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Κι όµως, ακόµη 
αντέχουµε...

 Το πλήγµα από την 
υγειονοµική κρίση είναι 
αναµφίβολα µεγάλο και 
δεν έχει ακόµη αποτυ-
πωθεί πλήρως σε «αριθ-
µούς». ∆εν έχει καταγρα-
φεί ακόµη η µεγάλη κα-
θίζηση του τουρισµού τον 
Ιούλιο, την οποία «νιώ-
θει» ήδη η αγορά.
Ωστόσο, φαίνεται πως η 
ελληνική οικονοµία έχει 
ακόµη κάποιες αντοχές. 
Αυτό το αποδεικνύει η χα-
µηλότερη του αναµενοµέ-
νου καθίζηση των εσόδων 
τον Ιούνιο, που περιορί-
στηκε στο 12,7%. 
Το αποδεικνύουν και ο ελ-
ληνικός δείκτης οικονο-
µικού κλίµατος, όπως και 
ο ανάλογος βιοµηχανι-
κός PMI: δέχονται µεν πι-
έσεις, αλλά, αν

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

• Τιµή 2,5 €

 Εκ βάθρων αλλαγές για δανειολήπτες και 
εν γένει για οφειλέτες προβλέπει ο νέος 
πτωχευτικός νόµος.
Θα ψηφισθεί στα τέλη Αυγούστου και θα ρυθµίζει µε ενιαίο 
τρόπο το ιδιωτικό χρέος, γράφοντας το τέλος εποχής σε 
όλες τις µέχρι σήµερα σχετικές διατάξεις. Για τον νόµο 
Κατσέλη προωθείται η εκδίκαση όλων των εκκρεµών 

υποθέσεων µέχρι τα τέλη του 2021, µία κίνηση που αφορά 
43.000 δανειολήπτες. Το πρώτο βήµα είναι το πρόγραµµα- 
«γέφυρα» για την προστασία της κύριας κατοικίας έως 
300.000 δανειοληπτών, συνεπών και µη, που πλήττονται 
από τον κορονοϊό. Θα εφαρµοσθεί από την 1η Αυγούστου 
και προβλέπει για τρία τρίµηνα κρατική επιδότηση έως 90% 
για την πληρωµή των µηνιαίων δόσεων δανείων.

ΤΟ SALE & LEASEBACK ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ TΩN ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ - «ΣΚΟΥΠΑ» ΣΤΙΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ - ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ «ΓΕΦΥΡΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

  ΣΕΛ. 4-5

 H ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ «∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΑΡΚΕΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ 
ΜΙΑ Ι∆ΕΑ   ΣΕΛ. 2

Το πετρέλαιο, ο χρυσός 
και η «ειδική σχέση» τους.

Τι προβλέπει στις ΗΠΑ 
ο «γκουρού των χρεοκοπιών».

Η Atlantia των Benetton και η 
κρατικοποίηση αυτοκινητόδρομων.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

ΕΣΠΑ: Το 
στοίχηµα των 5 
δισ. σε 18 µήνες 
για την τόνωση 
της αγοράς  ΣΕΛ. 8-9

Folli Follie: 
Οι απολογίες, 
το πλιάτσικο της 
Ασίας, η συµφωνία 
εξυγίανσης  ΣΕΛ. 23

Τι θα κρίνει τους χρησµούς 
των οίκων αξιολόγησης 
για την Ελλάδα   ΣΕΛ. 28-29

  Τον χορό ανοίγει η Fitch. Η αντίδραση της αγοράς, οι εκτιµήσεις.

φ
Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 557 • Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Βαρίδι 4 δισ. 
αλλά... από το 2021 
τα αναδροµικά 
των συνταξιούχων

Αγώνας δρόµου 
για το σχέδιο 
ανάκαµψης µετά τη 
Σύνοδο Κορυφής

Αλλάζουν όλα στη ρύθμιση 
χρεών ιδιωτών, επιχειρήσεων

  Χωρίς σαφείς οδηγίες από τις Aρχές, µεγάλες και µικρές 
επιχειρήσεις αναγκάζονται να πάρουν µόνες τους µέτρα.    ΣΕΛ. 15

 Χωρίς σαφείς οδηγίες από τις Aρχές, µεγάλες και µικρές 

Πώς η COVID-19 
διαμορφώνει 
τα business plans 
των επιχειρήσεων

> Πώς θα επιχειρηθεί η εφαρµογή 
της απόφασης του ΣτΕ χωρίς άµεσες 
επιπτώσεις στον Προϋπολογισµό.επιπτώσεις στον Προϋπολογισµό.

  ΣΕΛ. 6

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αγωνία για τις αφίξεις 
στη σκιά της αύξησης 

κρουσμάτων 

> Το µεγάλο crash test µε τους Άγγλους τουρίστες.
> Για δραµατική πτώση των εσόδων τους 

µιλούν πλέον οι ξενοδόχοι. 
  ΣΕΛ. 10-11

Οι 5 λόγοι για την αδυναµία 
διαρκείας στο ταµπλό
  Τη 2η χειρότερη επίδοση διεθνώς από την αρχή του χρόνου 
η Αθήνα. - Γιατί αυτονοµήθηκε από τις ξένες αγορές.   ΣΕΛ. 24-25

Σύνοδο ΚορυφήςΣύνοδο Κορυφής
> Ο «καυτός» Αύγουστος 
διαπραγµατεύσεων, το σχέδιο Πισσαρίδη 
και η µάχη για τη ρευστότητα.και η µάχη για τη ρευστότητα.και η µάχη για τη ρευστότητα.

    ΣΕΛ. 7 

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: 
Το big deal στις ΗΠΑ 
και οι επόµενες 
κινήσεις .   ΣΕΛ. 21

ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ 


