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Τελευταία 
ευκαιρία 
για την Ευρώπη

 Η πρόταση συµβιβα-
σµού του προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συµβου-
λίου, που ανακοινώθη-
κε την Παρασκευή, είναι 
ακόµα µία κίνηση στην 
προσπάθεια συµφωνίας 
για το πακέτο ανάκαµψης 
της Ε.Ε. εντός του Ιουλί-
ου. Στρέφεται προφανέ-
στατα προς τα κράτη του 
«Βορρά» και µένει να φα-
νεί τις επόµενες ηµέρες αν 
θα αλλάξει τα «προγνω-
στικά» της προηγούµενης 
εβδοµάδας για αδυναµία 
συµφωνίας στην προσε-
χή Σύνοδο Κορυφής (17-
18/7). Ο σκοπός, όµως, 
δεν είναι απλώς και µόνο 
να υπάρξει –µέσω ενός 
συµβιβασµού– µια 
συµφωνία. 

• Τιµή 2,5 €

 Η πορεία των αγορών το επόµενο διάστηµα 
και, κυρίως, το εάν θα επιστρέψουν σε άνοδο ή 
θα µπουν σε νέα φάση διόρθωσης αποτελεί για 
τους αναλυτές ένα εξαιρετικά δύσκολο αίνιγµα.
Η σύγχυση αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις εκθέσεις που 
δηµοσιεύουν οι µεγάλοι ξένοι οίκοι το τελευταίο διάστηµα, 
καθώς υπάρχουν αντικρουόµενες, εάν όχι εκ διαµέτρου 

αντίθετες, εκτιµήσεις για την πορεία των χρηµατιστηρίων. Το 
σοκ της πανδηµίας που ξέσπασε στα τέλη του περασµένου 
Φεβρουαρίου έχει ωθήσει στα ύψη την αβεβαιότητα, 
που πλέον αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο κάθε επενδυτικής 
στρατηγικής. Η απόλυτη αυτή αβεβαιότητα εξηγεί, άλλωστε, 
το ασταµάτητο ράλι στο οποίο έχει επιδοθεί ο χρυσός, 
καθώς και τα κρατικά οµόλογα.

ΠΩΣ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
- ΤΟ ΡΑΛI, ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

  ΣΕΛ. 24-25

ΤΟΥΡΙΣΜOΣ

 ΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΑ ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ REPORTS ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΕΑ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

  ΣΕΛ. 2

Χρυσός: Το ράλι, τα περιθώρια, 
οι λόγοι της ξέφρενης πορείας.

Η ιταλική μαφία, τα ομόλογα και 
οι ξένοι επενδυτές.

Η «παρέα» από το Λονδίνο και οι 
εκροές εκατοντάδων εκατ. ευρώ.

1
2 
3 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Όλα τα µέτρα 
στήριξης της 
αγοράς µέχρι το 
τέλος Αυγούστου

 ΣΕΛ. 13

Πώς θα κλείνουν 
οι φοροϋποθέσεις 
πριν από το 
δικαστήριο

Public: Κυριαρχία 
στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο µε 
επενδύσεις 
26 εκατ. ευρώ  ΣΕΛ. 23

Πολιτικό και δικαστικό 
θρίλερ από τα... 
βέλη της «Τοξότης» 
  Οι σχέσεις Καλογρίτσα - CCC, τα βοσκοτόπια, η «απαλή» 
πτώχευση και οι δεσµοί διαπλοκής.

φ
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Πώς φτάσαµε στο 
deal για τη σωτηρία 
των Ναυπηγείων 
Ελευσίνας

Οι παγίδες του 
συµβιβασµού στην 
Ε.Ε. για τα µέτρα 
των 750 δισ.

Αγορές σε πλήρη σύγχυση,
επενδυτές χωρίς πυξίδα

  Ένα νέο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο, οι δοµηµένες 
καταθέσεις, απειλεί να ανακόψει την ανάκαµψη.    ΣΕΛ. 20

 Ένα νέο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο, οι δοµηµένες 

Η Κίνα παίρνει πίσω 
τα 1,4 τρισ. γουάν 
που έριξε στην οικονομία

> Το deal µε την ΟΝΕΧ 
και το µεγάλο στοίχηµα 
για τον νέο επενδυτή.για τον νέο επενδυτή.

  ΣΕΛ. 26

  ΣΕΛ. 21

ΕΡΕΥΝΑ

Το ασήκωτο φορτίο 
των εισφορών για τους 
Έλληνες επιχειρηματίες

> Πώς πληρώνουν εργοδοτικές επιβαρύνσεις 
ίσες µε έναν µισθό part time.

> Παρά τις µικρές µειώσεις και τα µέτρα στήριξης, τα βάρη 
που προκάλεσαν τα Μνηµόνια παραµένουν µεγάλα. 

  ΣΕΛ. 10-11

∆ιαψεύδονται οι προσδοκίες 
για αύξηση στις κρατήσεις
  Πληρότητες του 15%-20% µέχρι στιγµής 
τον Ιούλιο στους hot προορισµούς.   ΣΕΛ. 14-15

των 750 δισ.των 750 δισ.των 750 δισ.
> Πώς η αντιπρόταση Μισέλ επηρεάζει 
τα «ελληνικά» 32 δισ. - Κρίσιµη 
η επόµενη Σύνοδος Κορυφής.η επόµενη Σύνοδος Κορυφής.η επόµενη Σύνοδος Κορυφής.η επόµενη Σύνοδος Κορυφής.

    ΣΕΛ. 4, 18-19

.   ΣΕΛ. 12


