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ΕΦΟΡΙΑ

ΤΑΜΕΙΑ

Στο φως
νέα λίστα
οφειλετών

Μεγάλη µείωση
εκκρεµών
συντάξεων

> ∆ηµοσιοποίηση
ως µέτρο πίεσης
για ρύθµιση ή εξόφληση

> Οι αριθµοί
για το µεγάλο πρόβληµα
που περιορίζεται

ΣΕΛ. 10

• Τιµή 2,5 €

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Ο γρίφος για τις επόµενες
κινήσεις Ερντογάν
ΣΕΛ. 19

ΣΕΛ. 8

ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Η απειλή της ύφεσης
τρομάζει τις αγορές

TA AΡNHTIKA ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ
ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ - Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ο τουρισµός
σπάει ταµεία και
φέρνει ρευστό

 Οι ανησυχίες για ύφεση των οικονοµιών έχουν
πάρει την πρώτη θέση στους κινδύνους για τις
αγορές στη στρατηγική των διεθνών επενδυτών.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι εµφανίζονται επιφυλακτικοί
για την πορεία των αγορών στο επόµενο διάστηµα,
επισηµαίνοντας πως, σε περίπτωση υλοποίησης του σεναρίου
της ύφεσης, τότε θα γίνουµε µάρτυρες ακόµα ενός βίαιου

κύµατος πωλήσεων. Παρά την ήδη ισχυρή πτωτική πορεία
που έχουν σηµειώσει οι µετοχές, οι οίκοι διστάζουν να
αλλάξουν τη στάση τους, βλέποντας τους βραχυπρόθεσµους
κινδύνους και τις ανησυχίες να αυξάνονται. Τις εξελίξεις
παρακολουθεί και η ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά.
Στο µέτωπο της οικονοµίας, το ΥΠΟΙΚ επιχειρεί να προβλέψει
τις επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων.
ΣΕΛ. 12-13
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Φωτιά στα
εισιτήρια της
ακτοπλοΐας

ΣΕΛ. 23

Πόσο µειώθηκαν
οι εξαγωγές
στη Ρωσία
ΣΕΛ. 22
Τα επόµενα
βήµατα της
Vodafone

ΣΕΛ. 21

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί το ΥΠΟΙΚ
δεν φοβάται
για το ελληνικό χρέος

Γράφει η Bonnie Kristian
Opinion / The New York Times

> Οι κινήσεις του οικονοµικού επιτελείου

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ
ΟΤΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ∆ΕΝ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ; ΣΕΛ. 2

για τη θωράκιση των οµολόγων
ΣΕΛ. 4

REAL ESTATE

 Άποψη

Καθαρός
διάδροµος
 Η χώρα, ανεξαρτήτως
του τι πιστεύει κανείς, έχει
εκ των πραγµάτων εισέλθει σε προεκλογική περίοδο. Είναι σαν τη λεγόµενη
θεωρία των ορθολογικών
προσδοκιών στην οικονοµία, όπου, όταν υπάρχουν
οι προσδοκίες ότι θα ανέβει ο πληθωρισµός, αρχίζει ούτως ή άλλως να ανεβαίνει, καθώς αρχίζουν
οι διεκδικήσεις υψηλότερων αµοιβών και οι αυξήσεις τιµών. Οι ορθολογικές προσδοκίες στην παρούσα φάση στο πολιτικό
πεδίο είναι ότι οι εθνικές
εκλογές θα γίνουν πρόωρα. Κατά πάσα πιθανότητα τον ερχόµενο Σεπτέµβριο. Και οι δεύτερες κάλπες θα στηθούν στα µέσα
Οκτωβρίου. Το ότι η χώρα
έχει µπει
ΣΕΛ. 2


Συνέντευξη για το νέο του βιβλίο

Στέλιος Ράµφος:

∆ιακόσια χρόνια
εκκρεµότητας

Στο κόκκινο η ζήτηση
για παραθεριστική κατοικία


Ισχυρό ενδιαφέρον για τις τουριστικές περιοχές

ΣΕΛ. 42-43

Γιατί το
ελληνικό κράτος
δεν κατάφερε να
ξεφύγει από την
κακοδαιµονία
του και από
τις συνεχείς
κρίσεις;
ΣΕΛ. 16-17

Πότε τελειώνει η πτώση
στα κρυπτονομίσματα


Οι προβλέψεις για το τέλος του κατήφορου

ΣΕΛ. 24

