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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  ΣΕΛ. 6-7

Η ατζέντα 
που χρειάζεται 
η αγορά

 Η ατζέντα παρεµβά-
σεων που έχει ανάγκη η 
αγορά δεν είναι η επιδο-
µατική παροχολογία στην 
οποία επιδίδεται η κυβέρ-
νηση. Αλλά η µείωση της 
φορολογίας και η διαµόρ-
φωση µιας ξεκάθαρης 
στρατηγικής διευκόλυν-
σης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας και των 
επενδύσεων.
Η δέσµευση του προέ-
δρου της Ν.∆., Κυριάκου 
Μητσοτάκη, για µια ριζική 
και ολοκληρωµένη φορο-
λογική µεταρρύθµιση από 
τον πρώτο µήνα της νέας 
κυβέρνησης κινείται στην 
κατεύθυνση αυτή. Με αιχ-
µή την προσπάθεια για 
µείωση των υπερβολικών 
πλεονασµάτων. 
Ω του θαύµατος,

ΗΠΑ   vs   ΕΥΡΩΠΗ

• Τιµή 2,5 €

ΑΠΟ∆ΕΧΤΕΙΤΕ 
ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ 
ΒΟΗΘΕΙΑ   ΣΕΛ. 2

Χάσμα με Βρυξέλλες για 
τα «κόκκινα» δάνεια

 Προβληµατισµός επικρατεί στις Βρυξέλλες 
για το αποτέλεσµα των προτάσεων και των 
νοµοθετικών ρυθµίσεων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη για την αντιµετώπιση των «κόκκινων» 
δανείων των ελληνικών τραπεζών. 
Στελέχη της Κοµισιόν µιλούν για «χάσµα» µε Αθήνα, 
αλλά δηλώνουν προθυµία «συνεργασίας» για να βρεθούν 

λύσεις. Το σχέδιο του ΤΧΣ αλλά και ο νέος «νόµος 
Κατσέλη» εγείρουν ανησυχίες για το εάν θα προχωρήσουν 
προς την κατεύθυνση της µείωσης των NPLs. 
Τόσο από τις αγορές όσο και από τις τράπεζες µπαίνουν 
ερωτηµατικά στο εάν, τελικώς, η εξυγίανση των τραπεζικών 
ισολογισµών θα µπορέσει να γίνει χωρίς την ανάγκη 
κεφαλαιακών παρεµβάσεων.

  Οι απώλειες από µια δασµολόγηση των αυτοκινήτων κατά 
25% θα έφταναν για τη Γερµανία στα 18,4 δισ. ετησίως.   ΣΕΛ. 17

Η Lamda, το ταμπλό και το... 
καζίνο.

Το... γκιουλέ γκιουλέ της Dogus 
από την Ελλάδα.

Τα «κόκκινα» ναυτιλιακά 
δάνεια και τα hedge funds.

∆ΥΣΚΟΛΑ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ DGCOMP - ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ Η 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

  ΣΕΛ. 21

Folli Follie: 
«Γη και ύδωρ» 
για να πειστούν οι 
οµολογιούχοι

> Πώς τα Mνηµόνια 
δεν έφεραν τη λύση 
του δράµατος.

ΕΡΕΥΝΑ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

  ΣΕΛ. 20

Τι κρύβει η 
κόντρα COSCO 
- κυβέρνησης 
για τον ΟΛΠ

    ΣΕΛ. 5

ΕΚΤ: Σε κρίσιµο 
σταυροδρόµι µετά 
την κατάργηση 
του QE
Η επιβράδυνση φέρνει 
και πάλι στο τραπέζι την 
ποσοτική χαλάρωση.   ΣΕΛ. 4

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Οι 3 συν 1 παράγοντες 
που θα καθορίσουν 

την «τύχη» του μίνι ράλι

> Καταλύτες το ζήτηµα της µείωσης των «κόκκινων» δανείων, 
ο χρόνος των εκλογών, η πρόσβαση στις αγορές και η ανάπτυξη 

των εισηγµένων. – Oι τραπεζικές µετοχές κάλυψαν 
µέρος των απωλειών.

  ΣΕΛ.  24-25

Οι απώλειες από µια δασµολόγηση των αυτοκινήτων κατά 

Προς νέο εμπορικό 
πόλεμο με αιχμή την 

αυτοκινητοβιομηχανία
Μετά τις Πρέσπες... 
οι ενεργειακές business
 Οικονοµικό-πολιτικό πόκερ µε τον αγωγό αερίου Ελλάδας 
- «Βόρειας Μακεδονίας». Το µπλόκο του Ρώσου επιχειρηµατία 
και ο ρόλος της Gazprom.                                                            ΣΕΛ. 8

Τα «ρετιρέ» και τα «υπόγεια» 
της αγοράς εργασίαςτης αγοράς εργασίαςτης αγοράς εργασίας
   Ο χάρτης των µισθών στην Ελλάδα – Πώς αµείβονται οι εργαζόµενοι 
σε 88 κλάδους – Αναλυτικοί πίνακες.   ΣΕΛ. 9-10-11

Πώς τα Mνηµόνια Πώς τα Mνηµόνια 

«Κόκκινη» έκθεση της 
Κοµισιόν αµαυρώνει 
το ελληνικό... 
success story

Κοµισιόν αµαυρώνει Κοµισιόν αµαυρώνει Κοµισιόν αµαυρώνει 
το ελληνικό... 
success storysuccess story

> Στα 54 δισ. οι νέες 
ληξιπρόθεσµες οφειλές 
την περίοδο 2015-2018.

φ
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Έκρηξη νέων 
χρεών προς 
Εφορία - Ταµεία 
την τελευταία 4ετία

  ΣΕΛ. 12-13


