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  ΣΕΛ. 4-5

H «παγίδα» 
του κατώτατου

 Οι προεκλογικές κινή-
σεις της κυβέρνησης «πα-
γιδεύουν» την οικονοµία 
αλλά και την κοινωνία. Το 
τελευταίο «κρούσµα» εί-
ναι αυτό της αύξησης του 
κατώτατου µισθού από 
τον ερχόµενο µήνα.
Αν οι πληροφορίες που 
διακινούνται στην αγο-
ρά για µια µεγάλη αύξη-
ση –δηλαδή γύρω στο 
8%– επαληθευτούν, τότε 
το πρόβληµα θα είναι µε-
γάλο. Οι εκκλήσεις των 
εργοδοτικών ενώσεων 
συµπίπτουν µε τις µεγαλύ-
τερες µελέτες που έχουν 
γίνει για το ελληνικό ζή-
τηµα. Η προειδοποίη-
ση είναι σαφής: µια µεγά-
λη άνοδος των µισθών θα 
αναστρέψει τη µείωση της 
ανεργίας.

• 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

ΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟI ΣΑΣ 
ΕIΝΑΙ ΟΙ 
ΠΡΕΣΒΕΥΤEΣ ΤΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜIΑΣ ΣΑΣ

  ΣΕΛ. 2

SOS από οικονομία-αγορές 
για την πολιτική κρίση

 Πολλαπλό σήµα κινδύνου εκπέµπει 
η οικονοµία λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας 
και του παρατεταµένου προεκλογικού κύκλου.
Τα διεκδικούµενα, µέσω της δικαστικής οδού, αναδροµικά 
µετατρέπονται σε ωρολογιακή βόµβα για τα δηµόσια 
οικονοµικά, τα φορολογικά έσοδα «φρενάρουν», 
η παροχολογία εντείνεται και µαζί της «ξεχειλώνουν» 

οι δαπάνες. Την ίδια στιγµή οι κρατικές επενδύσεις έχουν 
υποστεί τεράστια καθίζηση, η στάση πληρωµών προς 
ιδιώτες συνεχίζεται και οι δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας 
αποδεικνύουν ότι η ανάκαµψη καθίσταται όλο και πιο 
ασταθής. Η αβεβαιότητα έχει ήδη παγώσει κάθε σκέψη 
για ιδιωτικές επενδύσεις, δυσχεραίνει τις ιδιωτικοποιήσεις 
και αλλάζει τον σχεδιασµό για πληθώρα εταιρειών.

    ΣΕΛ. 8

  Πότε θα ανοίξει το Taxisnet, ποιους συµφέρει η υποβολή 
δήλωσης νωρίς.    ΣΕΛ. 15

Τι γίνεται με το «παγωμένο» 
master plαn του ΟΛΠ.

Συνεχίζεται το «Kramer vs Kramer» 
στη μη συστημική τράπεζα.

Η Dogus, τα «πωλητήρια», 
το Ντουμπάι και η Ελλάδα.

 ΑΠΕΙΛΗ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ - ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΠΑΓΩΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

  ΣΕΛ. 14

Τι κρίνει την έξοδο 
στις αγορές µε 
5ετές οµόλογο
Μέσα στο επόµενο 10ήµερο 
οι οριστικές αποφάσεις.

  ΣΕΛ. 21

Τι ψάχνουν οι 
Γάλλοι της Accor
Το ενδιαφέρον για το Esperia 
και το deal µε τη Λάµψα.

  ΣΕΛ. 25

Ποια είναι η Neptune 
της Μ. Τραυλού, που 
βρέθηκε στο τραπέζι 
της Μέρκελ

ΣΕΛ. 8

> Ποιοι τη δικαιούνται, 
µε ποια κριτήρια 
θα υπάρξει «κούρεµα».

Ποιοι τη δικαιούνται, Ποιοι τη δικαιούνται, 

Πώς θα λειτουργήσει 
η ρύθµιση των 120 
δόσεων για τις 
οφειλές στα Ταµεία 

> Πόσο πιθανό είναι 
ένα «σκληρό Brexit», 
ποιο το plan B της Μέι.

ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ

Το τελεσίγραφο της ΕΚΤ 
για τα «κόκκινα» δάνεια

Νωρίτερα από ποτέ 
φέτος οι φορολογικές 
δηλώσεις

φ
> > Πόσο πιθανό είναι Πόσο πιθανό είναι 

BREXIT: 
Ο βρετανικός 
«Τιτανικός» απειλεί 
την Ευρώπη 

  ΣΕΛ. 19

Deals και συγχωνεύσεις 
στην αγορά ηλεκτρισµού
 Απαραίτητο το consolidation, δυσκολότερη απ' ό,τι είχε 
εκτιµηθεί αρχικά η απελευθέρωση της αγοράς.   ΣΕΛ. 22

Το προεκλογικό «κρυφτούλι» 
µε τα νέα φορολογικά µέτρα
   Η αύξηση των αντικειµενικών, οι επιβαρύνσεις στη ναυτιλία.   ΣΕΛ. 9  

για τα «κόκκινα» δάνειαγια τα «κόκκινα» δάνεια

> Οι επιστολές στους τραπεζίτες, που δηµιουργούν «πονοκέφαλο» 
για πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

> Αµφίβολη η επίτευξη του στόχου της µείωσης των NPLs 
κατά 55 δισ. µέχρι τα τέλη του 2021.

  ΣΕΛ.  12-13

Deals και συγχωνεύσεις 
[ΕΝΕΡΓΕΙΑ]


