
  Η Ουάσινγκτον ανεβάζει τους τόνους, ενώ δροµολογεί και 
κούρσα εξοπλισµών.    ΣΕΛ. 15
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Περιµένοντας
τους τουρίστες...

 H Ελλάδα ετοιµάζε-
ται για το µεγάλο στοί-
χηµα της χρονιάς της 
COVID-19: το άνοιγ-
µα της τουριστικής αγο-
ράς, µε την προσδοκία να 
αµβλυνθεί η οικονοµική 
ύφεση που προκαλούν οι 
περιορισµοί του lockdown 
στους οποίους υποχρεώ-
θηκαν η οικονοµία και η 
χώρα λόγω της πανδηµί-
ας του κορονοϊού.
Αναµφίβολα, η πρόκλη-
ση και το ρίσκο είναι τε-
ράστια. Τα ξενοδοχεία 
δωδεκάµηνης λειτουργί-
ας έχουν λάβει το πράσι-
νο φως να ανοίξουν ξανά 
από 1η Ιουνίου, δύο εβδο-
µάδες αργότερα τα εποχι-
κά ξενοδοχεία, ηµεροµη-
νία που ουσιαστικά σηµα-
τοδοτεί 

• Τιµή 2,5 €

 Με την πολιτική έγκριση που επιχειρείται 
σε επίπεδο Ε.Ε., η Ελλάδα θα βρεθεί µε ένα 
πρωτόγνωρα µεγάλο πακέτο κοινοτικών πόρων.
Οι τοµείς προτεραιότητας στο νέο σχήµα των 32 δισ. 
ευρώ είναι ο τουρισµός, το λιανικό εµπόριο, οι ΑΠΕ, οι 
ενεργοβόρες βιοµηχανίες, οι ψηφιακές επενδύσεις, οι 
µεταφορές κάθε είδους, οι κατασκευές, η υγεία και ο αγρο-

διατροφικός κλάδος. Τα χρήµατα θα διαχυθούν και στους 
υπόλοιπους τοµείς µέσα από το νέο ΕΣΠΑ των 19 δισ. 
Επιπλέον, θα καλύψουν µέρος των κρατικών δαπανών 
για την πανδηµία, προσφέροντας το περιθώριο µείωσης 
φόρων και εισφορών. Όµως, τα χρήµατα δεν θα έρθουν 
εµπροσθοβαρώς, ένα µέρος τους θα έχει διαφορετικούς 
όρους και συνιστούν µεγάλη διαχειριστική πρόκληση.

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ, ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΦΟΡΩΝ - ΕΙΣΦΟΡΩΝ, 
ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ 22,5 ∆ΙΣ. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ, ΤΑ 9,5 ∆ΙΣ. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 19 ∆ΙΣ. ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

  ΣΕΛ. 4-5

ΤΟΥΡΙΣΜOΣ 

 Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΚΕΤΑ ΘΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 
ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ 
ΣΕ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

  ΣΕΛ. 2

Σε ποιον κλάδο έρχεται «κύμα» 
πτωχεύσεων.

Πότε «δένουν» τα mega yachts 
στη Βουλιαγμένη.

Τι αναφέρει το Bruegel για τις 
επιχειρήσεις-ζόμπι.

1
2 
3 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 20

Τα κριτήρια για το 
πόσο θα µειωθεί  
η προκαταβολή 
φόρου .   ΣΕΛ. 9

Πώς θα γίνει η 
εκκαθάριση για 
90.000 οφειλέτες 
του ν. Κατσέλη

 ΣΕΛ. 8

Αλλαγή σελίδας 
για τη Forthnet, τι 
σχεδιάζει η BCP

 ΣΕΛ. 19

    ΣΕΛ. 20

Πού ποντάρουν οι ξενοδόχοι 
για το άνοιγµα της αγοράς 
  Οι περισσότεροι όµιλοι προσανατολίζονται να ξεκινήσουν 
µετά τις 15 Ιουνίου, ώστε να υπάρχει προετοιµασία και για τα 
υγειονοµικά πρωτόκολλα.

    ΣΕΛ. 6

Businessweek: Ο κορονοϊός γκρεµίζει παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια».   ΣΕΛ. 23

φ
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Έρχεται και νέα µείωση 
των εργοδοτικών 
εισφορών πέραν του 
0,9% από 1η Ιουνίου

Η ΕΚΤ ετοιµάζεται 
να «σαρώσει» 
κρατικά και 
εταιρικά οµόλογα

Πώς τα 51 δισ. ξεκλειδώνουν 
επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις

Το «µήνυµα» της Aegean και 
ο σχεδιασµός της επόµενης µέρας
  Τα ενισχυτικά, αλλά όχι επαρκή µέτρα 115 εκατ. για τις αεροµεταφορές 
και η «στήριξη στις δικές µας δυνάµεις».    ΣΕΛ. 19

Η Ουάσινγκτον ανεβάζει τους τόνους, ενώ δροµολογεί και 

ΗΠΑ - Κίνα: 
Η ώρα της ρήξης

> Το «µπαζούκας» της Κοµισιόν, οι εκτιµήσεις για επέκταση 
του QE της EKT και η εκρηκτική άνοδος των ελληνικών 

τραπεζικών µετοχών. Ποιες είναι οι προβλέψεις για την πορεία 
του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. 

  ΣΕΛ. 24-25

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Το ευρωπαϊκό 
«σχέδιο Μάρσαλ» στηρίζει 

το ράλι των αγορών

ΣΕΛ. 6

εταιρικά οµόλογαεταιρικά οµόλογα
> Μέσα από την Κεντρική Τράπεζα 
θα περάσει η χρηµατοδότηση 
του Ταµείου Ανάπτυξης.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

εισφορών πέραν του 
0,9% από 1η Ιουνίου0,9% από 1η Ιουνίου
> Τα 3 σενάρια που επεξεργάζεται 
το υπ. Εργασίας για περαιτέρω 
ελάφρυνση του κόστους.ελάφρυνση του κόστους.ελάφρυνση του κόστους.

  ΣΕΛ. 7


