
Το παζάρι στις τράπεζες
για το σχέδιο «Ηρακλής»
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ρεκόρ 
προσδοκιών για 
την ελληνική 
οικονοµία

 Η παγκόσµια οικονο-
µία δέχεται εντονότατες 
πιέσεις, που προκαλούν 
µεγάλη µείωση προσδοκι-
ών. Οι πιέσεις καθρεφτί-
ζονται στους πρόδροµους 
δείκτες συγκυρίας και 
προοιωνίζονται µια νέα 
επιβράδυνση των αναπτυ-
ξιακών επιδόσεων.
Η Ελλάδα δεν ακολουθεί, 
όµως, την ίδια πορεία. 
Αυτό φάνηκε από τις ανα-
κοινώσεις για τον δείκτη 
προµηθειών στον τοµέα 
µεταποίησης (PMI).
Ο εν λόγω δείκτης, που 
έχει σχεδιαστεί για να µε-
τρά την απόδοση της µε-
ταποιητικής οικονοµίας, 
στην Ευρωζώνη πλησίασε 
τη «βάση»,

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

 ∆ιαπραγµατεύσεις που έχουν πάρει τη διάσταση 
«σκληρού παζαριού» για το σχέδιο «Ηρακλής-
APS» βρίσκονται σε εξέλιξη µεταξύ τραπεζών 
και κυβέρνησης. 
Πλησιάζει η ώρα της επίσηµης έγκρισης από την DGComp 
και σκληραίνουν οι «πιέσεις» για τη βελτίωση της θέσης 
της κάθε πλευράς. ∆ιαφοροποίηση µεταξύ τραπεζών 

για τα NPEs και NPLs, που αυξάνει τα διαπραγµατευτικά 
«µέτωπα». Η κυβέρνηση επιµένει στους όρους που 
θα εγκρίνει η DGComp. O M. Ντράγκι προκρίνει ως 
µονόδροµο το σχέδιο «Ηρακλής». Παράλληλη πίεση από 
τις τράπεζες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες 
µε NPLs για ένταξη έως το τέλος του έτους στον νόµο για 
την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Καζίνο: Οι «Μοϊκανοί», η ΤΕΡΝΑ 
και οι... «ροκάδες».

Τι βλέπουν για τις αγορές Citi,
 ΒofA και J.P. Morgan.

Οι ασφαλιστικές, ο κουμπαράς των 
15 δισ. και τα «ομόλογα υποδομών».

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ 30 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ - ΜΟΝΟ ΣΤΑ «ΚΑΛΑ» ∆ΑΝΕΙΑ Η 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ - ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

ΜΑΘΑIΝΟΝΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡAΞΗ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Προϋπολογισµός: 
Η διαφορά που 
παραµένει µε τους 
«θεσµούς» και 
οι λύσεις για 
την κάλυψή της

.   ΣΕΛ. 8

  ΣΕΛ. 4, 6

Σε εφαρµογή το 
πλάνο Komarek 
για τον ΟΠΑΠ

  ΣΕΛ. 21

Οι διαχειριστές κεφαλαίων δεν καταφέρνουν να αναπαράγουν 
την επιτυχία του επενδυτή στον κλάδο αντασφάλισης.   ΣΕΛ. 18

> Έρχεται νοµοσχέδιο 
εντός του έτους. Τα σενάρια 
για το πλαφόν.

Έρχεται νοµοσχέδιο Έρχεται νοµοσχέδιο Έρχεται νοµοσχέδιο Έρχεται νοµοσχέδιο 

Εισηγήσεις να εκπίπτουν 
έως και 100% τα 
ιδιωτικά ασφάλιστρα 
από τη φορολογία

Στο Τop-3 της 
Ευρώπης θέλει η 
COSCO το λιµάνι 
του Πειραιά   ΣΕΛ. 23

ΑΓΟΡΑΑΓΟΡΑ

Χορός δισεκατομμυρίων 
για τα ελληνικά ομόλογα

> Οι µεγάλοι εγχώριοι όµιλοι σπεύδουν να αξιοποιήσουν 
το ισχυρό ενδιαφέρον για εκδόσεις λόγω των χαµηλών 
αποδόσεων στην Ευρώπη. – Τα οφέλη από τη βελτίωση 

του δανειακού τους προφίλ. 
  ΣΕΛ.  24-25

Πού «σκοντάφτει» 
η εξίσωση 
αντικειµενικών και 
εµπορικών αξιών

  ΣΕΛ. 10-11

εµπορικών αξιώνεµπορικών αξιών
> Οι νέες παροχές και η 
προσπάθεια να µην «ακυρωθεί» 
η µείωση του ΕΝΦΙΑ.

Η πράσινη επένδυση 
που αλλάζει βιοµηχανία 
και αγορά ενέργειας 
 H πανευρωπαϊκή πρωτιά, η πράσινη ατζέντα και 
η µεταλιγνιτική εποχή που ξεκίνησε.   ΣΕΛ. 19

Τι άκουσε, αλλά κυρίως... 
τι είπε ο Ντράγκι στην Αθήνατι είπε ο Ντράγκι στην Αθήνατι είπε ο Ντράγκι στην Αθήνα
   Οι παραινέσεις και οι προειδοποιήσεις του κεντρικού 
τραπεζίτη σε κυβέρνηση και τραπεζίτες.   ΣΕΛ. 7

    ΣΕΛ. 9

Τα hedge funds 
αδυνατούν να 
αντιγράψουν 
τον Warren Buffett 

Mytilineos Group


