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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Κλειδί» 
οι επενδύσεις

 Έχει τη δική του σηµα-
σία το γεγονός ότι ο πρω-
θυπουργός, στην πρώτη 
του ευρωπαϊκή περιοδεία 
στο Παρίσι και το Βερο-
λίνο, προτάσσει το θέµα 
των επενδύσεων. Την ίδια 
στιγµή που ο κ. Μητσοτά-
κης προσκαλεί τις γαλλι-
κές επιχειρήσεις να συµ-
µετάσχουν και να συνει-
σφέρουν στο αναπτυξια-
κό σοκ που χρειάζεται η 
ελληνική οικονοµία, στην 
Αθήνα τα δείγµατα πρά-
ξεων και όχι µόνο προθέ-
σεων είναι σαφή: το είδα-
µε στον τρόπο που αντιµε-
τωπίζονται δύο συγκεκρι-
µένα projects µε τη δική 
τους βαρύνουσα σηµει-
ολογία. Το πρώτο είναι 
το Ελληνικό και η θετική 
απόφαση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού

• Τιµή 2,5 €

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

  ΣΕΛ. 2

«Κλείδωσε» η συμφωνία 
για τα «κόκκινα» δάνεια

 Στόχος του οικονοµικού επιτελείου είναι η 
ανακοίνωση για την ενεργοποίηση του «H-APS» 
να γίνει στη ∆ΕΘ και να ακολουθήσει πριν από το 
τέλος Σεπτεµβρίου η κατάθεση του σχετικού νόµου. 
Από την πλευρά της DGComp το σχήµα αυτό έχει ήδη 
µελετηθεί και η επίσηµη έγκρισή του έχει δροµολογηθεί. 
Μοναδική προϋπόθεση είναι ότι οι «εγγυήσεις» από την 

πλευρά του ∆ηµοσίου θα καλύπτουν τραπεζικά περιουσιακά 
στοιχεία (NPEs - NPLs) ανάλογης πιστοληπτικής 
διαβάθµισης («ΒΒ»). Με διαφορετικές «ταχύτητες» 
οι τράπεζες ετοιµάζουν την εθελούσια συµµετοχή τους, 
που θα τις απαλλάξει από ζηµιογόνα στοιχεία (δάνεια) 
πολλών δισ. ευρώ και θα τα αντικαταστήσει µε εµπορεύσιµα 
assets (τίτλους).

Το «παιχνίδι» των αποτιμήσεων 
και ο ρόλος των ξένων funds.

Συνεχίζονται τα πονταρίσματα 
στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο «χρησμός» της J.P. Morgan 
για τη Wall Street.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΧΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DGCOMP. ΑΜΕΣΗ Η 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗ ∆ΕΘ. ΠΕΡΙ ΤΑ 20 ∆ΙΣ. Η ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ 
ΚΑΚΟ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Η... «ντρίµπλα» 
για τη µείωση 
του πρωτογενούς 
πλεονάσµατος
Χωρίς να µειωθεί o στόχος 
του 3,5%. .   ΣΕΛ. 17

Πιο κοντά από ποτέ 
η επένδυση των 8 δισ. ευρώ
  Η άρση των εµποδίων, η κούρσα δρόµου για τις ΚΥΑ 
και ο κρίσιµος διαγωνισµός για το καζίνο.    ΣΕΛ. 22

  ΣΕΛ. 6

  ΣΕΛ. 4-5

Στο τραπέζι 
η είσοδος της 
∆ΕΠΑ στο 
Χρηµατιστήριο

  ΣΕΛ. 23

  Η Γερµανία αναδεικνύεται σε «µεγάλο ασθενή», ενώ το 
Βrexit και η ιταλική κρίση επιδεινώνουν το τοπίο.    ΣΕΛ. 18-19

Μείωση 50% σε 
υψηλές ασφαλιστικές 
εισφορές ελεύθερων 
επαγγελµατιών   ΣΕΛ. 7

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η επιχείρηση ανασύνταξης 
και οι «γκρίζες ζώνες»

> Ποιες είναι οι πέντε πηγές 
ρευστότητας. Ξεκινά κυνήγι 
στους κακοπληρωτές.

Πώς θα βρεθούν
τα 850 εκατ. 
που χρειάζεται 
η ∆ΕΗ

    ΣΕΛ. 26 ΣΕΛ. 6ΣΕΛ. 6ΣΕΛ. 6

> Βέβαιη η παράταση 
και µετά το τέλος 
του έτους.

> Οι απώλειες, το rebound, οι επενδυτικοί πόλοι 
και οι µετοχικοί στόχοι των επενδυτών. 

> Τα δύο πρόσωπα του Αυγούστου και πώς κινούνται 
τώρα οι ισχυροί παίκτες.

  ΣΕΛ.  24-25

Βέβαιη η παράταση Βέβαιη η παράταση Βέβαιη η παράταση Βέβαιη η παράταση 

Το σχέδιο για τη 
βελτίωση του 
εξωδικαστικού 
µηχανισµού

Η Γερµανία αναδεικνύεται σε «µεγάλο ασθενή», ενώ το 

Η Ευρωζώνη «συνθλίβεται» 
μεταξύ ύφεσης και 
γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Ύψιστη προτεραιότητα η µείωση 
φόρων σε επιχειρήσεις - ακίνηταφόρων σε επιχειρήσεις - ακίνηταφόρων σε επιχειρήσεις - ακίνηταφόρων σε επιχειρήσεις - ακίνηταφόρων σε επιχειρήσεις - ακίνητα
   Τι προβλέπει το φορολογικό νοµοσχέδιο και 
ποιος είναι ο σχεδιασµός του ΥΠΟΙΚ για το 2019-2023.    ΣΕΛ. 11


