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

α
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆ΑΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

Kεφ

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 553 • Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Ο δύσκολος 
γρίφος της 
ρευστότητας

 Ανάκαµψη χωρίς 
επαρκή χρηµατοδότηση 
δεν µπορεί να υπάρξει. 
Και τα ευρωπαϊκά µέτρα 
στήριξης για να τονώσουν 
την αγορά αλλά και για να 
στηρίξουν τις θέσεις ερ-
γασίας αργούν. Την ώρα 
που τα κράτη-µέλη έχουν 
διαθέσει τα περισσότερα 
από τα «όπλα» των κρα-
τικών διαθεσίµων τους 
και περιµένουν νέα «πυ-
ροµαχικά» από τους «θε-
σµούς». Αυτή η καθυ-
στέρηση δεν στερεί µόνο 
ρευστότητα, επηρεάζει και 
το κλίµα. Εµποδίζει την 
εδραίωση της πεποίθησης 
πως θα γίνουν τα πάντα 
και εγκαίρως για την ανά-
καµψη, ώστε ο επιχειρη-
µατικός κόσµος

• Τιµή 2,5 €

 Με δεδοµένη την αδυναµία συµφωνίας κατά τη 
χθεσινή Σύνοδο Κορυφής, ειδική σηµασία αποκτά η 
θέση των «θεσµών» για τη διανοµή των κονδυλίων 
τού υπό οριστικοποίηση σχεδίου ανάκαµψης.
Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές πως τα λεφτά θα έρθουν 
µε αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Οι εθνικές 
προτεραιότητες πρέπει να είναι συµβατές µε τους άξονες 

που προτάσσει η Ε.Ε. και να διασφαλιστεί η επάρκεια 
ώριµων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων. Τουρισµός, 
ενέργεια, κατασκευές, µεταφορές και εµπόριο µπορούν 
να λάβουν µεγάλο µέρος των χρηµατοδοτήσεων αν 
εστιάζονται σε επενδύσεις που συνδέονται µε πράσινη και 
ψηφιακή µετάβαση. Θετικό στοιχείο η θέση της Κοµισιόν για 
κοινή αντιµετώπιση της Ελλάδας µε τα άλλα κράτη της Ε.Ε.

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ, Η ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΡΟΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  ΣΕΛ. 6-7

 ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΟΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΧΕ∆ΙAΣΤΕ... ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΥΧIΑ 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

Morgan Stanley: Γιατί «βλέπει» 
παγκόσμια ανάκαμψη τύπου «V»;

Το σκανδιναβικό fund και 
το «μάθημα» της ρευστότητας.

Τα hedge funds που «κάηκαν» 
στον ευρωπαϊκό Νότο.

1
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Πολιτική λύση για 
τον Πτωχευτικό 
µετά τη ρήξη 
κυβέρνησης - 
«θεσµών» και 
τραπεζών  ΣΕΛ. 13

.   ΣΕΛ. 11

Στα σκαριά ρύθµιση 
24 δόσεων 
για οφειλές 
στα Ταµεία

Βαραίνει 
φορολογικά 
το 2020 µε 
περισσότερα από 
7 δισ. ευρώ  ΣΕΛ. 8

Πώς η Μέρκελ 
κέρδισε έδαφος 
στο ευρωπαϊκό power game 
  Πώς η πανδηµία ενίσχυσε τη Γερµανίδα καγκελάριο. 
Σε δεινή θέση Μακρόν, Κόντε, Σάντσεθ.

    ΣΕΛ. 4-5

φ
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«Τιτανοµαχία» 
για τον... 
«µπλε χρυσό» 
της ∆ΕΠΑ Εµπορίας

Τουρισµός: 
Προβληµατίζουν τα 
πρώτα µηνύµατα από 
το άνοιγµα της αγοράς

Οι 10 εντολές των Βρυξελλών 
για τη διανομή των 32 δισ.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ χάνουν τις εκλογές όταν η οικονοµία εισέρχεται 
σε ύφεση τη χρονιά των εκλογών. Θα τη γλιτώσει ο Τραµπ;        ΣΕΛ. 21

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ χάνουν τις εκλογές όταν η οικονοµία εισέρχεται 

Η ύφεση φέρνει 
άσχημα μαντάτα 
στον Tραμπ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO

ΣΕΛ. 4-5

το άνοιγµα της αγοράςτο άνοιγµα της αγοράς
> Οι χαµηλές πληρότητες 
και οι προσδοκίες για θετικό 
Ιούλιο - Αύγουστο.

> Οι µεγάλοι ελληνικοί και 
ξένοι όµιλοι που διεκδικούν 
το 65% της εταιρείας.το 65% της εταιρείας.το 65% της εταιρείας.

  ΣΕΛ. 23

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙOΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO

Στις τράπεζες το «κλειδί» 
για το rebound της αγοράς

  ΣΕΛ. 18-19

> Προς απώλειες της τάξης του 30% οδεύει το πρώτο εξάµηνο.
> Το rebalancing, οι προσδοκίες για τα blue chips 

και οι διεθνείς ανησυχίες. 
  ΣΕΛ. 24-25

Εκ των  έσω: Είναι ακριβές οι αµερικανικές µετοχές;   ΣΕΛ. 28-29

Γεγονός!  Έλληνας 
µεγαλοµέτοχος ξανά σε τράπεζα 
  Η ψήφος εµπιστοσύνης και το who is who 
του τρίτου πλουσιότερου Έλληνα στη λίστα του «Forbes».    ΣΕΛ. 9


