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Ευρώπη: 
Ώδινεν όρος 
και έτεκεν µυν

 Όσο και αν η διπλωµα-
τική δεοντολογία υποχρέ-
ωσε τους ηγέτες της Ε.Ε. 
να φύγουν από τη Σύνο-
δο Κορυφής µε δηλώσεις 
«ικανοποίησης», ήταν σα-
φής η απογοήτευση στην 
πλειονότητά τους.
Και όχι άδικα, αφού για 
άλλη µία φορά οι 27 απέ-
δειξαν ότι κινούνται σε 
δύο παράλληλους κό-
σµους, έναν στον αποκα-
λούµενο «πλούσιο Βορ-
ρά» και έναν στον «φτω-
χό Νότο». Η Ευρώπη των 
δύο ταχυτήτων εµφανί-
στηκε σε όλο της το µεγα-
λείο ακόµα και σε συνθή-
κες πανδηµίας. 
Οι αποφάσεις περιορί-
στηκαν σε ένα ανεπαρκές 
«πακέτο» που είχε διαµορ-
φωθεί από το

• Τιµή 2,5 €

Businessweek: Η ανελαστικότητα εξηγεί την κατάρρευση των τιµών.   ΣΕΛ. 21

 Ένα σχέδιο άµεσης ανταπόκρισης στην 
ανάγκη των επιχειρήσεων να επιστρέψουν 
στην «κανονικότητα» οριστικοποιεί τις αµέσως 
επόµενες µέρες το οικονοµικό επιτελείο.
Οι εταιρείες που θα παραµείνουν κλειστές θα λαµβάνουν 
τα µέτρα στήριξης που ήδη ισχύουν. Για όσες ανοίγουν, 
θα δοθεί έµφαση στην τόνωση της ρευστότητάς τους. 

Προωθείται διπλή «δόση» 2 δισ. ευρώ της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής, µαζικές χρηµατοδοτήσεις αξίας πάνω από 
10 δισ. ευρώ και µερική κρατική επιδότηση των µισθών. 
Επίσης, η κυβέρνηση δέχεται εισηγήσεις για φορολογικές 
ελαφρύνσεις µε µείωση συντελεστή ΦΠΑ στον τουρισµό και 
στις µεταφορές, ελαφρύνσεις στα ακίνητα και εφαρµογή του 
εταιρικού συντελεστή στο 20% από τη χρήση του 2020.

ΣΕ 2 ΑΞΟΝΕΣ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ LOCKDOWN ΣΕ ΝΕΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ, ΠΟΙΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ

  ΣΕΛ. 7, 8, 9, 10

 ΝΕΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΩΣΤΗΣ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ «ΚΛΕΙ∆Ι» ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

  ΣΕΛ. 2

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

> Το αδιέξοδο µε τους «θεσµούς», 
τα σενάρια για άτυπο µορατόριουµ 
και στο βάθος bad bank.

Το αδιέξοδο µε τους «θεσµούς», Το αδιέξοδο µε τους «θεσµούς», 

Το θρίλερ µε την 
προστασία της 
πρώτης κατοικίας και 
η αναζήτηση plan B

Ποια μέτρα θα στηρίξουν 
το άνοιγμα της αγοράς

    ΣΕΛ. 6

Το «στοίχημα» της BofA για τον 
χρυσό στα 3.000 δολ.

Η «μαύρη τρύπα» στις αγορές από 
εκροές Α/Κ και hedge funds.

Τα τάνκερ-πλωτές αποθήκες, 
τα ναύλα και οι μετοχές.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Τρόµος στις διεθνείς αγορές 
για το «βάθος» της ύφεσης
 ∆ιαρκή τα σoκ που βιώνουν τα χρηµατιστήρια από τις 
επιπτώσεις της πανδηµικής κρίσης. Σε αχαρτογράφητα νερά 
τα επενδυτικά assets.   ΣΕΛ. 24-25

Πώς θα πάρουν 
τα 800 ευρώ 
οι επαγγελµατίες

.   ΣΕΛ. 14

Πότε και πώς 
σχεδιάζεται 
η επιστροφή 
των τουριστών
Τι θα κρίνει την «ανάνηψη» 
της αγοράς.  ΣΕΛ. 12

  Η νέα επένδυση του fund, οι µεγάλες προοπτικές του 
ηλεκτρονικού εµπορίου και η περίπτωση της Skroutz.   ΣΕΛ. 29

φ
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Άµεσα έργα 
2 δισ. ευρώ 
για αντίδοτο 
στην ύφεση
> Επιταχύνονται οι διαδικασίες 
για οδοποιίες, επεκτάσεις, 
σιδηροδροµικά, νέες παραχωρήσεις.σιδηροδροµικά, νέες παραχωρήσεις.

  ΣΕΛ. 23

 Η νέα επένδυση του fund, οι µεγάλες προοπτικές του 

Το πρώτο 
μεγάλο deal για το 
ελληνικό e-commerce

ΜΑΥΡΟΣ... ΧΡΥΣΟΣΜΑΥΡΟΣ... ΧΡΥΣΟΣΜΑΥΡΟΣ... ΧΡΥΣΟΣ

Το εκρηκτικό παρασκήνιο 
της πετρελαϊκής κρίσης

> Ο πόλεµος τιµών Ρωσίας - Σαουδικής Αραβίας - ΗΠΑ 
που η πανδηµία µετέτρεψε σε κατάρρευση της αγοράς.
> Τα γεωπολιτικά παιχνίδια, οι αδιέξοδες στρατηγικές 

και η χρεοκοπία µεγάλων εταιρειών του κλάδου.
> Πώς επηρεάζουν οι διεθνείς εξελίξεις την ελληνική αγορά.

  ΣΕΛ. 18-19, 20, 22

Τα «φάλτσα» 
του Akazoo και η 
νέµεσις του QCM

 ΣΕΛ. 26-27

SKROUTZ - CVC

Σύνοδος Κορυφής: 
Πολύ λίγα, πολύ αργά και... 
η ΕΚΤ να βάλει το χέρι της
  Η συνεχιζόµενη ρήξη, ο άγνωστος «Χ» του Ταµείου Ανασυγκρότησης, το QE και ο 
εφιάλτης των υποβαθµίσεων και της κατάρρευσης αµοιβαίων - οµολόγων.    ΣΕΛ. 4-5


