
H Αττική Οδός, το 10% και το 
θέμα των κεφαλαιοποιήσεων.

Το Χ.Α., ο MSCI, το επενδυτικό 
ραντάρ και οι κερδοσκόποι.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ NPLS ΚΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% - Η «ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ» ΤΗΣ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΚ ΜΕ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ

  ΣΕΛ. 5

Το υπερπλεόνα-
σµα κλονίζει 
τα θεµέλια 
της οικονοµίας
 ∆εν πληρώνουν για 
δηµόσια και για κοινοτικά 
επενδυτικά έργα, παρα-
κρατούν επιστροφές φό-
ρων, δεν εξοφλούν προ-
µηθευτές και επιχειρήσεις 
που συνεργάζονται µε το 
κράτος. Και όλα αυτά για 
να φτιάξουν το υπερπλε-
όνασµα-«τέρας» των 6,5 
δισ. ευρώ και να επιτύ-
χουν τη µη µείωση των 
συντάξεων.
Μόνο που, µε την τακτική 
τους αυτή, κλονίζουν τα 
θεµέλια της οικονοµίας. 
Σηκώνουν οι ίδιοι φρά-
χτες στην ανάκαµψη και 
στερούν πολύτιµη ρευ-
στότητα από την αγορά, 
την οποία έχουν –οι ίδιοι– 
στραγγίξει µέσα από την 
υπερφορολόγηση

• Τιµή 2,5 €

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

ΠΩΣ ΝΑ 
ΚΥΝΗΓΗΣΕΤΕ 
ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΣΕΛ. 2

  ΣΕΛ. 14

Στα πρότυπα 
του κυπριακού 
«Εστία» ο νέος 
«νόµος Κατσέλη»
Πιο αυστηρές προϋποθέσεις, 
αλλά και ετήσιο bonus 
10%...   ΣΕΛ. 4

Τα 5 «κρυφά» 
πλήγµατα πίσω 
από τη «µείωση» 
των εισφορών
Η αλήθεια για 250.000 
µηχανικούς, γιατρούς, 
δικηγόρους.   ΣΕΛ. 6

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η «καταιγίδα» της MSCI 
και τα νέα δεδομένα 

για τις τραπεζικές μετοχές

> Στα 116,8 εκατ. δολάρια εκτιµώνται οι εκροές από τα διεθνή funds.
> H επόµενη ηµέρα µετά την απόφαση που έθεσε εκτός των 

επιλογών των µεγάλων παικτών τις 3 από τις 4 συστηµικές τράπεζες.
  ΣΕΛ.  16, 33

ΣΕΛ. 14

Το καυτό «τρίγωνο» 
Ελληνικό - Πάρνηθα - Λουτράκι
 Η µεταφορά του Μont Parnes στο Μαρούσι, οι όροι της 
Lamda για το Ελληνικό και τα προβλήµατα για το Λουτράκι.

May... day 
από στερλίνα 
και αγορές 
για άτακτο Brexit για άτακτο Brexit για άτακτο Brexit για άτακτο Brexit 
> Ο κλονισµός της βρετανικής 
κυβέρνησης και ο κίνδυνος 
δραµατικών συνεπειών.

Συν και πλην στα 2 μοντέλα 
για τα «κόκκινα» δάνεια

  ΣΕΛ. 8    ΣΕΛ. 4

Το παρασκήνιο 
του συµβιβασµού 
για τον ελληνικό 
Προϋπολογισµό

ΣΕΛ. 4

ΠροϋπολογισµόΠροϋπολογισµόΠροϋπολογισµό
> Η «θυσία» των επενδύσεων 
για την παροχή επιδοµάτων και 
οι δεσµεύσεις που ζήτησαν οι ξένοι.

1
Ψίθυροι...Ψίθυροι...

Ο χρόνος... και 
τα λεφτά τελειώνουν 
για τη Folli Follie
  Στην πόρτα της εξόδου ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος. 
Κρίσιµη η απόφαση του δικαστηρίου της ∆ευτέρας.    ΣΕΛ. 15

 Σηµαντικές διαφορές εµφανίζουν οι 
διαφορετικής τεχνικής προτάσεις της ΤτΕ και 
του ΤΧΣ που έχουν κατατεθεί για τη µείωση 
του όγκου «κόκκινων» δανείων. 
Αυτές αποτυπώνονται στα «εργαλεία» εγγύησης που 
χρησιµοποιούνται για τις τιτλοποιήσεις των τραπεζικών assets, 
τη χρήση λογιστικών κεφαλαίων (αναβαλλόµενος φόρος), 

αλλά και έµµεσες κρατικές εγγυήσεις. ∆ιαφέρουν, επίσης, 
στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, ενώ προϋποθέτουν την 
υπέρβαση σηµαντικών εµποδίων έναντι των αγορών και 
των ευρωπαϊκών θεσµών, που αφορούν τη «νοµιµοποίηση» 
και «συµβατότητα» των εργαλείων που θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν. Οι προτάσεις διευκολύνουν την επίσπευση 
επίτευξης των στόχων που έχουν συµφωνηθεί µε SSM. 

Τιµή 2,5 €
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

• Τιµή 2,5 €

«Η επιλογή του υπερπλεονάσµατος 
είναι ολέθρια και ωµά αντιαναπτυξιακή» είναι ολέθρια και ωµά αντιαναπτυξιακήείναι ολέθρια και ωµά αντιαναπτυξιακή
  Η Ελλάδα µπορεί να ξαναγίνει ισότιµος εταίρος της Ευρωζώνης, 
εάν η επόµενη κυβέρνηση πετύχει αναπτυξιακή πανστρατιά.
  Μέγιστος κίνδυνος ο συνταγµατικός λαϊκισµός στο όνοµα της δηµοκρατίας.   ΣΕΛ. 12-13  

Συνέντευξη ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Αφιέρωμα Υγεία: Ασθενείς και αγορά 
φαρμάκου στη μέγκενη των περικοπών.

  ΣΕΛ. 17-32

Το καυτό «τρίγωνο» 
ΚΑΖΙΝΟ


