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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ανάπτυξη 
κρίνει το 
στοίχηµα του 
Προϋπολογισµού

 Οι εξαγγελίες για µεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ, της Ει-
σφοράς Αλληλεγγύης, 
αλλά και των υπόλοιπων 
φόρων προς επιχειρήσεις 
και πολίτες, που προβλέ-
πει ο Προϋπολογισµός 
του 2020, στηρίζονται σε 
ρυθµό ανάπτυξης 2,8%.  
Ο στόχος αυτός όµως, 
σύµφωνα µε την ΤτΕ, δεν 
είναι ακόµη διασφαλισµέ-
νος. Στην Ενδιάµεση Έκ-
θεση που έδωσε την Πα-
ρασκευή στη δηµοσιό-
τητα βελτιώνει µεν κατά 
0,3% τις προβλέψεις της, 
αλλά επιµένει για πιο χα-
µηλές αναπτυξιακές πτή-
σεις: για άνοδο του ΑΕΠ 
κατά 2,4% το 2020 και για 
2,5% το 2021,

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

 «Αναχώµατα» εκατοντάδων δισ. δολ. και 
ευρώ υψώνουν και πάλι οι κεντρικές τράπεζες 
για να ανακόψουν την απειλή ενός νέου, 
«βαθύτερου»... 2008.
Οι αντοχές της νοµισµατικής πολιτικής δοκιµάζονται 
το 2020. Το νέο κύµα ρευστότητας από τις κεντρικές 
τράπεζες προς το τραπεζικό σύστηµα και τις κεφαλαιαγορές 

εκτονώνει την ανησυχία τους, προκαλεί νέα «υψηλά» στους 
χρηµατιστηριακούς δείκτες και «φρενάρει» προσωρινά 
την ταχεία οικονοµική επιβράδυνση. Έκκληση κεντρικών 
τραπεζών στις κυβερνήσεις για παρέµβαση στις οικονοµίες 
µε «καύσιµο» τα δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα. Ενδεικτική 
της βαθύτερης ανησυχίας η αύξηση της ζήτησης χρυσού 
από κυβερνήσεις και ιδιώτες επενδυτές.

Συμφωνία-ορόσημο για 
Eurobank με doValue.

Οι ιδιωτικοποιήσεις, ο στόχος-
ρεκόρ και οι αστερίσκοι.

Οι μοναχές, το fund του... Ελέους, 
η BlackRock, η κλιματική αλλαγή.

ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΡΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ ΠΟΥ ΡΙΧΝΕΙ Η FED ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ - ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ»

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕI ΤΟ 
OΝΕΙΡΟ ΝΑ ΓIΝΕΙ 
ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

∆ΕΗ: Το «πράσινο» 
business plan 
οδηγεί στο 
turnaround .   ΣΕΛ. 21

Τα εµπόδια στο 
σχέδιο διάσωσης 
της Creta Farms

.   ΣΕΛ. 20

Ταµεία: Προς 
«ιδιωτικοποίηση» 
η διαχείριση 
χρεών, ακινήτων 
και αποθεµατικών

.   ΣΕΛ. 14

  ΣΕΛ. 8

  Η διατήρηση της «αλληλεξάρτησης» αποτελεi εγγύηση 
ασφαλεiας για τον ασιατικό γίγαντα.                             ΣΕΛ. 17 

διατήρηση της «αλληλεξάρτησης» αποτελεi εγγύηση

Ανακωχή ΗΠΑ - Κίνας

> Με στόχο τη 
χρηµατοδότηση τραπεζών 
και επιχειρήσεων.

Με στόχο τη 

Εκδόσεις εταιρικών 
οµολόγων 
άνω των 4 δισ. 
την άλλη χρονιά

AKINHTA

Γιατί οι κεντρικές τράπεζες
φοβούνται κρίση το 2020

    ΣΕΛ. 4

φ
Οι νέοι «primary 
dealers» για 
τις τιτλοποιήσεις 
του «Ηρακλή»του «Ηρακλή»του «Ηρακλή»του «Ηρακλή»του «Ηρακλή»
> Οι νέοι παίκτες 
και η µεγάλη αγορά 
των 60 δισ. ευρώ.των 60 δισ. ευρώ.των 60 δισ. ευρώ.των 60 δισ. ευρώ.

  ΣΕΛ. 6

> Τι φέρνει η ευθυγράµµιση των τιµών ζώνης µε τις εµπορικές. 
> Το αντικειµενικό σύστηµα θα επεκταθεί σε 3.500 περιοχές 

που σήµερα υποφορολογούνται.
  ΣΕΛ. 12

AKINHTA

Το σχέδιο για τις νέες 
αντικειμενικές

Οι µάχες στo «κάστρο» 
των 900 µονάδων και 
οι καταλύτες για τη συνέχεια
 Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 
2015. – Το «στοίχηµα» του year-end rally.   ΣΕΛ. 24-25

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  

ΠΟΛΕΜΟΣ

Τα «µυστικά» του 
νέου Προϋπολογισµούνέου Προϋπολογισµούνέου Προϋπολογισµούνέου Προϋπολογισµούνέου Προϋπολογισµού
  Πώς επιτυγχάνεται το ισοζύγιο ανάπτυξης 
και στήριξης της µεσαίας τάξης.    ΣΕΛ. 10


