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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  ΣΕΛ. 4-5

Όχι άλλος 
χαµένος 
χρόνος

 Όσο επιτείνεται η αβε-
βαιότητα αναφορικά µε 
τον χρόνο των εκλογών 
και µε την κυβερνητική 
σταθερότητα, οι επιπτώ-
σεις µεγαλώνουν. Με µε-
γάλο χαµένο την οικονο-
µία και την αγορά.
Εδώ και καιρό οι ξένοι 
επενδυτές το έχουν κά-
νει σαφές: δεν πρόκειται 
να πατήσουν το πόδι τους 
στην Ελλάδα, δεν πρόκει-
ται να επενδύσουν, αν το 
πολιτικό τοπίο δεν ξεκα-
θαρίσει. Αν δεν καταστεί 
σαφές ότι θα υπάρχει στα-
θερότητα διαρκείας.
∆εν είναι όµως µόνο η 
πολιτική που φοβίζει, εί-
ναι και η απραξία που 
εντείνεται κάθε ηµέρα που 
περνά. Οι τοµές που έχει 
ανάγκη

• 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

Η ΤΕΛΕΙΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
Ι∆ΕΑΣ   ΣΕΛ. 2

 Σχέδιο σε δύο άξονες για 
«κόκκινα» - πρώτη κατοικία

 Στην τελική ευθεία για την οριστική λήψη 
αποφάσεων εισέρχονται µέσα στον Ιανουάριο 
οι διαδικασίες για το τραπεζικό σύστηµα. 
Στο επίκεντρο τίθενται, ταυτόχρονα, δύο σχέδια. Το ένα 
αφορά την οριστική διαµόρφωση του διάδοχου σχήµατος 
προστασίας της πρώτης κατοικίας. ∆ροµολογείται ένα 
σηµαντικά χαµηλότερο από το ισχύον όριο προστασίας, 

αλλά θα υποστηρίζεται από «κουρέµατα - επιµηκύνσεις» 
και «επιδοτήσεις». Το δεύτερο σχέδιο είναι η άµεση 
προώθηση του µηχανισµού απαγκίστρωσης, µέσω «bad 
bank», των τραπεζών από σηµαντικό όγκο NPLs µε 
κινητοποίηση εγγυήσεων ∆ηµοσίου. Κρίσιµες θεωρούνται 
οι δύο προγραµµατισµένες συναντήσεις τις δύο επόµενες 
εβδοµάδες µεταξύ τραπεζιτών, κυβέρνησης και «θεσµών».

    ΣΕΛ. 8

  Η σύγκρουση Τραµπ-Κογκρέσου και οι επιπτώσεις 
σε οικονοµία και εξωτερική πολιτική.   ΣΕΛ. 17

Στα σκαριά νέα πωλητήρια σε 
«κόκκινα» τραπεζικά πακέτα.

Η επικίνδυνη άνοδος των CDS 
και η νέα έξοδος στις αγορές.

Οι αναβαθμίσεις που θα κρίνουν 
την έκδοση εταιρικών ομολόγων.

 ΚΡΙΣΙΜΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ - «ΘΕΣΜΩΝ»

ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ, ΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ NPLS ΠΟΥ Ο∆ΕΥΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «BAD BANK». Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΧΣ

SHUTDOWN 
IN THE USA

  ΣΕΛ. 14

Απέραντο 
«φρενοκοµείο» 
η κυβέρνηση
Τα παζάρια και οι εκβιασµοί 
στον απόηχο της επίσκεψης 
Μέρκελ.

  ΣΕΛ. 11

Ποιες είναι οι παγίδες 
της νέας δήλωσης 
πόθεν έσχες

  ΣΕΛ. 20

Ξένα κεφάλαια 
προσελκύουν 
ελληνικοί όµιλοι 
τροφίµων

ΣΕΛ. 8

> Στο +11% η µισθολογική δαπάνη το 
2018. Στάχτη στα µάτια των δανειστών 
το νοµοσχέδιο για το ∆ηµόσιο.

Στο +11% η µισθολογική δαπάνη το Στο +11% η µισθολογική δαπάνη το 

∆ιευκολύνουν 
τις προσλήψεις, 
θρέφουν τη 
γραφειοκρατία

> «Χρυσώνει το χάπι» 
η κυβέρνηση και φέρνει 
νέες ρυθµίσεις οφειλών.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΡΕΚΟΡΜΕΤΑ ΤΑ ΡΕΚΟΡ

Τι φέρνει το 2019 
για τον Τουρισμό

> Ποιοι και γιατί φοβούνται υστέρηση των επιδόσεων 
στο σκέλος των εσόδων.

> Οι παράγοντες «Brexit» και «Τουρκία» και το στοίχηµα 
των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία.

  ΣΕΛ.  18-19

Μια υπερδύναμη σε 
αναστολή λειτουργίας

SHUTDOWN 

φ
> > «Χρυσώνει το χάπι» 

Επτά ασφαλιστικά 
σοκ µέσα στη χρονιά 
για τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες

  ΣΕΛ. 12-13

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ

Ενισχύεται η ζήτηση, 
ανεβαίνουν οι τιµές
 Τι προβλέπουν οι ειδικοί για την πορεία της αγοράς, τον 
ρόλο των πλειστηριασµών και των ξένων αγοραστών.  ΣΕΛ. 22-23

Τα σηµάδια που στέλνει η Wall St. 
για την πορεία των µετοχώνγια την πορεία των µετοχώνγια την πορεία των µετοχών
   Γιατί τροµάζει η βουτιά της Apple, το January Effect 
και ποιες είναι οι προοπτικές των αµερικανικών τραπεζών.    ΣΕΛ. 24-25  
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