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Η Ευρώπη 
µπροστά σε 
διπλό κίνδυνο

 Η συµφωνία για τη συ-
γκρότηση του Ταµείου 
Ανάκαµψης αποτελεί ένα 
βήµα εξαιρετικά σηµαντι-
κό για την επόµενη µέρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μπορεί κανείς να υποστη-
ρίξει ότι ήταν ένα βήµα 
αναπόφευκτο, καθώς µια 
αποτυχία να υπάρξει συµ-
φωνία θα οδηγούσε σε 
ανεπανόρθωτη καταστρο-
φή το ευρωπαϊκό εγχείρη-
µα, υπό τις παρούσες 
συνθήκες. 
Παρ’ όλα αυτά, το ότι 
έγινε δυνατό ένα τέτοιο 
βήµα, και µάλιστα µε ου-
σιαστικό συστατικό του 
την έκδοση ευρωπαϊκού 
χρέους µε τη µορφή ευ-
ρωοµολόγων, είναι καθο-
ριστικό για την

• Τιµή 2,5 €

 Αυξάνονται δραµατικά οι πιέσεις στα 
ασφαλιστικά ταµεία λόγω της αύξησης των 
οφειλών των εργοδοτών και των επαγγελµατιών 
υπό το βάρος της κρίσης του κορονοϊού.
Έως το τέλος του έτους, αν δεν υπάρξει αναστροφή της 
τρέχουσας καθίζησης των εσόδων από εισφορές, τα 
ληξιπρόθεσµα ασφαλιστικά χρέη σε συνδυασµό µε τις 

απλήρωτες τρέχουσες υποχρεώσεις των επιχειρηµατιών 
που επλήγησαν από τις συνέπειες των περιοριστικών 
µέτρων κατά της πανδηµίας θα µπορούσαν να φτάσουν, 
σωρευτικά, ακόµα και τα 3,7 δισ. ευρώ. Ορόσηµο για την 
εξέλιξη των ασφαλιστικών οφειλών είναι ο ερχόµενος 
Σεπτέµβριος, οπότε λήγει η πρώτη προθεσµία παράτασης 
των τρεχουσών εισφορών των πληττόµενων επιχειρήσεων.
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Παπαλεξόπουλος, Μυτιληναίος, Στασινόπουλος στο «Κ»

  ΣΕΛ. 8

ΕΣΠΑ

 «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο
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ΜΑΘHΜΑΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑΣ 
ΑΠO ΤΟ... ΑΕΡΟΠΛAΝΟ

  ΣΕΛ. 2

Τρεις μήνες «φαγούρα» για 
τον Γενικό Δείκτη.

Ποιος προβλέπει μεγάλη διόρθωση 
στη Wall Street το φθινόπωρο.

Η προειδοποίηση για «τρύπα» 
στις ευρωτράπεζες.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Η Εφορία, 
οι «δόσεις» και 
όλες οι δυνατές 
ρυθµίσεις
Ποιες δυνατότητες έχουν 
τώρα οι φορολογούµενοι.

 ΣΕΛ. 12-13

Προς κρίσιµη 
αναµέτρηση MLS
- οµολογιούχων

 ΣΕΛ. 22

Πόσο θα διαρκέσει 
το ιλιγγιώδες ράλι 
του βασιλιά των µετάλλων   ΣΕΛ. 24-25

  Οι εκτιµήσεις των µεγάλων οίκων και των funds για τη συνέχεια. 
Η άνοδος που ξεκίνησε το 2019 συνεχίζεται λόγω κορονοϊού.

φ
Crash test για 
450.000 θέσεις 
εργασίας στον 
ιδιωτικό τοµέα

Ταµείο 
Ανάκαµψης: 
Πώς κλείνει το 
κενό έως το 2021

Κίνδυνος για νέα «θηλιά» 
3,7 δισ. από χρέη στα Ταμεία

  Έως το τέλος Ιουλίου η κάλυψη τόκων δανείων. – Οι όροι 
για τα δάνεια της Αναπτυξιακής Τράπεζας.                         ΣΕΛ. 10-11

 Έως το τέλος Ιουλίου η κάλυψη τόκων δανείων. – Οι όροι 

Όλα τα μέτρα στήριξης 
των επιχειρήσεων 
με δάνεια και επιδοτήσεις

> Λήγει στις 30/7 η προθεσµία 
απαγόρευσης απολύσεων για τις 
επιχειρήσεις που ανέστειλαν συµβάσεις.επιχειρήσεις που ανέστειλαν συµβάσεις.

  ΣΕΛ. 9

«Έτσι πρέπει να γίνει 
το restart στη Βιοµηχανία»
  Τι λένε για ενεργειακό κόστος, φορολογία, κίνητρα για επενδύσεις.   ΣΕΛ. 18-19

κενό έως το 2021κενό έως το 2021
> Το «µαξιλάρι» των 
33 δισ. από το 2018 και 
ο «κουµπαράς» για την Ελλάδα.ο «κουµπαράς» για την Ελλάδα.

    ΣΕΛ. 4 

Lamda: ∆ύναµη 
πυρός άνω των 
2 δισ. ευρώ για 
το Ελληνικό .   ΣΕΛ. 20

ΧΡΥΣΟΣ

> Oι «αυτοκρατορικοί» συµβολισµοί 
των κινήσεων Ερντογάν, η αµερικανική απουσία, 

η γερµανική κινητικότητα και η γαλλική παρεµβολή. 
  ΣΕΛ. 6-7

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

Η ατζέντα Ερντογάν, 
οι προκλήσεις και 

το διακύβευμα των ΑΟΖ

ριστικό για την


