
ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ ΤΟ «∆ΕΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ»
Οι Ελληνες συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό να 
αποποιούνται τα ακίνητα που κληρονομούν. 
Μόνο στην Αθήνα, το πρώτο τρίμηνο του 2019, 
οι αιτήσεις αποποίησης ξεπέρασαν τις 3.500 
και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τις 20.000 μέχρι 
το τέλος του έτους
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Βίλες στο Ιόνιο
αγοράζουν 

οι Ευρωπαίοι

Η Λευκάδα και η Ζάκυνθος έχουν 
μπει στο στόχαστρο Σκανδιναβών, 
Ολλανδών, Γάλλων και Βρετανών, οι 
οποίοι πληρώνουν από 3.500 έως και 
4.500 ευρώ το τ.μ. για να αποκτήσουν 
εξοχική κατοικία στην Ελλάδα

ΓΙΑΤΙ ΑΡΓΕΙ Η ΠΩΛΗΣΗ
ΤΟΥ «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ»
Το πάγωµα των διαπραγµατεύσεων 
µε τους ενδιαφερόµενους 
µνηστήρες και τα σχέδια του 
νυν ιδιοκτήτη του πολυτελούς 
ξενοδοχειακού συγκροτήµατος 
της Χαλκιδικής και γνωστού 
επιχειρηµατία Κωνσταντίνου 
Στέγγου για την επόµενη ηµέρα 
της επιχείρησης 

Τ
ην ανάγκη διατήρησης των 
οικονοµικών και δηµοσιονο-
µικών πολιτικών που έχουν 

συµφωνηθεί µε τους δανειστές, χω-
ρίς απότοµη αναστροφή τους από 
οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση και αν 
αναδειχθεί από τις εθνικές εκλογές, 
επισηµαίνουν δύο κορυφαίοι ανα-
λυτές διεθνών οίκων αξιολόγησης, 
ενώ εκφράζουν τον προβληµατι-
σµό τους για τις συνέπειες που θα 
έχουν οι παροχές που ανακοίνωσε 
πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση. 
Σε συνέντευξή τους στη Realnews, η 
Κατρίν Μιλµπρόνερ, αντιπρόεδρος 
της Moody’s, και ο Μικέλε Ναπολι-
τάνο, επικεφαλής για την πιστοληπτι-
κή αξιολόγηση των χωρών της δυ-
τικής Ευρώπης για τη Fitch Ratings, 
συγκλίνουν στην άποψη ότι το πα-
κέτο των παροχών αυξάνει την αβε-
βαιότητα όσον αφορά τα βραχυ-

πρόθεσµα δηµοσιονοµικά αποτε-
λέσµατα και θα µπορούσε να οξύ-
νει τις σχέσεις της Ελλάδας µε τους 
Ευρωπαίους πιστωτές της.

Σύµφωνα µε τους δύο αναλυτές, 
αυτό που θα µπορούσε να ανατα-
ράξει την πορεία της ελληνικής οι-
κονοµίας είναι µια απότοµη αλλα-
γή στην πολιτική που ασκείται σε 
θέµατα όπως είναι, για παράδειγ-
µα, το πρωτογενές πλεόνασµα και 

το αφορολόγητο όριο. «Θα συνε-
χίσουµε να παρακολουθούµε πολύ 
στενά τις δηµοσιονοµικές εξελίξεις, 
ιδίως όσον αφορά την ανατροπή των 
µεταρρυθµίσεων που είχαν εφαρµο-
στεί προηγουµένως», σηµειώνει χα-
ρακτηριστικά η Κ. Μιλµπρόνερ της 
Moody’s, η οποία προσθέτει πως αυ-
τό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους οί-
κους αξιολόγησης είναι η δηµιουρ-
γία ενός φιλικού κλίµατος για τις επι-

χειρήσεις. «Οι µελλοντικές κυβερνή-
σεις είναι δεσµευµένες να διατηρή-
σουν τα πρωτογενή πλεονάσµατα 
για µια εξαιρετικά µεγάλη χρονική 
περίοδο», δηλώνει, από την πλευρά 
του, ο Μ. Ναπολιτάνο της Fitch και 
επισηµαίνει ότι η παροχολογία µπο-
ρεί να µπλοκάρει την αποπληρωµή 
των ακριβών δανείων προς το ∆ΝΤ 
και την επιστροφή των κερδών από 
τα οµόλογα της ΕΚΤ. 
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για την οικονοµία και τις επερχόµενες εθνικές εκλογές 

Τι δηλώνουν στην «R» οι αναλυτές των δύο ξένων οίκων 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
«ΜΑΧΗ» ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Ο όµιλος real estate Hines και 
το fund Bain ενδιαφέρονται 
να αποκτήσουν τα ξενοδοχεία 
«Coral» και «Hermes», που 
βρίσκονται στον Αγιο Νικόλαο 
και ανήκουν στην εταιρεία 
Ερµής Α.Ε., αντιπρόεδρος και 
αναπληρώτρια CEO της οποίας 
είναι η Ειρήνη Μαµιδάκη
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Σήµα κινδύνου από 
Moody’s και Fitch
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