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Γιατί η ναυτιλία
δεν ανησυχεί
για την κινεζική
επιβράδυνση

Εκτός από τον
«κατώτατο»,
σχεδιάζουν και
νέες αυξήσεις

> Οι Έλληνες εφοπλιστές
έδωσαν ξανά τον τόνο στη
ναυπηγική βιοµηχανία.

> Προωθείται «ξεπάγωµα»
των ωριµάνσεων
µε τις τριετίες.

ΣΕΛ. 23

• Τιµή 2,5 €

∆ιασταυρώσεις σε 140 χώρες
για υπαγωγή στον νέο «ν. Κατσέλη»

Έρευνες για καταθέσεις, οµόλογα, µετοχές. Ψηφίζεται στα τέλη Φεβρουαρίου
Φεβρουαρίου.
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 8

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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«Παράθυρο» από Κομισιόν

για μείωση πλεονασμάτων
Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ 1,3% ΑΠΟ ΤΟ 2022 (ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΧΟΥ 2,2%) ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 3,5%, ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρχές της
εβδοµάδας το
5ετές για την
έξοδο στις αγορές

 Έκθεση της Κοµισιόν για τα δηµοσιονοµικά
της Ε.Ε. αποτυπώνει τη δυνατότητα διασφάλισης
της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους µε
µικρότερα των προβλεπόµενων πλεονάσµατα.
Η εκτίµηση αυτή συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις,
αλλά για πρώτη φορά ανοίγει «παράθυρο» στην
επανεξέταση και αναθεώρηση των υψηλών στόχων για

τα πρωτογενή πλεονάσµατα που αποφασίστηκαν στο
Eurogroup. Κοινοτικοί παράγοντες παραδέχονται ότι η
τοποθέτηση αυτή της Κοµισιόν «νοµιµοποιεί» τη διατύπωση
αιτήµατος για την επίσπευση της µείωσης των υψηλών
πρωτογενών πλεονασµάτων πολύ νωρίτερα από το 2022,
εφόσον θα µπορούσαν να υποστηριχθούν µε ανάλογα
προγράµµατα ισχυρών µεταρρυθµιστικών αλλαγών.
ΣΕΛ. 4-5

Ξεµπλοκάρει και η έκδοση
εταιρικών τίτλων.
ΣΕΛ. 6

Γιατί «πάγωσε»
το ενδιαφέρον
για τους λιγνίτες
ΣΕΛ. 19

Κινέζοι, Λιβανέζοι
Τούρκοι σε
αναζήτηση ευκαιριών
στο real estate ΣΕΛ. 20

O Richard Branson
στο Κεφάλαιο
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι εντολές του SSM
για τα «κόκκινα» και
το short παιχνίδι στο Χ.Α.
> Οι νέοι ασφυκτικοί στόχοι, οι κρατικές εγγυήσεις
και οι επιφυλάξεις των «θεσµών».
> Γιατί και πώς τα short funds «γονατίζουν» και πάλι
τις τραπεζικές µετοχές.
ΣΕΛ. 7, 24-25

ΣΕΛ. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Οι Αµερικανοί και οι Έλληνες
«παίκτες» για το καζίνο
 Σε θέση εκκίνησης οι ενδιαφερόµενοι για την άδεια και τη
δηµιουργία του πρώτου IRC στην ηπειρωτική Ευρώπη. ΣΕΛ. 21

Ψίθυροι...

 Άποψη

Χαµηλή
ανάπτυξη και
δηµογραφικό
σοκ
 Εγκλωβισµένη σε έναν

ασθενικό ρυθµό ανόδου
του ΑΕΠ µόνο κατά 0,8%
θα είναι η ελληνική οικονοµία για δεκαετίες, έως
το 2070. Η ιδιαίτερα δυσοίωνη αυτή εκτίµηση
προέρχεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Προβλέπει για τη χώρα
µας τον πιο χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης από ό,τι
σε κάθε άλλο κράτος της
Ε.Ε. Στον αντίποδα βρίσκεται η Ολλανδία, η
Μάλτα και το Λουξεµβούργο, µε εκτίµηση για
µέσο ρυθµό ανάπτυξης
από τώρα έως το 2070
πάνω από 2%...
Παρόµοια πρόβλεψη
προ µηνών έκανε ΣΕΛ. 2 

ΣΕΛ. 46-47

1
Ο Πόλσον και τα σενάρια
2 για την «τύχη» του hedge fund.
Το comeback του Carlyle Group
3 στην ελληνική αγορά.
Το πωλητήριο στο Πόρτο Καρράς,
οι «φήμες» και το οικιστικό.

ΗΠΑ:

Αυτό το shutdown
είναι χειρότερο
από τα άλλα
 Ο χάρτης για να αρθεί το αδιέξοδο πρέπει να σχεδιαστεί
στο µυαλό του Τραµπ. ΣΕΛ. 17

