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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ρυθµίσεις
χωρίς ανάπτυξη 
δεν λύνουν 
το πρόβληµα

 Είναι γεγονός ότι οι 
120 δόσεις για χρέη απο-
τελούν µια θετική εξέλιξη. 
Μια κίνηση η οποία θα 
ανακουφίσει την αγορά 
και θα δώσει µια ανάσα 
στους επιχειρηµατίες που 
έχουν επωµιστεί τεράστια 
βάρη. Ωστόσο, στην πρά-
ξη, είτε κάποιος εντάσ-
σεται στη σχεδιαζόµενη 
αυτή ρύθµιση είτε πλη-
ρώνει µε τις 12 δόσεις, το 
πρόβληµά του δεν λύνε-
ται. Απλώς «κουκουλώνε-
ται» πρόσκαιρα. Και τούτο 
διότι η λύση του προβλή-
µατος είναι άλλη: η παρα-
γωγή νέων εισοδηµάτων 
και πλούτου στη χώρα. 
Χωρίς αυτό, η αγορά 
δεν θα µπορέσει

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

Η άνοδος, το θετικό 
momentum, οι παγίδες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 Το Χρηµατιστήριο Αθηνών καταγράφει το 
ισχυρότερο ράλι των τελευταίων δύο δεκαετιών, 
τη στιγµή που οι αποδόσεις στα ελληνικά 
10ετή οµόλογα «χτυπούν» χαµηλά 14 ετών, 
φλερτάροντας µε ιστορικά χαµηλά επίπεδα.
Καταλύτης της ανόδου παραµένουν οι τράπεζες, ενώ 
πληθαίνουν οι ξένοι οίκοι που συστήνουν αύξηση θέσεων 

σε ελληνικές µετοχές και οµόλογα. Πάντως, αν και σε 
καµία περίπτωση δεν έχει χαθεί το θετικό momentum, 
η αγορά εµφανίζει έπειτα από πολύ καιρό αµυντικά 
χαρακτηριστικά και αντιστάσεις. Ο Γ.∆. έχει εισέλθει στο 
πιο δύσβατο πεδίο της ανοδικής κίνησης, καθώς κατά την 
πορεία του συναντά σειρά εγκλωβισµένων κεφαλαίων και 
µεγάλο εύρος συσσώρευσης από το κοντινό παρελθόν.

  Μια νέα «µικρή ∆ΕΗ» από φωτοβολταϊκά θα εγκατασταθεί 
σταδιακά στη χώρα µας µέχρι το 2030.    ΣΕΛ. 27

Ο MSCI, το «παιχνίδι» των 
αναβαθμίσεων και οι υποψήφιοι.

Ο ΟΛΘ, οι επενδύσεις και το... 
«τσιμπολόγημα» της μετοχής.

Deal - «ανάσα» για την Αγγελική 
Φράγκου και τη Navios.

ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ - ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚEΣ 
ΑΞIΕΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Τα σχέδια του 
Ο∆∆ΗΧ για τα 
κρατικά διαθέσιµα
Αποπληρωµή ∆ΝΤ, ΕΚΤ και 
εντόκων στα άµεσα σχέδια.

  ΣΕΛ. 11

Ο νέος Αστέρας και τα επόµενα 
βήµατα του business plan 
  Το χρονοδιάγραµµα του εµβληµατικού project των 650 
εκατ., που σηµατοδοτεί τη νέα εποχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

   ΣΕΛ. 19

«Παγώνει» την αγορά 
η παρατεταμένη 

προεκλογική περίοδος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

> Νέα στοιχεία-σοκ για το εµπορικό έλλειµµα. 
– Παγιώνεται ο αποπληθωρισµός.

> Αποστροφή επενδυτών, η Ελλάδα ουραγός στην Ε.Ε. 
– Φρένο σε ιδιωτικοποιήσεις, κίνδυνος παροδικής ύφεσης.

  ΣΕΛ.  4-5

20 δισ. κόστισαν 
στους ιδιοκτήτες τα 
9 χρόνια «ύφεσης» 
των ενοικίων

> Η διάταξη-νάρκη που 
υποτίθεται ότι προστατεύει 
από τις απολύσεις.

  ΣΕΛ. 9

φ
> > Η διάταξη-νάρκη που Η διάταξη-νάρκη που Η διάταξη-νάρκη που Η διάταξη-νάρκη που 

Αντικίνητρο για 
προσλήψεις - µείωση 
ανεργίας ο «βάσιµος 
λόγος» απόλυσης

   Οι στρατηγικές επιλογές, οι λύσεις και ο κίνδυνος 
να απαιτηθούν πρόσθετες προβλέψεις.    ΣΕΛ. 6-7

Οι στρατηγικές επιλογές, οι λύσεις και ο κίνδυνος Οι στρατηγικές επιλογές, οι λύσεις και ο κίνδυνος 

Εντολή από τον SSM για εκκαθάριση 40 δισ. 
«κόκκινων δανείων» µέχρι τα τέλη του 2020

  ΣΕΛ. 24-25

Το restart του 
Ιπποδρόµου 
και τα σχέδια 
του ΟΠΑΠ   ΣΕΛ. 23

  ΣΕΛ. 21

Σε νέα τροχιά 
ο όµιλος Ελλάκτωρ 

Μια νέα «µικρή ∆ΕΗ» από φωτοβολταϊκά θα εγκατασταθεί 

Η Ελλάδα γεμίζει 
ηλιακά πάρκα 
- Έρχονται επενδύσεις 2 δισ. 

των ενοικίωντων ενοικίωντων ενοικίων
> Οι ιδιοκτήτες έχασαν 
εισοδήµατα και αναγκάστηκαν 
να πληρώνουν και ΕΝΦΙΑ.

    ΣΕΛ. 10

H «µαύρη» επέτειος 
της Folli Follie και 
το αδιέξοδο   ΣΕΛ. 22


