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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  ΣΕΛ. 4-5

Πρώιµη 
«Εβδοµάδα των 
Παθών» για 
επαγγελµατίες

 Ξεκινά από τη ∆ευτέ-
ρα µια πρώιµη «Εβδοµά-
δα των Παθών» για τον 
επιχειρηµατικό κόσµο. Για 
όλους όσοι προσπαθούν 
αυτές τις ηµέρες να αντα-
ποκριθούν ταµειακά στον 
νέο «γολγοθά», στα νέα 
«χαράτσια» που έρχονται 
σε διαδοχικά κύµατα.
Η επιχειρηµατική κοινό-
τητα προσπαθεί να βρει 
τρόπο να ανταποκριθεί δί-
χως βοήθεια από την κυ-
βέρνηση, που επιλέγει συ-
νειδητά να στηρίζει τον 
κρατισµό και την πολιτι-
κή «παροχών» προς την 
εκλογική της πελατεία εις 
βάρος της αγοράς.
Ο πρώτος «σταθµός» του 
νέου φετινού ασφαλιστι-
κού «γολγοθά»

• Τιµή 2,5 €

ΚΑΝΤΕ ΣΩΣΤΟ 
BRAINSTORMING 
ΚΑΙ ΟΙ Ι∆ΕΕΣ 
ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ 
ΣΑΝ ΒΡΟΧΗ   ΣΕΛ. 2

Υπό διωγμό οι επενδυτές, 
σε τέλμα η ανάπτυξη

 Τη δύσκολα αναστρέψιµη βλάβη στο 
επενδυτικό κλίµα της χώρας καταδεικνύουν οι 
εξελίξεις µε την αποκρατικοποίηση των ΕΛΠΕ και 
το µπλόκο του ΚΑΣ στις επενδύσεις της COSCO. 
Με διαφορετική αφετηρία, οι δύο υποθέσεις είναι 
χαρακτηριστικές της αδυναµίας αντίληψης της σηµασίας 
και του ρόλου των επενδύσεων για την ανάπτυξη και 

την έξοδο της χώρας από την κρίση. Αντ' αυτού, οι 
δαιδαλώδεις γραφειοκρατικοί µηχανισµοί του ∆ηµοσίου, 
η εύνοια σε αντιδρούσες οµάδες και συντεχνίες και τα 
συνεχή προσκόµµατα δηµιουργούν κλίµα µη φιλικό στις 
επενδύσεις. Το πρόβληµα αποτυπώνεται µε σαφήνεια στην 
έκθεση της ΤτΕ και της Κοµισιόν. ∆υσµενείς οι προοπτικές 
αν δεν αλλάξει η στάση απέναντι στους επενδυτές.

  Ο Τούρκος πρόεδρος έχασε την εικόνα τού πολιτικώς 
άτρωτου.    ΣΕΛ. 16

Σκληρή γραμμή των τραπεζών 
για τους «κόκκινους» ξενοδόχους. 

Η αγορά «βλέπει»... μετοχικές 
εξελίξεις στην Autohellas.

Η Attica Συμμετοχών και οι 
διαθέσεις για «γενναίο premium». 

∆ΕΣΜΙΟΙ Ι∆ΕΟΛΗΨΙΩΝ, ΑΓΚΥΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΧΘΡΙΚΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΑΠΟ ΤΤΕ ΚΑΙ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Εκτός 120 δόσεων 
τα αναδροµικά 
«χαράτσια» 
για επικουρικό 
– εφάπαξ   ΣΕΛ. 10

Η Μέι παίρνει στον γκρεµό 
και τον Κόρµπιν 
   Σουρεαλιστικοί πολιτικοί ελιγµοί λίγο πριν από το επαπει-
λούµενο σκληρό Brexit στις 12 Απριλίου.                         ΣΕΛ. 17

Ο νορβηγικός 
κολοσσός Orkla 
κάνει deal 
στην Ελλάδα   ΣΕΛ. 35

Πώς η νέα γενιά 
αεροσκαφών 
Airbus αλλάζει 
την Aegean   ΣΕΛ. 32 Έρχεται re-rating 

στις τραπεζικές μετοχές, 
ποιες είναι οι τιμές-στόχοι

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

> Το µπαράζ εκθέσεων από τη Μoody’s και 
οι συστάσεις από ξένους και εγχώριους αναλυτές. 

> Η νέα αναβάθµιση από S&P και η περαιτέρω βελτίωση 
της αγοράς οµολόγων παραµένουν καταλύτες για το X.A.

  ΣΕΛ.  18, 31

Ο Τούρκος πρόεδρος έχασε την εικόνα τού πολιτικώς 

«Αγκάθια» 
για τον Ερντογάν 
οικονομία και Κούρδοι

Γιατί και το ∆ΝΤ 
θέλει επίσπευση 
προ-εξόφλησης 
του δανείουτου δανείουτου δανείου
> Σε διαδικασία απόσυρσης το Ταµείο 
από την Ελλάδα. Πεδίο «ζύµωσης» η 
Εαρινή Σύνοδος για τα επόµενα βήµατα.

    ΣΕΛ. 7

   Πού στοχεύει η φορολογική διοίκηση. Εισόδηµα και απόδοση ΦΠΑ 
στο µικροσκόπιο σε συνεργασία και µε ξένες φορολογικές Αρχές.   ΣΕΛ. 11

Πού στοχεύει η φορολογική διοίκηση. Εισόδηµα και απόδοση ΦΠΑ Πού στοχεύει η φορολογική διοίκηση. Εισόδηµα και απόδοση ΦΠΑ 

Οι 3 κλάδοι που βρίσκονται 
στο στόχαστρο των φοροελέγχων

Η Μέι παίρνει στον γκρεµό 
BREXIT

> Πώς θα ξεπεραστεί το εµπόδιο 
της έλλειψης επενδυτικής βαθµίδας 
στα ελληνικά κρατικά οµόλογα.

  ΣΕΛ. 9

φ
Πώς θα ξεπεραστεί το εµπόδιο Πώς θα ξεπεραστεί το εµπόδιο Πώς θα ξεπεραστεί το εµπόδιο Πώς θα ξεπεραστεί το εµπόδιο Πώς θα ξεπεραστεί το εµπόδιο Πώς θα ξεπεραστεί το εµπόδιο Πώς θα ξεπεραστεί το εµπόδιο 

Έως τέλος Απριλίου 
η απάντηση της 
DGComp για τα 
«κόκκινα» δάνεια


