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Η οικονοµία 
«βοά» ότι 
θα χρειαστεί 
νέα στήριξη

 Τα πρώτα δείγµατα 
από το άνοιγµα της επιχει-
ρηµατικής δραστηριότη-
τας δεν είναι ενθαρρυντι-
κά. Οι προβλέψεις για την 
πορεία της παγκόσµιας οι-
κονοµίας επιδεινώνονται 
εν µέσω συνεχούς έξαρ-
σης των κρουσµάτων πα-
γκοσµίως και ασάφειας 
αναφορικά µε το άνοιγµα 
των συνόρων. Το επιβε-
βαίωσε και το ∆ΝΤ, εκτι-
µώντας ότι η ύφεση στην 
Ευρωζώνη θα είναι κατά 
2,7% βαθύτερη από ό,τι 
αρχικά υπολόγιζε.
Το οικονοµικό επιτελείο 
θεωρεί δεδοµένη πλέον 
ύφεση της τάξης του 15% 
το δεύτερο τρίµηνο, αλλά 
και µεγάλους

• Τιµή 2,5 €

 Οι ελληνικές συστηµικές τράπεζες 
εφοδιάστηκαν µε επιτοκιακά επιδοτούµενη 
ρευστότητα της τάξης των 38 δισ. ευρώ για τα 
επόµενα τέσσερα χρόνια. 
Ταυτόχρονα, η διεύρυνση των επιλέξιµων από την ΕΚΤ 
assets που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις 
ελληνικές τράπεζες ως εγγυήσεις για απορρόφηση επιπλέον 

κεφαλαίων αυξάνει το οπλοστάσιό τους κατά 8 δισ. ευρώ. 
Η «επιδότηση» έρχεται µέσω του αρνητικού επιτοκίου (-1%) 
µε το οποίο παρέχεται η ρευστότητα και θα αποδώσει στις 
τράπεζες όφελος πάνω από 4 δισ. ευρώ σε έναν χρόνο. 
Η ενίσχυση αυτή του κεφαλαιακού οπλοστασίου οδηγεί 
σε µια άµεση βελτίωση των ισολογισµών, αλλά και της 
παρέµβασής τους στην οικονοµία. 

ΠΟΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΕ ΕΤΕ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA, EUROBANK ΑΠΟ ΤΟ MEGA ΠΑΚΕΤΟ - ΠΩΣ 
ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ ΡΕΥΣΤOΤΗΤΑ, ΚΕΡ∆Η, ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΕΣΤ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ SSM 

  ΣΕΛ. 4-5

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓIΝΕΤΕ ΟΙ I∆ΙΟΙ Ο 
«ΜEΝΤΟΡΑΣ» ΤΗΣ 
STARTUP ΣΑΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

  ΣΕΛ. 2

Τα ελληνικά ομόλογα, η τάση 
και οι διεθνείς «παίκτες».

Ποια τράπεζα βλέπει τον χρυσό 
στα 2.000 δολάρια. 

Γιατί pension funds και θεσμικοί 
φλερτάρουν με πωλήσεις μετοχών.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Ταµεία: Προς 
µονιµοποίηση 
η έκπτωση 25% 
στις εισφορές

 ΣΕΛ. 10

.   ΣΕΛ. 9

Τι φέρνει η 
ηλεκτρονική 
τιµολόγηση για 
τις επιχειρήσεις

«∆ύναµη πυρός» 
µε οµόλογα 500 
εκατ. ευρώ για 
τη ΓΕΚ Τέρνα  ΣΕΛ. 19

Η Lamda Development στήνει 
τη συµµαχία για το Ελληνικό 
  Ισχυρό το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα επιµέρους projects. 
Σύντοµα οι συνεργασίες µε µεγάλους οµίλους.

    ΣΕΛ. 6
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«SOS» εκπέµπει
το εµπόριο, 
φόβοι για 
µαζικά λουκέτα

Τουρισµός: 
Τώρα ξεκινά το 
«στοίχηµα» για 
τη φετινή σεζόν

Με 38 δισ. ευρώ «ντοπάρει» 
τις ελληνικές τράπεζες η ΕΚΤ

  Οι «27» δεν ακολουθούν τις ΗΠΑ στον «πόλεµο», 
αλλά παίρνουν τα µέτρα τους έναντι του Πεκίνου.    ΣΕΛ. 15

 Οι «27» δεν ακολουθούν τις ΗΠΑ στον «πόλεµο», ΗΠΑ στον «πόλεµο», ΗΠΑ

Κίνα - Ε.Ε.:
Διάλογος μεν, κινήσεις 
προστατευτισμού δε

ΣΕΛ. 6

τη φετινή σεζόντη φετινή σεζόν
> Το άνοιγµα από 1η Ιουλίου των 
αεροδροµίων στα νησιά και τα 
εµπόδια από τις ταξιδιωτικές οδηγίες.

> Τι αναφέρουν οι επίσηµοι 
φορείς της αγοράς. 
Μείζον ζήτηµα τα ενοίκια.Μείζον ζήτηµα τα ενοίκια.

  ΣΕΛ. 8

  ΣΕΛ. 21

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Γιατί μαζεύονται σύννεφα 
παρά τις πρωτοφανείς 
ενέσεις ρευστότητας

> Η ανησυχία για την επιβολή νέων lockdowns, που θα 
«εγκλωβίσουν» και πάλι την οικονοµική δραστηριότητα, 

και οι νέες εντάσεις στις εµπορικές σχέσεις Ευρώπης - ΗΠΑ 
διατηρούν στα ύψη την επενδυτική ανασφάλεια. 

  ΣΕΛ. 24-25

Wirecard: Οι συστηµικοί φόβοι 
από τη «γερµανική Enron» 
  Το σκάνδαλο και η πτώχευση του κολοσσού του fintech 
και το ντόµινο στις ευρωπαϊκές χρηµαταγορές.    ΣΕΛ. 23


