
ΚΑΤΩ ΑΠΟ 500 ΕΥΡΩ
Νέα γενιά χαμηλοσυνταξιούχων 
δημιουργεί ο νόμος Κατρούγκαλου 
για όσους έχουν λιγότερα από 
20 έτη ασφάλισης, λόγω της 
κατάργησης του κατώτατου ορίου 
των 486 ευρώ που ίσχυε πριν

 ΣΕΛ. 6-7

«ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΑ 
ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ»
Τι δηλώνει σε συνέντευξή του στην 
«R» ο διευθυντής Πιστοληπτικής 
Αξιολόγησης της Standard & 
Poor’s για την Ευρώπη, Μάρκο 
Μίρσνικ, για το καυτό θέµα των 
ιδιωτικοποιήσεων, την εξάλειψη 
των καθυστερήσεων, αλλά και για 
την πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδας

Σ
ε κλοιό ασφυξίας βρίσκεται 
και πάλι η ελληνική οικονο-
µία, καθώς το πρώτο τρίµη-

νο του 2019 σηµειώθηκε επιδεί-
νωση σε δέκα κρίσιµα οικονοµι-
κά µεγέθη. Τα µαύρα σύννεφα αρ-
χίζουν να µαζεύονται απειλητικά, 
να κλονίζουν το αφήγηµα της επι-
στροφής στην κανονικότητα και να 
αποτελούν βαριά κληρονοµιά για 
την κυβέρνηση που θα προκύψει 
από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Η 
πορεία του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρί-
µηνο ήταν κατώτερη των προσδο-
κιών, µε την επίδοση του 1,3% να 
είναι αισθητά χειρότερη σε σχέση 
µε τον ρυθµό 2,4% µε τον οποίο 
«έτρεχε» το πρώτο τρίµηνο του 
2018. Η διεύρυνση του εµπορικού 
ελλείµµατος της χώρας µε τη µικρή 

κάµψη στις εξαγωγές αγαθών και 
την έκρηξη των εισαγωγών, η µεί-
ωση της βιοµηχανικής παραγω-
γής και του λιανικού εµπορίου, η 
κόπωση στην οικοδοµή, η περαι-

τέρω πτώση της ανταγωνιστικότη-
τας, η στασιµότητα στο οικονοµι-
κό κλίµα, η αύξηση των οφειλών 
των πολιτών προς την εφορία και 
τα ασφαλιστικά ταµεία και η νέα 

άνοδος των οφειλών του κράτους 
προς τους ιδιώτες χτυπούν συνα-
γερµό για το αναπτυξιακό και πα-
ραγωγικό µοντέλο της χώρας και 
ρίχνουν σκιές στην εικόνα της οι-
κονοµίας. Τους κινδύνους που ελ-
λοχεύουν λόγω της καθίζησης των 
βασικών µεγεθών της οικονοµίας 
επισηµαίνει σε κάθε γραµµή της 
και η τρίτη µεταµνηµονιακή έκθε-
ση εποπτείας που έδωσε στη δη-
µοσιότητα η Κοµισιόν, στέλνοντας 
αρνητικό σήµα στις αγορές, κυρίως 
στους επενδυτές. Το ενδεχόµενο να 
επιστρέψει η οικονοµία στην «κό-
πωση», εάν δεν αυξηθούν οι επεν-
δύσεις, που είναι το µεγάλο στοί-
χηµα, είναι παραπάνω από υπαρ-
κτό και οι προκλήσεις του νέου οι-
κονοµικού επιτελείου τεράστιες.

 ΣΕΛ.  4-5

ξόδεψαν 500 εκατ. ευρώ λιγότερα και οι εισαγωγές εκτινάχθηκαν κατά 9,5%

Το πρώτο τρίµηνο ο ρυθµός ανάπτυξης «φρέναρε» στο 1,3%, οι Ελληνες

Ο «ΒΑΣΙΛΙΑΣ» 
ΤΟΥ REAL ESTATE 
ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ευκαιρίες στην ελληνική 
αγορά αναζητεί ο Τζορτζ 
Αργυρός. Ο Ελληνοαµερικανός 
επιχειρηµατίας, µε περιουσία 
που αγγίζει τα 2,4 δισ. δολάρια, 
σε συνάντησή του µε Ελληνες 
µεσίτες στην Καλιφόρνια τους 
έδωσε εντολή να του βρουν 
ακίνητα-φιλέτα στη χώρα µας

 ΣΕΛ. 3

Οικονοµική 
ασφυξία

σε 10 µέτωπα
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 ΣΕΛ. 9

 ΣΕΛ. 10-11

∆ύο ισχυρές μάνατζερ της ιχθυοκαλλιέργειας, 
η Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου και η Αθανασία 
Παντελεημονίτου, βολιδοσκοπούν την απόκτηση 
μονάδων των Νηρέα και Σελόντα, ενώ στο παιχνίδι 
μπαίνουν ο εφοπλιστής Νικόλας Λυκιαρδόπουλος 
και ο Καναδός επενδυτής Γκλεν Κουκ

«Aρωμα 
γυναίκας»

στην 
επόμενη 

ημέρα


