
 

Προβληµατισµός 
για τις νέες 
καθυστερήσεις 
στο deal του 
Μαρινόπουλου

  ΣΕΛ. 21 

Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
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 Άποψη
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ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
- ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ - ΓΡΙΦΟΣ ΤΟ ∆ΝΤ, ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΗ Η ΕΚΤ 

Ανατυπώσεις: Προσδεθείτε και μην 
καπνίζετε. Έρχονται αναταράξεις.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οµόλογο IKEA: 
Τι πρέπει 
να προσέχουν 
οι επενδυτές 
Οι ζηµίες στο εξάµηνο, 
η απουσία εµπράγµατων 
εγγυήσεων και η εξάρτηση 
από τους Σουηδούς.

  ΣΕΛ. 23

 IΣΧΥΡΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ

Γιατί δεν του δίνουν
χρέος, QE, πλεόνασμα

HONDOS PALACE 
Οι έριδες, 
οι πλειστηριασµοί 
και το άρθρο 99

  ΣΕΛ. 27

  ΣΕΛ. 4-5

ΕΚΛΟΓΕΣ ΗΠΑ

ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΕΙ 
Ε∆ΑΦΟΣ Η ΧΙΛΑΡΙ

  ΣΕΛ. 18-19

• Τιµή 2,5 €

> Βροχή από έµµεσους φόρους, 
αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών 
και κατάργηση φοροαπαλλαγών.

  ΣΕΛ. 7 
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> > Βροχή από έµµεσους φόρους, Βροχή από έµµεσους φόρους, 

Μέτρα 3 δισ. ευρώ στον 
νέο Προϋπολογισµό, 
ακόµα και αν επιτευχθεί 
ανάπτυξη 2,7%!

 Παγιδευµένη στον φαύλο κύκλο «χρέους - 
υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων - αδυναµίας 
συµµετοχής στο QE», η κυβέρνηση αποκλείεται 
από µια οριστική λύση για το χρέος µέσα στο 2016. 
Οι κινήσεις που δροµολογεί η ΕΚΤ για την επέκταση του 
προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης αφήνουν περιθώρια 
για ενσωµάτωση και της Ελλάδας υπό προϋποθέσεις αργά 

στο δεύτερο εξάµηνο του 2017. Αποµακρύνεται, λόγω 
αναξιοπιστίας όσον αφορά το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα 
σε συνδυασµό µε την άσχηµη ευρωπαϊκή πολιτική συγκυρία, 
η προσδοκία αποφάσεων για το χρέος µέχρι το τέλος του 
έτους, παρά τις πρωθυπουργικές εκκλήσεις. Επιβεβαίωση 
του αδιεξόδου για το χρέος αναµένεται να υπάρξει στη 
σύνοδο του ∆ΝΤ στις 7-8 Οκτωβρίου.

Το Ελληνικό, η άδεια του καζίνο 
και... η Πάρνηθα.2 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Τι γυρεύουν οι πετρελαιάδες 
της Τεχεράνης στην Αθήνα;1 

> Οι φορολογικές περιπέτειες 
που αντιµετωπίζει η πλευρά 
Καλογρίτσα.

  Ξεκάθαρο µήνυµα του SSM. Αν δεν ρυθµιστούν, 
θα χρειαστούν 1 έως 2 δισ. για κάθε τράπεζα.

Ξεκάθαρο µήνυµα του SSM. Αν δεν ρυθµιστούν, Ξεκάθαρο µήνυµα του SSM. Αν δεν ρυθµιστούν, 

«Μειώστε τα "κόκκινα" δάνεια, 
αλλιώς νέα ανακεφαλαιοποίηση» 

  ΣΕΛ. 9

Καταιγισµός ερωτήσεων 
για το µέλλον των τραπεζών
 Έντονος προβληµατισµός στα ξένα funds για τα 
«κόκκινα» δάνεια και την ελληνική οικονοµία. Θετική αποδοχή 
για Μυτιληναίο, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Motor Oil, Folli Follie.
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> > Οι φορολογικές περιπέτειες Οι φορολογικές περιπέτειες 

Το κρίσιµο 
15ήµερο για τα 
πόθεν έσχες των 
νέων καναλαρχών

  ΣΕΛ. 11

ΕΦΟΡΙΑ

Έκρυθµη 
κατάσταση 

 Είναι εµφανές ότι η 
χώρα έχει ήδη εισέλθει 
σε µια περίοδο έντονης 
αστάθειας σε όλα τα επί-
πεδα. Πολιτικό, οικονοµι-
κό, αλλά και γεωπολιτικό. 
Η εικόνα των πρόσφα-
των δηµοσκοπικών µε-
τρήσεων αποτυπώνει µε 
γλαφυρό τρόπο µια επι-
ταχυνόµενη διολίσθηση, 
που τείνει να εξελιχθεί σε 
ελεύθερη πτώση της πο-
λιτικής επιρροής της κυ-
βέρνησης στην κοινωνία, 
η οποία συνοδεύεται από 
την κάθετα αρνητική εκτί-
µηση της συντριπτικής 
πλειονότητας των πολιτών 
για τους κυβερνητικούς 
χειρισµούς. Επιπρόσθετα, 
ένα νέο στοιχείο που απο-
τυπώνεται πλέον στα δη-
µοσκοπικά ευρήµατα εί-
ναι η οργή 

  ΣΕΛ. 24-25

Ψίθυροι...Ψίθυροι...

Αναδρομική φορολογική απειλή 
για τις συναλλαγές ακινήτων 

σε βάθος 15ετίας 

> Στο στόχαστρο οι διαφορές µεταξύ εµπορικής αξίας 
και της αναγραφείσας στο συµβόλαιο αντικειµενικής αξίας. 

> Στο επίκεντρο τα δάνεια που χορηγήθηκαν 
ακόµα και από το Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

  ΣΕΛ. 8

GREEK ROADSHOW

Λ Ο Ν ∆ Ι Ν Ο

  ΣΕΛ. 17


