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Ψηφίζουν 
Ελλάδα 
αντί Ελβετίας

 Το είδαµε και αυτό. 
Μία ακόµα απόδειξη ότι 
η µόνη βεβαιότητα στον 
σύγχρονο κόσµο είναι η 
ίδια η αβεβαιότητα. Είδα-
µε ελβετικές, γαλλικές και 
γερµανικές τράπεζες να 
αντιµετωπίζονται ως επι-
κίνδυνα µέρη τοποθέτη-
σης κεφαλαίων και, αντί-
θετα, τις ελληνικές τράπε-
ζες και την Ελλάδα να θε-
ωρούνται από τους πιο 
ασφαλείς επενδυτικούς 
προορισµούς. Και δεν το 
λέµε εµείς οι Έλληνες. Το 
λένε µεγάλοι και καθ’ όλα 
αναγνωρισµένοι οίκοι αξι-
ολόγησης και αναλύσεων. 
Για να φτάσουµε, όµως, 
στο σηµείο που είδαµε 
τις τελευταίες εβδοµάδες, 
δηλαδή να εισρέουν στη 
χώρα καταθέσεις,

 Νέο κύκλο συναντήσεων µε τράπεζες και 
εταιρείες διαχείρισης (servicers) έχει ξεκινήσει 
το ΥΠΟΙΚ, σε µια προσπάθεια αποτροπής νέου 
κύµατος µη εξυπηρετούµενων δανείων. 
Οι επαφές είναι αποτέλεσµα της επιθετικής αύξησης των 
επιτοκίων και του κύµατος ακρίβειας που έχει επιφέρει 
ο υψηλός πληθωρισµός, ροκανίζοντας το διαθέσιµο 

εισόδηµα και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης δανείων. 
Η πρωτοβουλία που έλαβαν οι τράπεζες τον Φεβρουάριο, 
από κοινού µε το ΥΠΟΙΚ, για στήριξη 30.000 συνεπών 
ευάλωτων οφειλετών, δεν έχει αποφέρει µέχρι στιγµής 
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, γεγονός που ανοίγει τη 
συζήτηση για διεύρυνση των µέτρων. Στο τραπέζι βρίσκεται 
η στήριξη και των µεσαίων ενήµερων δανειοληπτών.
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ΠΩΣ Η ΚΙΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΗΣ 
«ΩΡΑ LEHMAN»

Γράφει ο Zhiwu Chen
Opinion / The New York Times
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Μέτρα για την αποφυγή νέου 
κύματος κόκκινων δανείων

 ΑΠΟΝΕΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

KΑΥΣΙΜΑ

Γιατί δεν πέφτει 
η τιµή 
της αµόλυβδης
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Ψίθυροι...    ΣΕΛ. 47

Το σχέδιο του Κυρ. Μητσοτάκη 
για ηλεκτροδότηση της Ευρώπης

Εκλογικές αναμετρήσεις 
και αποδόσεις στο Χ.Α.

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΓΓΑΣ
Εκ των έσω    ΣΕΛ. 30-31

Οι bearish μετοχές που πάνε 
κόντρα στην πτώση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Τεχνική Ανάλυση    ΣΕΛ. 28

  Ο ρόλος της αύξησης των επιτοκίων    ΣΕΛ. 24-25

Πότε θα χρειαστεί 
αύξηση ορίων ηλικίας 
  Η γαλλική µεταρρύθµιση δηµιουργεί ερωτήµατα    ΣΕΛ. 6

> Πώς συσχετίζονται οι τιµές 
αργού, χρηµατιστηριακής 
βενζίνης και ισοτιµίας ευρώ

Η επόµενη ηµέρα 
για την Intrakat

  ΣΕΛ. 23

Ελάχιστα τα 
πράσινα κτίρια 
στην Ελλάδα

  ΣΕΛ. 42-43

Εµφιαλωµένο 
νερό «ψηφίζουν» 
οι καταναλωτές

  ΣΕΛ. 17

Οι νέες µεγάλες 
ξενοδοχειακές 
επενδύσεις στη 
Χαλκιδική   ΣΕΛ. 22

    ΣΕΛ. 16

> Crash test των φορολογικών προγραµµάτων 
Νέας ∆ηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ

  ΣΕΛ. 7

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ

Πώς τα κρατικά ομόλογα 
τορπίλισαν τις τράπεζες

Ασφαλής επενδυτικός 
προορισµός η Ελλάδα   ΣΕΛ. 26-27

  ΣΕΛ. 11

> Παραγραφή 
φορολογικών υποθέσεων 
στην 3ετία αντί για 5ετία

> > Παραγραφή 

ΕΦΟΡΙΑ 

Bonus 
για έκδοση 
e-τιµολογίων

Το σχέδιο για αυξήσεις 
στους μισθούς τη νέα 4ετία
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