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To «mea culpa» 
του ESM για 
τα Μνηµόνια

 Στην προηγούµενη οι-
κονοµική κρίση η Ελλά-
δα αποδείχθηκε ο µεγα-
λύτερος αδύναµος κρί-
κος. Η χώρα οδηγήθηκε 
στα Μνηµόνια, που προ-
σέφεραν τη χρηµατοδότη-
ση που δεν µπορούσε να 
λάβει από τις αγορές και 
τη διατήρησαν στην Ευ-
ρωζώνη. Με πολλά όµως 
και ακριβά ανταλλάγµατα, 
όπως αποδεικνύεται από 
το πόρισµα του κ. Αλµού-
νια που συντάχθηκε για 
λογαριασµό του ESM.
To «mea culpa» για τις 
επιλογές που τότε έγιναν 
και οι προτάσεις αλλαγής 
στον τρόπο που θα χειρί-
ζεται στο µέλλον ο ESM 
ανάλογες δανειοδοτήσεις 
σε κράτη

• Τιµή 2,5 €

 Η Fed επανέφερε βίαια στο κάδρο τις ανησυχίες 
για τις επιπτώσεις της πανδηµίας στην παγκόσµια 
οικονοµία και µένει να φανεί εάν το bear market 
ράλι των τελευταίων µηνών θα «σβήσει» γρήγορα.
Η µεγάλη διόρθωση στη Wall Street και στα µεγάλα ξένα 
χρηµατιστήρια έβαλε −µένει να φανεί για πόσο− φρένο 
στην ανοδική κίνηση από τα χαµηλά του περασµένου 

Μαρτίου, πορεία που ακολούθησε «πιστά» και το Χ.Α. Η 
κατά σχεδόν 22 τρισ. δολάρια αύξηση της κεφαλαιοποίησης 
των διεθνών αγορών, «κόντρα» στην ύφεση που χτυπά 
όλες τις οικονοµίες, βασίστηκε στις προσδοκίες για γρήγορη 
οικονοµική ανάκαµψη. Η πλεονάζουσα ρευστότητα 
από τα «πακέτα στήριξης» δύσκολα δεν θα συνεχίσει να 
κατευθύνεται στις αγορές, ωθώντας ψηλότερα τις αποτιµήσεις.

Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΣΟΙΩΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΩΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑ ΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

  ΣΕΛ. 4-5

Ο∆ΗΓΟΣ

 ΠΩΣ Η FED «ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΕΙ» ΤΙΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΚΑΤΑΚΤΗΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

  ΣΕΛ. 2

Ποιος διεθνής οίκος «βγήκε» 
bearish για το πετρέλαιο.

Η Moody’s, τα NPEs, το 
«καμπανάκι» και τα roadshows.

Πλήγμα 1 δισ. λιρών στην 
Premier League λόγω πανδημίας.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 22

Οι προκλήσεις και 
οι ευκαιρίες της 
«επόµενης µέρας» 
για την ασφαλιστική 
αγορά .   ΣΕΛ. 10

Οι πρωτοβουλίες 
της Λαγκάρντ 
για έµµεσο... 
«κούρεµα» χρέους

 ΣΕΛ. 6

Η αφρικανική 
«βόµβα» χρέους 
απειλεί την 
παγκόσµια 
οικονοµία  ΣΕΛ. 19

    ΣΕΛ. 22

∆ιασύνδεση Κρήτης - Αττικής: 
Τι αλλάζει η mega επένδυση 
του 1 δισ. ευρώ 
  Έπειτα από µία δεκαετία καθυστερήσεων, ξεκινά και επίσηµα 
η υλοποίηση του εµβληµατικού έργου.

    ΣΕΛ. 7
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Ισχυρό ενδιαφέρον για 
τα λιµάνια σε Καβάλα, 
Αλεξανδρούπολη, 
Ηγουµενίτσα

Τι θα κρίνει 
τη διανοµή της 
«πίτας» των 
32 δισ. ευρώ

Τι έρχεται για τις αγορές 
μετά το ράλι των 22 τρισ.

Τα σηµεία-«κλειδιά» για τον νέο µηχανισµό που τίθεται σε ισχύ από τη 
∆ευτέρα. - Προβλέψεις για ένταξη έως 700.000 µισθωτών.   ΣΕΛ. 12

Τα σηµεία-«κλειδιά» για τον νέο µηχανισµό που τίθεται σε ισχύ από τη 

«Συν-Εργασία»: 
Όλα όσα πρέπει να 
γνωρίζουν επιχειρηματίες 
και εργαζόμενοι

> Ανοίγουν οι πτήσεις από το εξωτερικό και τα εποχικά 
ξενοδοχεία. Το σχέδιο ετοιµότητας στα νησιά, η επανεκκίνηση 

της αγοράς και οι πρώτες εκτιµήσεις για τη φετινή ζήτηση. 
  ΣΕΛ. 24-25

ΣΕΛ. 7

32 δισ. ευρώ32 δισ. ευρώ
> Οι απαιτήσεις των «θεσµών» για το σχέδιο 
ανάκαµψης, ο κίνδυνος από τον «Βορρά» 
και οι θερινές διαπραγµατεύσεις.

> Ξεκινούν άµεσα οι διαγωνισµοί. 
Τι αναφέρει στο «Κ» ο εκτελεστικός 
πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ∆, Άρης Ξενόφος.πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ∆, Άρης Ξενόφος.

  ΣΕΛ. 21

ΜΕΤΑ ΤΟ LOCKDOWNΜΕΤΑ ΤΟ LOCKDOWNΜΕΤΑ ΤΟ LOCKDOWN

Το πρώτο κύμα αφίξεων 
τουριστών και η αγωνία 

για νέα κρούσματα

Το σχέδιο της ΕΚΤ για τις τράπεζες 
υπό τη σκιά COVID-19 και ύφεσης
  Αυστηρό σύστηµα ελέγχου από ΕΚΤ. - Νέα σενάρια από τράπεζες 
και «προβλέψεις» λόγω της ύφεσης.    ΣΕΛ. 8-9


