
Η (μη συστημική) τράπεζα 
και το δίδυμο της συμφοράς...

Ο Jacob Rees-Mogg, το Somerset, 
το Brexit και η...  Alpha Bank.

Η Εγνατία, οι καθυστερήσεις και 
η κίτρινη κάρτα από την Κομισιόν.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 62-63
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΙΑΤΙ «ΦΕΥΓΟΥΝ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ - Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΩΝ SPREADS ΣΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 
- ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΟΛΟΓΙΑ - Η ΕΛΛΑ∆Α ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

  ΣΕΛ. 6-7

Ευκλείδη, 
δώσ’ τα όλα... 
έρχονται 
εκλογές
 ∆εν έχει τέλος η παρο-
χολογία και η επιδοµατο-
λογία στις οποίες επιδίδε-
ται η κυβέρνηση στοχεύ-
οντας σε συγκεκριµένη 
εκλογική πελατεία. ∆ιανο-
µή επιδοµάτων και παρο-
χών µέσω του Προϋπολο-
γισµού, αυξήσεις αποδο-
χών στο ∆ηµόσιο, µπαράζ 
υποσχέσεων για προσλή-
ψεις και µείωση «χαρα-
τσιών» για αγρότες.
Και τούτο τη στιγµή που η 
µεσαία τάξη, ο παραγω-
γικός τοµέας της οικονο-
µίας, δεν έχει λαµβάνειν 
τίποτα. ∆εν µετέχει στη 
«µοιρασιά», αλλά και δεν 
ωφελείται από την επιχει-
ρούµενη αποδόµηση ψη-
φισµένων µέτρων. 
Η µεσαία τάξη 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• 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

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 
ΚΑΝΤΕ 
∆ΙΑΚΟΠΕΣ   ΣΕΛ. 2

 ΣΕΛ. 22, 43

Τι γίνεται µε 
τη ρύθµιση 
των 48 δόσεων 
για οφειλές σε 
Εφορία - Ταµεία

  ΣΕΛ. 9

∆ΕΗ: Το σχέδιο 
για rebranding, 
«λίφτινγκ» και 
φυσικό αέριο   ΣΕΛ. 12

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

> Ο στόχος για µονοψήφια NPEs εντός τριετίας, ο αναβαλλόµενος 
φόρος και τα 4 διαφορετικά µοντέλα στρατηγικής 

που εγείρουν προβληµατισµούς.
  ΣΕΛ.  10-11

ΣΕΛ. 22, 43

Τα µεγάλα deals, οι νέες αφίξεις 
και η ανάγκη επενδύσεων 6 δισ.
 Τουλάχιστον 24.000 επιπλέον κλίνες εκτιµάται ότι θα 
χρειαστούν Κρήτη, Ν. Αιγαίο και Ιόνια µέχρι το 2022.

φ
FOLLI FOLLIE 
Ο Πτωχευτικός, 
τα «ασηµικά» 
και οι ελιγµοί 
ΚουτσολιούτσουΚουτσολιούτσουΚουτσολιούτσου
> Η νέα αίτηση για το 106β και τα προς 
πώληση περιουσιακά στοιχεία.

ΓΙΑΤΙ «ΦΕΥΓΟΥΝ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ - Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΩΝ SPREADS ΣΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 

Οι αγορές ΔΕΝ εγκρίνουν 
τον Προϋπολογισμό

  ΣΕΛ. 21

Το Superclasico
του εµπορικού 
πολέµου στο G-20, 
Τραµπ vs Τζινπίνγκ

Οι πολιτικές αναταραχές, οι επιλογές Μαδούρο και η µείωση 
της παραγωγής πετρελαίου κατά 37% µόνο το 2018.    ΣΕΛ. 18

 Το αφήγηµα της ελληνικής κυβέρνησης 
περί «success story» και του «καλύτερου 
Προϋπολογισµού των τελευταίων ετών» 
δεν πείθει αγορές και ξένους επενδυτές. 
Η εύθραυστη εικόνα της Ελλάδας οδηγεί σε φυγή από τους 
ελληνικούς τίτλους, ενώ η παροχολογία εν όψει εκλογών 
προκαλεί ανησυχίες και εµποδίζει την εµπέδωση κλίµατος 

εµπιστοσύνης. Οι αγορές εντοπίζουν και πάλι προβλήµατα σε 
δηµοσιονοµικό επίπεδο και αµφιβάλλουν πως ο στόχος της 
ανάπτυξης επιτυγχάνεται όταν οι επενδύσεις συνεχίζουν να 
είναι στάσιµες. Η εικόνα των τραπεζών προβληµατίζει, καθώς 
από τις αρχές του έτους, όταν η συνολική κεφαλαιοποίηση 
των ελληνικών τραπεζών διαµορφωνόταν στα 8,7 δισ. 
ευρώ, έχουν χαθεί 4,75 δισ. ευρώ ή το 55% της αξίας τους. 

Φόροι, φόροι, φόροι 
και το 2019!
  Ο φορολογικός λογαριασµός όχι µόνο παραµένει βαρύς, αλλά τα έσοδα που 
προβλέπονται στον Προϋπολογισµό είναι φουσκωµένα κατά 1 δισ. ευρώ.    ΣΕΛ. 5  

EE EKEKE EKEΗ κοινωνική ευθύνη 
είναι επένδυση

Αφιέρωµα ΕΚΕ

  ΣΕΛ. 23-42

Οι πολιτικές αναταραχές, οι επιλογές Μαδούρο και η µείωση 

Πώς η Βενεζουέλα από 
πετρελαϊκή υπερδύναμη 
έγινε πτωχοκομείο

Το Superclasico

πολέµου στο G-20, 
Τραµπ vs Τζινπίνγκ
πολέµου στο G-20, 
Τραµπ vs ΤζινπίνγκΤραµπ vs ΤζινπίνγκΤραµπ vs ΤζινπίνγκΤραµπ vs ΤζινπίνγκΤραµπ vs Τζινπίνγκ
> Το ντέρµπι στην Αργεντινή που θα 
κρίνει πολλά για την επόµενη µέρα 
στην παγκόσµια οικονοµία.

    ΣΕΛ. 8

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στην κρίση SSM, DGComp
και μετόχων το σχέδιο της ΤτΕ 

για τα «κόκκινα» δάνεια


