
Το «red alert» της Goldman 
Sachs λόγω κοροναϊού.

Ακόμη και στα 2.000 δολάρια 
«βλέπει» η Citi τον χρυσό.

Το ΤΑΙΠΕΔ, τα λιμάνια και 
η «μάχη» της Κρήτης.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

λαιοα
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

Kεφ

ΣΕΛ. 2

 Άποψη
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Μείζον 
πρόβληµα στο 
ασφαλιστικό 
είναι το 
δηµογραφικό

 Tο ασφαλιστικό νο-

µοσχέδιο που ψηφίζε-

ται την επόµενη εβδοµά-

δα από τη Βουλή συµβάλ-

λει στη βιωσιµότητα των 

συντάξεων και διορθώνει 

λάθη και αδικίες των προ-

ηγούµενων ετών. Οι εκ-

θέσεις που συνόδευσαν 

το νοµοσχέδιο κατά την 

κατάθεσή του αποδεικνύ-

ουν ότι όχι µόνο δίνει κί-

νητρα ανάπτυξης της επι-

χειρηµατικότητας, µειώ-

νοντας τα ασφαλιστικά 

βάρη, αλλά είναι και κοι-

νωνικά δίκαιο. Τα στοι-

χεία που ανακοινώθηκαν, 

όµως, αποκαλύπτουν και 

µια άλλη αλήθεια. 

Αποτυπώνουν

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

• Τιµή 2,5 €

 Με άξονα την επικείµενη λειτουργία του 

«Ηρακλή», το ΥΠΟΙΚ προωθεί ένα πρωτοποριακό 

σχέδιο για τη µείωση του ιδιωτικού χρέους από 

την οικονοµία και τις τράπεζες. 

∆οµείται από κοινού µε τις τράπεζες και τις εταιρείες 

διαχείρισης και αποσκοπεί στην αποφυγή των δραµατικών 

κοινωνικών επιπτώσεων αθρόων πλειστηριασµών. 

Αποβλέπει σε λύσεις win-win για οφειλέτες και πιστωτές και 

στην προστασία φορολογούµενων, καταθετών, µετόχων 

και επενδυτών. Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει την επανένταξη 

στην τραπεζική χρηµατοδότηση οφειλετών που βρίσκονται 

σήµερα στον «Τειρεσία», αλλά και τον διαχωρισµό των 

οφειλετών σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το αν µπορούν 

και θέλουν να πληρώσουν τα χρέη τους.

ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΟΣΗΣ Ή ΕΝΟΙΚΙΟΥ, ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΕΙΡΕΣΙΑ, WIN-WIN 
ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ, ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ «ΗΡΑΚΛΗ»

  ΣΕΛ. 4-5

    ΣΕΛ. 6

 ΣΧΕ∆ΙΟ-ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ, FUNDS

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Φορολογία: Πώς θα 
κλείσουν 10.000 
εκκρεµείς υποθέσεις 
επιχειρήσεων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  ΣΕΛ. 2

ΒΡΕIΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤO 
ΜΟΝΟΠAΤΙ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Πυρετός νέων 
deals στην αγορά 
της πράσινης 
ενέργειας .   ΣΕΛ. 18-19

Folli Follie: 
Οι οµολογιούχοι, 
η «σφήνα» των 
Κινέζων και 
η εξυγίανση .   ΣΕΛ. 23

Επενδυτική 
έκρηξη 5 αστέρων 
στα ξενοδοχεία

.   ΣΕΛ. 22

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Όλες οι αλλαγές και οι νέες 
ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, 
επαγγελματίες, εργαζομένους

> Το σχέδιο του υπ. Οικονοµικών 

για άµεσες εισπράξεις και 

αποσυµφόρηση φορο-δικαστηρίων.
  ΣΕΛ. 7

«Σήµα» από τις τραπεζικές 
µετοχές περιµένει η αγορά

Ο εφιάλτης της λίρας 
επιστρέφει για τον Ερντογάν
   Υπολογίζεται ότι οι τουρκικές τράπεζες έχουν ξοδέψει 
37 δισ. δολάρια την προηγούµενη διετία ακολουθώντας τη 
γραµµή της στήριξης του νοµίσµατος.   ΣΕΛ. 13

> Τι θα γίνει µε τις «προβληµατικές» 

του ∆ηµοσίου, ΛΑΡΚΟ, Σκαραµαγκά. 

Έρχονται 3 νέα 
νοµοσχέδια για 
φοροδιαφυγή, 
λαθρεµπόριο και 
κεφαλαιαγορά

Οι τρεις καθοριστικοί καταλύτες που κρίνουν την τάση στο ταµπλό.    ΣΕΛ. 24-25

> Αναλυτικά όλα τα µέτρα ελάφρυνσης των µελών εταιρειών, 
των ∆.Σ. των Α.Ε. και των αυτοαπασχολούµενων.

> Ποιες παρεµβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι. 
– Το «µαξιλάρι» των 550 εκατ. ευρώ.

  ΣΕΛ. 8-9

Mega Sports Weekend

Σάββατο & Κυριακή 
12:00-13:00

Πώς θα αποφευχθούν οι 
μαζικοί πλειστηριασμοί

ΤΟΥΡΚΙΑ


