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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η «µαύρη τρύπα» 
των δηµοσίων 
επενδύσεων

 ∆εν φτάνει που επέ-
λεξαν να ακυρώσουν 
την προγραµµατισµένη 
(στο Μεσοπρόθεσµο του 
2018) αύξηση των δηµο-
σίων επενδύσεων για να 
βγει ο «λογαριασµός» των 
παροχών προς την εκλο-
γική τους πελατεία. ∆εν 
κατάφεραν ούτε να δια-
θέσουν στην αγορά τα λε-
φτά που απέµειναν.
Το πολύπαθο Πρόγραµ-
µα ∆ηµοσίων Επενδύ-
σεων το 2018 είχε χειρό-
τερη πορεία σε σχέση µε 
κάθε άλλη χρονιά επί δι-
ακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 
Τα επίσηµα στοιχεία που 
ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ 
και έχουν επικυρωθεί από 
τη Eurostat το αποδεικνύ-
ουν.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

Ομολογία επιβράδυνσης
με 2,7 δισ. χαμένο ΑΕΠ

 Μέσα στους 3 µόνο µήνες που µεσολάβησαν 
από την ψήφιση του Προϋπολογισµού, η 
«εικόνα» για τις δυνατότητες ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας άλλαξε δραστικά.
Το ΥΠΟΙΚ, σε νέα στοιχεία που έστειλε στους «θεσµούς» 
στο τέλος Μαρτίου, παραδέχθηκε ότι φέτος το ΑΕΠ θα 
είναι κατά 1,7 δισ. ευρώ περίπου χαµηλότερο. Επίσης 

αναθεώρησε κατά 1 δισ. ευρώ περίπου την επίδοση 
του 2018. Με τη νέα πρόβλεψη για το 2019 το ΥΠΟΙΚ 
παραδέχεται τριγµούς στην οικονοµία. Επιβεβαιώνονται 
οι εκτιµήσεις της ΤτΕ για βραδύτερη αύξηση του ΑΕΠ κατά 
1,9% φέτος, λόγω καθυστέρησης στις µεταρρυθµίσεις 
και απουσίας επενδύσεων. Έρχεται και νέα αναθεώρηση 
των προβλέψεων µαζί µε το Μεσοπρόθεσµο.

  Οι επιπτώσεις σε Υγεία, ασθενείς, επιχειρηµατίες, 
φορολογούµενους.                                                              ΣΕΛ. 20-21

Deutsche Bank: Τελικά, πράγματι, 
όλα του γάμου... δύσκολα.

Folli Follie: Ο γόρδιος δεσμός 
για τους ελεγκτές.

Το Πάτρα - Πύργος και 
ο... «Μαυρογιαλούρος».
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ΥΠΕΡΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ∆ΕΝ ΛΕΝΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ - ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

∆ΙΟΙΚΗΣΤΕ 
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΝ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΗ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο
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Από την Τρίτη του 
Πάσχα σε ισχύ 
οι διατάξεις για 
την προστασία 
α' κατοικίας
Τι πρέπει να γνωρίζουν 
οι οφειλέτες.   ΣΕΛ. 8-9

Τι και ποιοι «κρύβονται» 
πίσω από την κατάρρευση της ∆ΕΗ
  Η ώρα των κρίσιµων αποφάσεων για την επιβίωση και 
η παράµετρος του... πολιτικού κόστους.    ΣΕΛ. 22-23

ΕΡΕΥΝΑ

Μέχρι πού θα φτάσει 
το ράλι του 

«μαύρου χρυσού»

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

Τα µυστικά και 
οι «κόφτες» για 
τις 120 δόσεις
στην Εφορία

> Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του 
ΕΦΚΑ, της ΕΛΣΤΑΤ, του συστήµατος 
«Εργάνη» και του ΟΑΕ∆.

  ΣΕΛ. 14-15
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Πλασµατική η 
µείωση της ανεργίας, 
λόγω brain drain και 
υποαπασχόλησης

  Αυξάνεται ο αριθµός των funds που τοποθετούνται σε ελληνικά assets. 
Τι υποστηρίζουν οι αναλυτές και η ευκαιρία των διορθώσεων.    ΣΕΛ. 24-25

Αυξάνεται ο αριθµός των funds που τοποθετούνται σε ελληνικά assets. Αυξάνεται ο αριθµός των funds που τοποθετούνται σε ελληνικά assets. Αυξάνεται ο αριθµός των funds που τοποθετούνται σε ελληνικά assets. 

Τα 4 «κλειδιά» για την πορεία 
των τραπεζικών µετοχών

  ΣΕΛ. 5

ΕΒΖ: Πώς η 
ζάχαρη κόστισε... 
χρυσάφι   ΣΕΛ. 26

Οι επιπτώσεις σε Υγεία, ασθενείς, επιχειρηµατίες, 

Πληρώνουμε όλο 
και περισσότερα 
για φάρμακα

στην Εφορίαστην Εφορίαστην Εφορία
> Αναλυτικά παραδείγµατα 
για τους ωφεληµένους 
της ρύθµισης.

    ΣΕΛ. 6-7

Πώς το κέντρο 
της Αθήνας έγινε 
επενδυτικός 
µαγνήτης   ΣΕΛ. 42-43

> Σκληραίνει το γεωπολιτικό παιχνίδι για τον έλεγχο 
της πετρελαϊκής αγοράς.

> Το υψηλό εξαµήνου και η στρατηγική Τραµπ.
  ΣΕΛ.  10-11
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