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REAL ESTATE

Οι κίνδυνοι από 
το «Ευκλείδη, 
δώσ’ τα όλα»

 Η παροχολογία δεν 
έχει τέλος. Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ δεν σταµατά να 
φέρνει τροπολογίες στη 
Βουλή, να τάζει και άλλες 
«παροχές». Προφανώς, 
οι πολίτες αλλά και ο επι-
χειρηµατικός κόσµος πρέ-
πει να αναπνεύσουν. Ειδι-
κά µετά τα απανωτά «χα-
ράτσια» που θεσπίστηκαν 
την τελευταία 4ετία.
Είναι επίσης προφανές 
ότι οι µειώσεις στους συ-
ντελεστές του ΦΠΑ, η αύ-
ξηση στις συντάξεις χηρεί-
ας ή το επίδοµα στους συ-
νταξιούχους δίνουν σε κά-
ποιους µια «ανάσα». Το 
θέµα είναι αν αυτή η «ανά-
σα» θα διαρκέσει και αν το 
«κόστος» που τη συνοδεύ-
ει δεν θα είναι δυσανάλο-
γα µεγάλο.

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

«Buy» για τις τράπεζες 
μετά τις αναδιαρθρώσεις

 Φιλόδοξα και εµπροσθοβαρή σχέδια για την 
επόµενη τριετία, τα οποία θα εξυγιάνουν πλήρως 
τους ισολογισµούς τους, εκπονούν οι ελληνικές 
συστηµικές τράπεζες.
Τη νέα «σελίδα» γυρίζουν πρώτες η Eurobank και 
η Εθνική Τράπεζα, ενώ τα σχέδιά τους αναµένεται να 
συγκεκριµενοποιήσουν στα τέλη του µήνα και 

οι Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς. Η έντονη και 
πρωτόγνωρη κινητικότητα που αναπτύσσουν µε επίκεντρο 
τα NPLs βάζει τέλος σε µια πολυετή στασιµότητα. Στόχος 
είναι να δηµιουργήσουν υψηλή κερδοφορία, µέσα από 
την αντιστροφή της τάσης των συρρικνούµενων εσόδων, 
καθώς και µε µέτρα για την περαιτέρω µείωση του 
λειτουργικού κόστους. 

Είτε επιτευχθεί συµφωνία για το Brexit είτε όχι, οι βρετανικές 
επιχειρήσεις έχουν χάσει ήδη δισεκατοµµύρια.                 ΣΕΛ. 19 

Τι περιμένει η αγορά από 
τις ευρωεκλογές.

Η «χρηματιστηριακή μάχη» 
μεταξύ Alpha και Εθνικής.

Τι «τρέχει» με το... αζήτητο 
του ΔΟΛ;

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΩΝ 4 ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ NPLS ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΘΑ 
ΣΑΣ ΠΑΕΙ ΜΑΚΡΙΑ, 
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΡΚΕΤΑ 
ΜΑΚΡΙΑ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Το αλαλούµ µε τις 
αλλαγές στον ΦΠΑ
Η σύγχυση στα λογιστήρια 
των επιχειρήσεων. Τι θα 
ισχύσει για τον «ακατάσχετο».

.   ΣΕΛ. 10-11

Πώς η Ελλάδα µπορεί να 
προσελκύσει τους Ultra Rich
  To 26% των πολυεκατοµµυριούχων του πλανήτη σχεδιά-
ζει να αλλάξει χώρα και η Ελλάδα, υπό προϋποθέσεις, διαθέ-
τει το κατάλληλο πακέτο.    ΣΕΛ. 42-43

  ΣΕΛ. 12

  ΣΕΛ. 6-7, 24-25

Η ώρα των 
αποφάσεων για 
Ελλάκτωρ - ΕΛΤΕΧ 
Άνεµος   ΣΕΛ. 23 

Είτε επιτευχθεί συµφωνία για το Brexit είτε όχι, οι βρετανικές 

Το κόστος του Brexit 
για τις επιχειρήσεις

> Η δηµιουργική λογιστική 
και το παζάρι για 
την επόµενη διετία.

Τα malls της Lamda 
Development 
βλέπουν... 
Χρηµατιστήριο

  ΣΕΛ. 23

Η Ευρώπη 
αντιμέτωπη με τους 

«εφιάλτες» της

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 

> Το ζητούµενο της επανεκκίνησης, το ανοιχτό σίριαλ 
του Brexit, ο ευρωσκεπτικισµός και οι ρωγµές 

στον γαλλογερµανικό άξονα.
  ΣΕΛ.  18

Μετά την Κύπρο, 
η Total θέτει 
στρατηγικό 
στόχο την Κρήτη

ΣΕΛ. 12ΣΕΛ. 12

ρήτηρήτηρήτη
> Γιατί ο γαλλικός κολοσσός 
ποντάρει στους ελληνικούς 
υδρογονάνθρακες.
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  Καµπανάκι από τις Βρυξέλλες για πιθανό δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό 
και τις συνέπειες που θα επιφέρει.    ΣΕΛ. 4

Καµπανάκι από τις Βρυξέλλες για πιθανό δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό Καµπανάκι από τις Βρυξέλλες για πιθανό δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό Καµπανάκι από τις Βρυξέλλες για πιθανό δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό Καµπανάκι από τις Βρυξέλλες για πιθανό δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό 

Γιατί η παροχολογία µπορεί να οδηγήσει 
σε νέα φορολογικά µέτρα το 2020Η δηµιουργική λογιστική Η δηµιουργική λογιστική Η δηµιουργική λογιστική Η δηµιουργική λογιστική 

Το ραντεβού Τσακαλώτου 
- Σολτς, το ειδικό Ταµείο 
και τα πρωτογενή 
πλεονάσµατα

    ΣΕΛ. 9


