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Τα 2 σενάρια 
ενόψει... «∆ΕΘ»

 Η εξέλιξη της πανδηµί-
ας προφανώς ανησυχεί. 
Πρωτίστως και κυρίως 
για υγειονοµικούς και αν-
θρώπινους λόγους. 
Υπάρχει όµως και το –
βαρύ πλέον– αποτύπω-
µά της στην οικονοµία. Το 
δεύτερο κύµα έχει έρθει 
και µάλιστα νωρίτερα και 
από ό,τι αναµενόταν στον 
σχεδιασµό της προηγού-
µενης άνοιξης: όταν, δη-
λαδή, ως δυσµενής εξέ-
λιξη αναφερόταν ένα 2ο 
κύµα το φθινόπωρο.
Πλέον, το καλό σενάριο 
είναι τα κρούσµατα να κα-
ταστεί εφικτό να συγκρα-
τηθούν και η οικονοµία 
να παραµείνει σχετικά 
«ανοιχτή». Στηριζόµενη 
από νέες παρεµβάσεις τό-
νωσης των επιχειρήσεων 
και των πολιτών.

• Τιµή 2,5 €

 Με τις εξελίξεις στο µέτωπο της πανδηµίας να 
γίνονται ολοένα και πιο δυσµενείς, η κυβέρνηση 
προετοιµάζεται για νέα µέτρα στήριξης. 
Στόχος η στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων εν 
µέσω της πανδηµίας, αλλά και ο σχεδιασµός των κινήσεων 
της «επόµενης ηµέρας» µε πρώτο στόχο τη µείωση των 
εργοδοτικών εισφορών. Στο τραπέζι η παράταση-διεύρυνση 

των παρεµβάσεων που είναι ήδη σε ισχύ µέσα από το πακέτο 
των 24 δισ. ευρώ, µε έµφαση σε αυτές που κρίνονται 
επιτυχείς. H τόνωση της εσωτερικής κατανάλωσης και των 
εισοδηµάτων θα στηριχθεί άµεσα και από τα 1,5 δισ. ευρώ 
που θα διατεθούν ως αναδροµικά στους συνταξιούχους, 
από τη µαζική πληρωµή κρατικών οφειλών και µέσα από το 
σχέδιο «Γέφυρα». 
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ΤΟΥΡΙΣΜOΣ 

 ΤΙ ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΑ∆Α VS TΟΥΡΚΙΑ 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Η ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΕΙ 
ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   ΣΕΛ. 2

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Εκπέµπει SOS το 
λιανικό εµπόριο, 
µετά και την 
αποτυχία των 
εκπτώσεων  ΣΕΛ. 10-11

Πώς αλλάζει την 
αγορά ρεύµατος 
η υποχώρηση του 
λιγνίτη  ΣΕΛ. 22

Οι χαµηλές συναλλαγές, τα 
ξένα funds και το εγχώριο παζλ 
  Συνεχίζεται η αδυναµία των τραπεζικών µετοχών. – Παραµένει... 
αχαρτογράφητο το περιβάλλον.                                                  ΣΕΛ. 24-25

Προς νέα μέτρα στήριξης για 
αποφυγή λουκέτων, ανεργίας

  Τι θα σηµαίνει για τη διεθνή σκηνή η αναµέτρηση των «2» 
και οι επιλογές τους στα κρισιµότερα ζητήµατα.            ΣΕΛ. 28-29

Τι θα σηµαίνει για τη διεθνή σκηνή η αναµέτρηση των «2» 

Το «debate» Τραμπ- 
Μπάιντεν σε εξωτερική 
πολιτική και ασφάλεια

ΕΛΛΑ∆Α VS TΟΥΡΚΙΑ 

Το ενεργειακό παιχνίδι, 
οι προκλήσεις και ο ρόλος 
των μεγάλων δυνάμεων

> Το διπλωµατικό µπαράζ της Αθήνας απέναντι 
στη διεθνή παραβατικότητα της Άγκυρας.

  > Η ηχηρή στήριξη Μακρόν, η παρέµβαση των ΗΠΑ, οι 
πρωτοβουλίες Μέρκελ και η συµµαχία µε Αίγυπτο - Ισραήλ.

  ΣΕΛ. 16, 17, 19

Χαµένος και ο Αύγουστος, 
άδειοι δηµοφιλείς προορισµοί...
Μειωµένες αφίξεις έως και 88% από µεγάλες αγορές 
όπως Γαλλία, Γερµανία, Ην. Βασίλειο και ΗΠΑ.    ΣΕΛ. 8-9

Ακτοπλοΐα: Μάχη 
επιβίωσης µε 
απώλειες 50% 
για το 2020 .   ΣΕΛ. 20-21
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Έρχονται νέες 
ρυθµίσεις έως και 
36 δόσεις για τα 
χρέη στα Ταµεία
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Γιατί η ΤτΕ µε εντολή 
ΕΚΤ αγοράζει 
«περισσότερα» 
ελληνικά οµόλογα

> Ανοικτό το ενδεχόµενο 
επανένταξης στις 120 δόσεις 
για όσους έχασαν τη ρύθµιση.για όσους έχασαν τη ρύθµιση.

  ΣΕΛ. 6

ελληνικά οµόλογαελληνικά οµόλογα
> Η αδυναµία των χωρών του Νότου να 
επανεκκινήσουν την οικονοµία τους µετά το 
lockdown κινητοποιεί την Κεντρική Τράπεζα.lockdown κινητοποιεί την Κεντρική Τράπεζα.

    ΣΕΛ. 13 

Ελ-Εριάν: Προσοχή στα λάθη 
του... 2008.

Η πρόβλεψη-σοκ για τα 
γερμανικά «κόκκινα» δάνεια.

Η «στροφή» της J.P. Morgan 
σε small και midcaps.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47


