
∆ύο εβδοµάδες ταραχών. - Ο Τραµπ ποντάρει στη «σιωπηλή 
πλειοψηφία» για να βγει και από αυτή την κρίση.    ΣΕΛ. 19
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Η ώρα για 
τα «ψιλά 
γράµµατα» του 
ευρωπακέτου

 Εντυπωσιακή µεν η 
πρόταση της Κοµισιόν για 
το νέο ευρωπαϊκό εργα-
λείο ανάκαµψης, αλλά εκ-
κρεµούν δύο πολύ δύ-
σκολα στάδια: η ώρα των 
αποφάσεων, αλλά και 
της επιτυχούς εφαρµογής 
ενός απαιτητικού πακέτου.
Είναι πολύ σηµαντικό να 
επιτευχθεί µία συνολική 
πολιτική συµφωνία µέσα 
στον Ιούνιο-Ιούλιο, όχι 
µόνο για να ενεργοποιη-
θεί εγκαίρως αυτό το πα-
κέτο στήριξης που έχουν 
απόλυτη ανάγκη η επιχει-
ρηµατικότητα αλλά και οι 
κοινωνίες, αλλά και για 
να προετοιµαστούν εγκαί-
ρως τα κράτη-µέλη.
Ο διπλωµατικός

• Τιµή 2,5 €

 Ένα νέο δυναµικό «restart» για τις συστηµικές 
τράπεζες ξεκινά µέσα στον Ιούνιο, µε στόχο να 
έχει ολοκληρωθεί µέσα στο 2020.
Η εξυγίανση των ισολογισµών και οι νέες χρηµατοδοτήσεις 
αποτελούν τους άξονες στους οποίους θα στηριχθούν 
οι τράπεζες την επόµενη µέρα της κρίσης. Μαζί µε την 
εκτεταµένη ψηφιοποίησή τους, τελικό ζητούµενο είναι η 

ενίσχυση της κερδοφορίας τους στο διεθνές περιβάλλον. 
Στο επίκεντρο είναι τα σχέδια µετασχηµατισµού τους, µε 
έµφαση στη δραστική µείωση των «κόκκινων» δανείων 
µέσω και του «Ηρακλή». Το νέο µοντέλο λειτουργίας τους 
έχει στόχο την απαλλαγή από την αρνητική κληρονοµιά του 
παρελθόντος και την ανταπόκριση στις προκλήσεις, που 
είναι κοινές και για τις 4 συστηµικές τράπεζες.

RESTART ME ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ «ΒΑΡΗ» (NPLS) ΚΑΙ «ΦΥΓΗ» ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ, MEΣΑ ΣΕ ΝΕΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΡΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 15 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

  ΣΕΛ. 4-5

 ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΓΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ 
ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

  ΣΕΛ. 2

Η ακτοπλοΐα, τα «απόνερα» 
και ο γρίφος για το μέλλον. 

Ο «χρησμός» της J.P. Morgan 
για το ράλι στις μετοχές.

Με δύναμη πυρός 600 δισ. 
τα money market funds.

1
2 
3 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 13

Το µήνυµα 
Στάσση και 
οι τρεις στόχοι 
της ∆ΕΗ .   ΣΕΛ. 23

«Εκπτώσεις», 
ρήτρες και 
ανταλλάγµατα 
ζητούν τώρα οι 
«4» του Βορρά  ΣΕΛ. 6

Mytilineos: 
«Κλειδί» 
η συµφωνία µε 
την Gazprom  ΣΕΛ. 26

    ΣΕΛ. 13

Γιατί στις ΗΠΑ αγοράζουν 
χρυσό σαν... τρελοί 
  Τεράστιες ποσότητες χρυσού µεταφέρθηκαν στη διάρκεια 
του lockdown στη Νέα Υόρκη.

    ΣΕΛ. 14-15

φ
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Όλες οι µειώσεις 
φόρων που 
έρχονται στην 
επόµενη διετία

ΤΟΥΡΙΣΜOΣ: Αντί για 
20 δισ., µόλις στα 
8 οι προβλέψεις για 
τα έσοδα του 2020

Μεγάλες προκλήσεις για τις «νέες» 
Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Εθνική

∆ύο εβδοµάδες ταραχών. - Ο Τραµπ ποντάρει στη «σιωπηλή 

Στα άκρα 
ο διχασμός 
στις ΗΠΑ

> Οι αγορές επιµένουν στο δικό τους µονοπάτι, κόντρα στις 
προβλέψεις για σοβαρή ύφεση και στη µαζική κοινωνική 

αναταραχή που έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ. 
> Οι προσδοκίες για τις ελληνικές τραπεζικές µετοχές. 

  ΣΕΛ. 24-25

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Ο πακτωλός ρευστότητας, 
η «κόντρα» άνοδος και 
η αισιοδοξία για το Χ.Α.

ΣΕΛ. 14-15

τα έσοδα του 2020τα έσοδα του 2020
> Πληρότητες που δεν ξεπερνούν το 
20%-30% καταγράφονται τον Ιούλιο, 
«στοίχηµα» η πορεία του Αυγούστου.

> Τι θα αλλάξει για 
επιχειρήσεις, ακίνητα, 
ΦΠΑ και εισόδηµα.ΦΠΑ και εισόδηµα.ΦΠΑ και εισόδηµα.

  ΣΕΛ. 8

• Τιµή 2,5 €

Η µεγάλη ευκαιρία 
για τα ελληνικά οµόλογα από 
το «µπαζούκας» της Λαγκάρντ
Με «σωσίβιο» 2,05 τρισ. ευρώ, η ΕΚΤ επιχειρεί να κρατήσει την Ευρωζώνη... όρθια.    ΣΕΛ. 7


