
Το προηγούµενο προσωρινής παράδοσης της εξουσίας στον 
αντιπρόεδρο και η πιθανότητα για συνταγµατικό χάος.    ΣΕΛ. 15

Το προηγούµενο προσωρινής παράδοσης της εξουσίας στον 

Τι θα συνέβαινε 
εάν ο Τραμπ ήταν 
θετικός στον κορονοϊό

λαιολαιολαιοα
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α
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ΣΕΛ. 2

 Άποψη
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Κι όµως, τα
πολύ δύσκολα
τώρα αρχίζουν

 Η σχετικά µικρή µείω-
ση κατά 17,2% των εσό-
δων του Απριλίου προ-
φανώς προκαλεί µια σχε-
τική ανακούφιση, δείχνο-
ντας πως όσοι µπορούσαν 
πήγαν και πλήρωσαν. Kά-
νοντας χρήση, βεβαίως, 
και της έκπτωσης 25% για 
εµπρόθεσµη καταβολή 
υποχρεώσεων, η οποία 
όµως πλέον τελειώνει.
Ωστόσο, το ίδιο το 
ΥΠΟΙΚ παραδέχεται πως 
ο Μάιος θα είναι ένας πιο 
«βαρύς» µήνας για τα κρα-
τικά ταµεία.
Τα πολύ δύσκολα, λοιπόν, 
τώρα αρχίζουν. Το πρό-
βληµα θα µεγαλώνει όταν 
θα σωρευθούν τον Αύ-
γουστο οι πληρωµές των 
νέων υποχρεώσεων και 
θα είναι ορατή

• Τιµή 2,5 €

 Ένα πολύπλευρο σχέδιο έλευσης κοινοτικών 
πόρων αξίας περί τα 15 δισ. ευρώ έχει θέσει σε 
εφαρµογή η κυβέρνηση.
Στόχος είναι να ξαναγεµίσει τις δεξαµενές των κρατικών 
διαθεσίµων και να χρηµατοδοτηθούν οι φοροελαφρύνσεις 
του ξενοδοχειακού κλάδου, της εστίασης, των µεταφορών 
και συγκεκριµένων τοµέων της µεταποίησης. Επίσης να 

στηριχθεί η νέα γενιά επιδοµάτων για τη διατήρηση των 
θέσεων εργασίας, αλλά και οι επιδοτήσεις και τα δάνεια 
προς τις επιχειρήσεις. Τα χρήµατα προέρχονται κυρίως από 
την Κοµισιόν, αλλά και από τον ESM και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων. Συνδέονται µε τους πόρους του 
ΕΣΠΑ, µε τα τρία νέα εργαλεία που θα ενεργοποιηθούν σε 
επίπεδο Ε.Ε., αλλά και µε τα κέρδη οµολόγων. 

ΣΕ ΚΛΑ∆ΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΑΝΕΡΓΩΝ, 
∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ, ESM ΚΑΙ ΕΤΕΠ

  ΣΕΛ. 5

 Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ «ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΑΣ 
ΑΣΤΈΡΙ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

  ΣΕΛ. 2

Ποιους και πώς θα στηρίξουν 
τα 15 δισ. από τις Βρυξέλλες

Ποιος βαθύπλουτος hedge fund 
manager μιλά για μεγάλη «φούσκα».

Το νορβηγικό fund, οι πωλήσεις 
assets και η «ελληνική λίστα».

Προς επένδυση 55 εκατ. από 
ελληνική φαρμακευτική.

1
2 
3 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 20

Γιατί ο Sir Stelios 
επικήρυξε 
τη διοίκηση 
της easyJet .   ΣΕΛ. 19

Τι κρύβει 
το «µαύρο κουτί» 
της MLS
Οι αστοχίες του ισολογισµού 
και το παρασκήνιο µέχρι την 
αναστολή διαπραγµάτευσης.

 ΣΕΛ. 21 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι ανησυχίες και οι «γκρίζες 
ζώνες» για το restart, 

με το βλέμμα στο... 2021

> Οι προβλέψεις της αγοράς για το φετινό καλοκαίρι 
και η αγωνία για τον περιορισµό της ζηµιάς. Οι προτάσεις 

της Κοµισιόν και οι νέοι κανόνες στα ξενοδοχεία. 
  ΣΕΛ. 10-11

Το διπλό σοκ για 
την αγορά µπίρας 
και οι δραµατικές 
απώλειες  ΣΕΛ. 23

Οι 2 όψεις της ελληνικής 
αγοράς. Ισχυρά οµόλογα, 
αδύναµες µετοχές
 Τα τρία στηρίγµατα των οµολογιακών τίτλων και η 
καθίζηση του Χρηµατιστηρίου.   ΣΕΛ. 24-25

> Οι προθέσεις της ΕΚΤ να επεκτείνει 
το QE σε junk bonds τη φέρνουν σε 
αντιπαράθεση µε τους Γερµανούς.

    ΣΕΛ. 9

φ
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Ακίνητα: Τα µέτρα 
στήριξης, τα ενοίκια 
και η ανατροπή στον 
φορολογικό σχεδιασµό
> Πώς η υγειονοµική κρίση µεταθέτει 
τις αποφάσεις για αντικειµενικές, 
ΕΝΦΙΑ και φόρους µεταβιβάσεων.ΕΝΦΙΑ και φόρους µεταβιβάσεων.

  ΣΕΛ. 4

Οι αλλαγές που φέρνει 
ο νέος νόµος για την Κεφαλαιαγορά
  Fit and Proper για όλα τα µέλη των διοικήσεων και κίνητρα για προσέλκυση 
επενδυτών µε στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας του Χρηµατιστηρίου.    ΣΕΛ. 7

Οι προθέσεις της ΕΚΤ να επεκτείνει Οι προθέσεις της ΕΚΤ να επεκτείνει 
το QE σε junk bonds τη φέρνουν σε το QE σε junk bonds τη φέρνουν σε 
αντιπαράθεση µε τους Γερµανούς.αντιπαράθεση µε τους Γερµανούς.

ΣΕΛ. 9ΣΕΛ. 9ΣΕΛ. 9

Οι προθέσεις της ΕΚΤ να επεκτείνει Οι προθέσεις της ΕΚΤ να επεκτείνει Οι προθέσεις της ΕΚΤ να επεκτείνει 

Γιατί η σύγκρουση 
Λαγκάρντ - Βερολίνου 
έχει φόντο τις γαλλικές 
και ιταλικές τράπεζες


