
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Τι φέρνει για Οικονομία 
και Χ. Α. η επόμενη μέρα 
της εξόδου στις αγορές

> Βελτιώνεται το κλίµα εµπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών 
για ελληνικά assets και ιδιωτικοποιήσεις.

> Προς νέες εταιρικές οµολογιακές εκδόσεις και από τράπεζες, 
που αναµένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα στην αγορά.

  ΣΕΛ.  6-7

 ΒΕΒΑΙΗ ΘΕΩΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
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ΣΚΛΗΡΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ 3Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ESM 
ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΕΝΟ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τι θα συμβεί όταν το ΔΝΤ 
αποχωρήσει από την Ελλάδα

  ΣΕΛ. 5

STORY
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ   ΣΕΛ. 24-25

 Aπαιτήσεις για υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα 
για αρκετά χρόνια και αποµάκρυνση προσδοκιών 
για περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους θα είναι 
οι συνέπειες της κυοφορούµενης απόσυρσης 
του ∆ΝΤ από το ελληνικό πρόγραµµα. 
Ο ESM σε επίπεδο χρηµατοδότησης, µε εξαγορά των 
υποχρεώσεων έναντι του ∆ΝΤ, και το Ταµείο σε ρόλο 

συµβουλευτικό, µε νέο πρόγραµµα (PCI), ετοιµάζουν τη 
µετάβαση, οδηγώντας σε άγονο αποτέλεσµα την εφαρµογή 
της απόφασης του Ιουνίου στο σκέλος που προβλέπει 
την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους. Πώς αξιολογείται 
η αντίδραση των αγορών έναντι του 5ετούς οµολόγου και 
ποια θα είναι η στάση τους µετά την έξοδο του Ταµείου 
από το πρόγραµµα. Tο µεγάλο 

δίληµµα 
του Ντράγκι

 Ήταν στις 26 Ιουλίου 
2012, πριν από πέντε χρό-
νια, όταν ο κ. Ντράγκι, σε 
συµφωνία µε την καγκε-
λάριο Μέρκελ, βεβαίω-
σε τις αγορές ότι το ευρώ 
ήρθε για να µείνει. Και 
ότι ο ίδιος ήταν έτοιµος να 
κάνει «whatever it takes» 
γι’ αυτό. Ο λόγος που ο 
κ. Ντράγκι είχε υποχρεω-
θεί στη δήλωση αυτή είχε, 
µάλιστα, και έντονα... ελ-
ληνικό χρώµα. Η κρί-
ση χρέους στην Ελλάδα, 
παρά το PSI, σε συνδυα-
σµό µε την αυξανόµενη 
επιφυλακτικότητα µε την 
οποία οι διεθνείς αγορές 
αντιµετώπιζαν τον ευρω-
παϊκό Νότο και τις µεγά-
λες ευρωπαϊκές τράπεζες, 
έµοιαζε να θέτει 

9+1 απαντήσεις 
για τον 
εξωδικαστικό 
συµβιβασµό

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

> Η παρέµβαση της µητρικής 
πολυεθνικής και η αλλαγή CEO.

φ
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Η παρέµβαση της µητρικής Η παρέµβαση της µητρικής 

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER:
O έλεγχος, τα κρίσιµα 
ερωτήµατα και 
η αποµάκρυνση 
στελεχών  

  ΣΕΛ. 21

  ΣΕΛ. 10-11

Πιέσεις από ΕΚΤ 
στις τράπεζες 
για ενίσχυση 
κεφαλαίων και 
προβλέψεων
Ασφυκτικός κλοιός από 
1/1/2018 - Αχίλλειος 
πτέρνα ο αναβαλλόµενος.

Tι κρύβει η 
κάθοδος των 
Ρώσων στην 
ελληνική αγορά 
ενέργειας   ΣΕΛ. 19

  ΣΕΛ. 12

Όλα τα 
προγράµµατα 
επιδότησης 
απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τοµέα

  Θρίλερ για 3 (Seajets, Golden Star Ferries, Fast 
Ferries) στη γραµµή-φιλέτο προς τις Κυκλάδες.   ΣΕΛ. 26

Ανατροπές από το ράλι του ευρώ 
και τη διολίσθηση του δολαρίου
 Τα υψηλά επίπεδα διετίας απειλούν την κερδοφορία των 
ευρωπαϊκών (και αρκετών ελληνικών) εταιρειών.   ΣΕΛ. 22-23

• Τιµή 2,5 €

Aκροβατισµοί και τρικ για 
να µείνουν ζωντανές οι «λίστες»να µείνουν ζωντανές οι «λίστες»να µείνουν ζωντανές οι «λίστες»
  Βαφτίζονται ως «νέα» παλιά στοιχεία µε εµβάσµατα 
και κινήσεις λογαριασµών.     ΣΕΛ. 9

Η άγνωστη μάχη 
της Ραφήνας 

 

2 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Το 10% της Αττικής Οδού και το... 
πωλητήριο από την Πειραιώς.

3 Η Fed, τα επιτόκια και το ιστορικό 
χαμηλό του «δείκτη φόβου» VIX.

Ο ΔΕΣΦΑ, η παράταση, οι εγγυήσεις, 
οι παλιοί και οι νέοι ενδιαφερόμενοι.
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  ΣΕΛ. 8

συµβιβασµόσυµβιβασµό

ΣΕΛ. 8

> Πότε ανοίγει η ηλεκτρονική 
πλατφόρµα, πότε θα λειτουργήσει 
πλήρως, πόσες επιχειρήσεις αφορά. 

ΑΓΟΡΕΣ


