
Εκ των έσω: Τι λένε τα διαγράμματα 
για αγορές, ευρώ, χρυσό, πετρέλαιο.

  ΣΕΛ. 32-33

Επιχειρήσεις: Οι ελληνικές startups 
που προσελκύουν νέα κεφάλαια.   ΣΕΛ. 31

Θρίλερ με έργο του Klimt που 
θεωρείται πως είναι πλαστό.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΑΚΕΛΟΣ - 2019

Η µεγάλη 
ευκαιρία 
του 2020

 Το 2019 ολοκληρώνε-
ται σε µια ιδιαίτερα θετι-
κή συγκυρία για τη χώρα. 
Το κόστος δανεισµού έχει 
υποχωρήσει εντυπωσια-
κά, τα πρωτογενή πλεονά-
σµατα επιτυγχάνονται χω-
ρίς «αστερίσκους» και το 
ΑΕΠ επιταχύνεται.
Η χώρα µπορεί να κοιτά-
ζει πλέον το µέλλον µε αι-
σιοδοξία. Έχοντας κρατι-
κά διαθέσιµα πάνω από 
30 δισ. ευρώ, ο σχεδια-
σµός του Ο∆∆ΗΧ για τη 
στρατηγική δανεισµού του 
ελληνικού ∆ηµοσίου το 
επόµενο έτος γίνεται από 
θέση ισχύος. Το ΥΠΟΙΚ, 
παρά τη δροµολόγηση δι-
αδοχικών παροχών, συ-
νεχίζει να καταγράφει στα 
στοιχεία 11µήνου υπέρ-
βαση στόχων στα

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

 Ταχύτατα δροµολογείται η αναθεώρηση και 
ενοποίηση του πτωχευτικού κώδικα για ιδιώτες 
και επιχειρήσεις, ώστε να είναι έτοιµος για 
εφαρµογή αµέσως µετά την παύση ισχύος του 
νόµου προστασίας της α' κατοικίας τον Μάιο. 
Πρόκειται για «συµπληρωµατικό» βήµα µετά την 
ενεργοποίηση του «Ηρακλή» και τις διαδικασίες 

τιτλοποίησης που οδηγούν στη ραγδαία αποµείωση των 
«κόκκκινων» δανείων από τις τράπεζες. Ο νέος, ενιαίος 
νόµος αλλάζει ριζικά το τοπίο για τη ρύθµιση/εκκαθάριση 
του ιδιωτικού χρέους, µε στόχο την άµεση ενεργοποίηση 
των δανειακών συµβάσεων, αποδεσµεύοντας τις τράπεζες 
από το βάρος της προστασίας των οικονοµικά αδύναµων, 
κάτι που πλέον θα είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους.

ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ

Artbeat   ΣΕΛ. 45

ΑΛΛΑΖΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ, ΠΟΤΕ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ - 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ, ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗ 
ΣΩΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Τι δείχνουν τα 
πρώτα µηνύµατα 
για τον Τουρισµό

.   ΣΕΛ. 46

Ακίνητα: Άνοδο 
ζήτησης και τιµών 
προβλέπουν 
οι ειδικοί .   ΣΕΛ. 47

∆ιπλωµατικός 
µαραθώνιος 
Μητσοτάκη
Οι κοµβικές ηµεροµηνίες 
για την ενίσχυση της θέσης 
της χώρας. .   ΣΕΛ. 16

  ΣΕΛ. 4

Η χρονιά του οικονομικού 
και γεωπολιτικού 
κατακερματισμού   ΣΕΛ. 12-15

> Τα προαπαιτούµενα των 2 επόµενων 
αξιολογήσεων που θα καθορίσουν 
«δόσεις» και χαµηλότερα πλεονάσµατα.

Τα προαπαιτούµενα των 2 επόµενων Τα προαπαιτούµενα των 2 επόµενων Τα προαπαιτούµενα των 2 επόµενων 

Τι περιλαµβάνει 
η «λίστα» των 
«θεσµών» για το 
επόµενο 12µηνο

Σαρωτικές αλλαγές φέρνει 
ο νέος πτωχευτικός νόμος

∆ΕΗ

    ΣΕΛ. 8

φ
«Εξαρτηµένες» 
από τις κεντρικές 
τράπεζες οι αγορές 
και το 2020και το 2020και το 2020και το 2020και το 2020
> Ποιες θα είναι οι 
επόµενες παρεµβάσεις 
των Fed και ΕΚΤ.των Fed και ΕΚΤ.των Fed και ΕΚΤ.

  ΣΕΛ. 6

> Ποιες και γιατί ξεχωρίζουν από µια «δεξαµενή» 
2.000 επιχειρήσεων. Οι προοπτικές και τα στοιχήµατα. 
> Γιατί οι ΗΠΑ θα «σώσουν» την παγκόσµια ανάπτυξη.

  ΣΕΛ. 19-29

Το απόλυτο turnaround story 
του Χρηµατιστηρίου
 Πώς έφθασε να µετρά κέρδη +235% από τα χαµηλά 
του Ιανουαρίου. Τι φέρνει το νέο business plan.   ΣΕΛ. 18

Ασφαλιστική «ανάσα» 
για 3 εκατοµµύρια 
επαγγελµατίες και µισθωτούς   ΣΕΛ. 11

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ

Αυτές είναι οι 50 μετοχές 
που αξίζουν την προσοχή σας

τράπεζες οι αγορές 


