
Τα ελληνικά δορυφορικά διόδια 
των 400 εκατ. και η Autostrade.

Συστημικές τράπεζες εναντίον 
κακοπληρωτών επιχειρηματιών.

Πώς ο Τραμπ... επηρεάζει 
το μεγαλύτερο fund παγκοσμίως.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

 ΝΕΑ ΑΠΑITHΣΗ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΝΤΡΑΓΚΙ (SSM) ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟ 2019. 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

«Μειώστε 50 δισ. ευρώ
τα κόκκινα δάνεια»

  ΣΕΛ. 18-19

 Οι µεγαλύτερες απαιτήσεις της ΕΚΤ για τις 
ελληνικές τράπεζες αναφορικά µε τη µείωση 
των «κόκκινων» δανείων θα οριστικοποιηθούν 
στις 15-20 Σεπτεµβρίου.
Στοχεύουν σε µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων 
κατά 50 δισ. ευρώ µέχρι τα τέλη του 2021. Οι τράπεζες 
θα κληθούν να υλοποιήσουν γενναίες διαγραφές δανείων 

µε «κουρέµατα» οφειλών, πλειστηριασµούς, πωλήσεις 
προβληµατικών χαρτοφυλακίων και διαγραφές. Κρίσιµα 
και καθοριστικά θεωρούνται τα βήµατα µέσα στο τελευταίο 
τετράµηνο του έτους. Η απόσταση που τις χωρίζει από τους 
στόχους που θα θέσει ο SSM είναι ιλιγγιώδης και ενδιάµεσα 
θα απαιτήσει, ήδη από το υπόλοιπο του 2018 και το 2019, 
την προεργασία για την κεφαλαιακή ενίσχυση του κλάδου. Η κοροϊδία µε 

τις επενδύσεις

 Την ώρα που η κυβέρ-
νηση διαρρέει ότι οι ξένοι 
επενδυτές καραδοκούν 
για να τοποθετηθούν στην 
ελληνική αγορά, αδυνα-
τεί να πράξει τα αυτονόη-
τα. Αδυνατεί να µοιράσει 
τα λεφτά που της δίνει η 
ίδια η Κοµισιόν για κρατι-
κές επενδύσεις.
Ο λόγος για χρήµατα που 
δεν βαραίνουν τα κρα-
τικά ταµεία και που έχει 
ανάγκη η αγορά ώστε να 
αναπνεύσει από τη θηλιά 
απουσίας ρευστότητας.
Τα στοιχεία που το ίδιο το 
ΥΠΟΙΚ έφερε στη δηµο-
σιότητα την προηγούµενη 
Πέµπτη είναι αποκαλυπτι-
κά. ∆είχνουν ότι έµειναν 
στο «ράφι» τα 4 στα 10 
ευρώ που είχαν προγραµ-
µατιστεί να 

ΜΕΤΑ-ΜΝΗΜOΝΙΟ
• Τιµή 2,5 €

Συναγερµός στην Ευρώπη 
για την τουρκική κατάρρευση 
 Γιατί η Γερµανία αναζητά σωσίβιο για τον Ερντογάν. 
- Οι σχέσεις µε τις ΗΠΑ και η Halkbank.

  ΣΕΛ. 8-9

  Εν µέσω σκληρού ανταγωνισµού, η αεροπορική εταιρεία 
µαστίζεται από απεργίες και υπερ-ρυθµίσεις.                  ΣΕΛ. 16

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Η ΠΙΕΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΝΟΜΙΟ   ΣΕΛ. 2

Τα 3+1 
σενάρια για 
την περικοπή 
των συντάξεων

ΣΕΛ. 8-9ΣΕΛ. 8-9

των συντάξεωντων συντάξεωντων συντάξεωντων συντάξεων
> Σταδιακή εφαρµογή, αναστολή 
για ένα εξάµηνο ή ολοκληρωτική 
µη εφαρµογή στο τραπέζι.

Τα... «µυστικά» 
του ΦΠΑ - Τι 
ισχύει στα νησιά

  ΣΕΛ. 11

  ΣΕΛ. 21

Οι δασµοί των 
ΗΠΑ και η 
Σωληνουργεία 
Κορίνθου

Deals 2,5 δισ. 
στην ελληνική 
αγορά ενέργειας
Παίκτες από Γερµανία, Ισπανία, 
Γαλλία, Κίνα και Πορτογαλία 
δίνουν νέα ώθηση.

  ΣΕΛ. 26-27

φ
Συνωστισµός 
για γονικές 
παροχές και 
µεταβιβάσεις

  Σε κλοιό υγεία, κοινωνικό κράτος, ασφυκτικό πλαίσιο για ιδιωτικοποιήσεις. 
Παρεµβάσεις σε ενέργεια, τράπεζες και στο σύστηµα δικαιοσύνης.    ΣΕΛ. 4-5

 Σε κλοιό υγεία, κοινωνικό κράτος, ασφυκτικό πλαίσιο για ιδιωτικοποιήσεις. Σε κλοιό υγεία, κοινωνικό κράτος, ασφυκτικό πλαίσιο για ιδιωτικοποιήσεις. 

∆ύο αξιολογήσεις και 
49 προαπαιτούµενα µέσα στο 2018

Μπορεί ο νέος CEO 
να επαναφέρει τη δόξα της;

  ΣΕΛ. 6

  ΣΕΛ. 14-15

µεταβιβάσειςµεταβιβάσεις

ΣΕΛ. 6

> Ανεβαίνει το ενδιαφέρον λόγω 
της επικείµενης αύξησης 
των αντικειµενικών αξιών. 

Μπορεί ο νέος CEO Μπορεί ο νέος CEO 
AIR FRANCE

Γιατί οι ξένοι δεν αγοράζουν 
το story της «εξόδου» 

από τα Μνημόνια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

από τα Μνημόνιααπό τα Μνημόνια

> Τι ανησυχεί τα ξένα χαρτοφυλάκια, η αδυναµία 
των τραπεζικών µετοχών και η ευαισθησία στα εξωτερικά σοκ. 
> Επιµένουν οι short sellers στο ταµπλό – Η κρίση εµπιστοσύνης 

από την υπόθεση Folli Follie.
  ΣΕΛ.  24-25 


