλ κεξηθνύο κήλεο ηη ζα γίλεη ελώ
αλέθεξε δεθηηθά όηη νη αγνξέο ζηεξίδνληαη ζηα ρέξηα ιίγσλ αλζξώπσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα
ειέγμνπλ νύηε ηνλ εαπηό ηνπο.
Αλέθεξε όηη ε εηαηξεία ηνπ έρεη παξνπζία ζε 23 ρώξεο κε ηελ Οπθξαλία θαη ηελ Σνπξθία λα
είλαη νη πην ηζρπξέο γη' απηνύο αγνξέο. Όπσο ηόληζε κάιηζηα, ζηελ γεηηνληθή ρώξα έρνπλ ζε
εμέιημε εκπνξηθά θέληξα επηθάλεηαο 2,5 εθαη. εθηαξίσλ, ελώ ραξαθηήξηζε ηελ ηνπξθηθή
αγνξά θληαζηηθή κε κεγάιεο επθαηξίεο. Οζν γηα ηελ Οπθξαλία είπε όηη παξνπζηάδεη

ελδηαθέξνλ, είλαη δύζθνιε ρώξα κε πνιηηηθά πξνβιήκαηα θαη απαηηνύληαη πξνζεθηηθέο
θηλήζεηο.
Ζ θ. Η. Bozjiak, ηόληζε όηη ππάξρεη αθόκε δήηεζε γηα αθίλεηα, σζηόζν, νη θηλήζεηο ησλ funds
είλαη πιένλ πην πξνζεθηηθέο. Δζηηάδνπκε ζε νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη θηίξηα γξαθείσλ, ε
ζηξαηεγηθή καο είλαη ηα κηζά αθίλεηα λα ηα έρνπκε ζηε Ρνπκαλία θπξίσο ζε πνηνηηθά
αθίλεηα. Δμεηάδνπκε θαη ηηο αγνξέο Σνπξθίαο θαη Οπθξαλίαο, ηόληζε. Δίπε επίζεο όηη όζν
δπζθνιεύεη ε ρξεκαηνδόηεζε από ηηο ηξάπεδεο ηόζν ζα ππάξρνπλ δπζθνιίεο ελώ αλέθεξε
όηη ζηε Ρνπκαλία ππάξρεη κηα κηθξή ζπξξίθλσζε ηεο αγνξάο.
Ο θ. η. Εαβόο, δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Zeus Capital Partners αλέθεξε όηη νη ρώξεο
επθαηξίαο είλαη νη Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Σνπξθία, εξβία, Οπθξαλία ελώ ζπκβνύιεπζε ηνπο
επελδπηέο (απηό πνπ θάλεη θαη ε δηθή ηνπο εηαξεία) λα ηνπνζεηνύληαη ζε κεζαίνπ κεγέζνπο
έξγα ηα νπνία ζηελ θξίζε έρνπλ πεξηζζόηεξεο αληηζηάζεηο. «Πηζηεύνπκε ζηα κεζαία
projects» θαηέιεμε.
Ο θ. Οδ. Αζαλαζίνπ, νηθνλνκηθόο δηεπζπληήο ηεο Lamda είπε όηη ην ραξπνθπιάθην αθηλήησλ
ηνπο έρεη αμηα 800 εθαη. επξώ θαη ππό επέλδπζε είλαη 500 εθαη. επξώ κε ηα πεξηζζόηεξα
ρξήκαηα λα δίλνληα γηα ην εκπνξηθό θέληξν Golden hall θαη ηελ επέλδπζε ζηελ Αηγηλα.
Όπσο αλέθεξε ε εηαηξεία ηνπ θνηηάδεη ηελ ηνπξθηθή αγνξά, αιιά «γηα εκάο ην δήηεκα είλαη
λα βξνύκε ην ζσζηό έξγν θαη ηνλ ζσζηό επελδπηή.
Σέινο, ν θ. Γ. Γειηθαλάθεο, εθ ησλ ηδξπηώλ ζην Bluehouse Fund επεζήκαλε όηη πάληα
ππάξρνπλ επθαηξίεο θαη ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηα ζηαζεξά πάγηα ζα είλαη πάληα ζε δήηεζε.

04-11-2008 ΒΗΟΣΔΡ: Γηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο Μαηεπηηθήο Θιηληθήο
04-11-2008 Ektasis: Νέα αλάπηπμε ζηελ Θεθηζηά
04-11-2008 Θεξδηζκέλνο ν ...Αζηέξαο
04-11-2008 Δζληθή ζπλελλόεζε θαη ζπλεξγαζία πξνηείλεη ν Βγελόπνπινο
04-11-2008 Γάλεηα ζηνπο κηθξνκεζαίνπο από ηελ Παγθξήηηα κέζσ ΔΣΔπ
Όια ηα ζρεηηθά λέα
copyright Wave Media Operations LTD

Όξνη ρξήζεο

Created by Inertia

