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Η τελευταία
ευκαιρία 
µιας άτολµης 
Ευρώπης

 Σε λιγότερο από µία 
εβδοµάδα, στις 23 Απριλί-
ου, οι ηγέτες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης θα κληθούν 
να πάρουν θέση απένα-
ντι στη µεγαλύτερη κρίση 
στην ιστορική της διαδρο-
µή µέχρι σήµερα. 
Στην προετοιµασία αυτής 
της Συνόδου τα... δείγµα-
τα της αποφασιστικότητας 
των ηγετών της, έτσι όπως 
αυτά αποτυπώθηκαν στο 
Eurogroup της 9ης Απρι-
λίου, ήταν αναµφίβολα 
τουλάχιστον ανεπαρκή. 
Βασικό στοιχείο της ανε-
πάρκειας αυτής ο µικρός 
«όγκος» πόρων που απο-
φασίστηκε να κινητοποι-
ηθούν για να αντιµετωπι-
στεί η διπλή κρίση, καθώς 
και η παντελής

• Τιµή 2,5 €

Businessweek: Η Wall Street βιώνει µια bear ή µια bull market;   ΣΕΛ. 20

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 Η ελληνική οικονοµία είναι υποχρεωµένη να 
µετασχηµατιστεί και να αξιοποιήσει την ευκαιρία 
που γεννά η κρίση της πανδηµίας του κορονοϊού.
 Έξι εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας, 
επικεφαλής εκ των µεγαλύτερων εγχώριων οµίλων, 
αναδεικνύουν µέσω του «Κ» τις προτεραιότητες και 
προτείνουν τη στρατηγική για την επανεκκίνηση της 

οικονοµίας. Ζητούν, µεταξύ άλλων, στήριξη του παραγωγικού 
ιστού και της απασχόλησης, συνέχεια των µεταρρυθµίσεων, 
ελάφρυνση της γραφειοκρατίας, την υποστήριξη νέων και 
δυναµικών κλάδων, να µη χάσει η Ελλάδα το τρένο της 
ψηφιακής επανάστασης, ενώ τάσσονται υπέρ της παροχής 
κινήτρων για επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν πολλές και 
καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας.

ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ «Κ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠOΜΕΝΗ ΜEΡΑ ΟΙ Θ. ΦΕΣΣΑΣ, Γ. ΡΕΤΣΟΣ, Μ. ΤΣΑΜΑΖ, 
Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, Α. ΠΑΝΤΕΛΙΑ∆ΗΣ, Γ. ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ - ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

  ΣΕΛ. 6-7

 ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ΤΥΧΗ ΕΥΝΟΕI 
ΤΟΥΣ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

  ΣΕΛ. 2

ΑΓΟΡΕΣ

> Μετά την επιτυχία του 7ετούς, 
προχωρούν άµεσα νέες κινήσεις για να 
αποφευχθεί η προσφυγή στον ESM.

Μετά την επιτυχία του 7ετούς, Μετά την επιτυχία του 7ετούς, 

Με 10ετές 
οµόλογο 
η επόµενη έξοδος 
στις αγορές

ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ «Κ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠOΜΕΝΗ ΜEΡΑ ΟΙ Θ. ΦΕΣΣΑΣ, Γ. ΡΕΤΣΟΣ, Μ. ΤΣΑΜΑΖ, 

Έτσι θα ξεπεράσουμε 
το σοκ της κρίσης

    ΣΕΛ. 9

BlackRock: Οι «νεκρές» αγορές, 
η ρευστότητα, το παιχνίδι της Fed.

Όταν τα hedge funds «μυρίστηκαν» 
κρατικό «τζάμπα» χρήμα.

Mobius: «Οι αγορές δεν έχουν 
δει τα απόλυτα χαμηλά τους».

1
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Βυθίζονται τα ξενοδοχεία, 
τεράστιες απώλειες 
σε τζίρους και απασχόληση
 Μεγάλοι ξενοδοχειακοί όµιλοι επεξεργάζονται όλα τα 
πιθανά σενάρια και το ποιες µονάδες θα ανοίξουν.   ΣΕΛ. 23

ΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣ

Ίσως δεν έχουμε δει 
τα χαμηλά, λένε 

οι μεγάλοι ξένοι οίκοι

Στο τραπέζι νέα 
τρίµηνη παράταση 
για τις οφειλές 
στα Ταµεία .   ΣΕΛ. 14

Μονόδροµος 
η στήριξη των 
αεροπορικών 
εταιρειών  ΣΕΛ. 29

Πώς και πότε 
θα µειωθούν 
οι φόροι για τις 
επιχειρήσεις
Τι θα γίνει µε τις οφειλόµενες 
επιστροφές.  ΣΕΛ. 8

> Τι προβλέπουν Goldman Sachs, Morgan Stanley, 
Bank of America, Nomura. Οι ανησυχητικές προβλέψεις 
και τα εµπόδια για τις αγορές. – Εύθραυστη η αντίδραση 

του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου.
  ΣΕΛ. 24-25

  Εκτόξευση του χρέους λόγω πανδηµίας. - Ανάγκες για 
χρηµατοδότηση µε 300 δισ. ευρώ φέτος.                     ΣΕΛ. 22
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Τράπεζες: Πώς θα 
δοθούν τα δάνεια µε 
κρατικές εγγυήσεις 
για κεφάλαια κίνησης
> Ποιους αφορά, µε ποιες 
προϋποθέσεις, το χρονοδιάγραµµα 
και οι επιφυλάξεις των τραπεζών.και οι επιφυλάξεις των τραπεζών.

  ΣΕΛ. 12-13

Η «γερµανική ρελάνς» 
στα αιτήµατα για το ευρωοµόλογο
  Η σκέψη του Βερολίνου για αναστολή της συµµετοχής των 
πληττόµενων χωρών στα βάρη του ευρωπαϊκού Προϋπολογισµού.    ΣΕΛ. 4

  Εκτόξευση του χρέους λόγω πανδηµίας. - Ανάγκες για  Εκτόξευση του χρέους λόγω πανδηµίας. - Ανάγκες για 

Ισχυρή απειλή για 
το ευρώ η Ιταλία

• Τιµή 2,5 €


