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  Ο φόβος ενός πληθωρισµού που δεν ήρθε ποτέ έχει 
αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για τα assets προστασίας.   ΣΕΛ. 21

Η «φάλαινα του Nasdaq» και 
το παιχνίδι στα παράγωγα.

«Ευκαιρίες για κέρδος» βλέπει 
ο γκουρού της Oaktree Capital.

Ποδόσφαιρο: Η «τρύπα» λόγω 
COVID-19 και η Serie A.

1
2 
3 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 5, 6, 7, 8, 19

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



H αγορά νιώθει 
ανασφάλεια

 Η αβεβαιότητα ανα-
φορικά µε το µέλλον της 
υγειονοµικής κρίσης, το 
διεθνές οικονοµικό περι-
βάλλον, αλλά και τις γε-
ωπολιτικές εξελίξεις στην 
περιοχή µας προκαλεί 
ανησυχία στον επιχειρη-
µατικό κόσµο. Περιµένει 
να ακούσει πώς θα στη-
ριχθεί τους επόµενους, 
πολύ δύσκολους, µήνες.
Η πανδηµία θα προκα-
λεί σοβαρές αναταρά-
ξεις στην οικονοµική δρα-
στηριότητα για τουλάχι-
στον 5-7 µήνες, στο πιο 
καλό σενάριο για την εύ-
ρεση εµβολίου, όπως δη-
λώνουν δηµοσίως κυβερ-
νητικά στελέχη. Και αυτό 
που ζητά η αγορά είναι 
να νιώσει πως θα έχει τα 
«πυροµαχικά»

 Μείωση των φόρων µε επίκεντρο την εισφορά 
αλληλεγγύης, αλλά και παρεµβάσεις ελάφρυνσης 
των ασφαλιστικών βαρών περιλαµβάνει το νέο 
πακέτο µέτρων στήριξης που θα ανακοινώσει 
ο πρωθυπουργός από τη ∆ΕΘ.
Προστίθενται και µία σειρά από νέες δανειοδοτήσεις των 
επιχειρήσεων από την ΕΤΕπ, την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά 

και το κράτος, καθώς και προγράµµατα κατάρτισης για τους 
ανέργους και κινήτρων για τη διατήρηση και τη δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. Πέρα από τα µέτρα στήριξης, 
προωθείται η τόνωση του υγειονοµικού συστήµατος, 
αλλά και η αµυντική θωράκιση της χώρας και προχωρά η 
εντατική προετοιµασία για το σχέδιο ανάκαµψης µε στόχο την 
εµπροσθοβαρή έναρξη επενδύσεων και µεταρρυθµίσεων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ;

  ΣΕΛ. 2

Πώς θα ρυθµιστεί 
το ιδιωτικό 
χρέος των 
234 δισ. ευρώ

 ΣΕΛ. 10-11

Ο δύσκολος 
χειµώνας των 
αεροµεταφορών

 ΣΕΛ. 16

Επιταχύνεται η 
πώληση της ∆ΕΠΑ
Υψηλό ενδιαφέρον για 
την πιο ώριµη ενεργειακή 
αποκρατικοποίηση.   ΣΕΛ. 20

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ, Η ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

 ΜΕ ΤΡIΠΤΥΧΟ «ΥΓΕIΑ, AΜΥΝΑ, ΜEΤΡΑ» Η ΑΤΖEΝΤΑ ΤΗΣ ∆ΕΘ

Ελάφρυνση εισφορών, φόρων 
και νέα ένεση ρευστότητας

φ
Σχέδιο εξυγίανσης 
της ΕΑΒ µε φόντο 
την κρίση µε 
την Τουρκία

Τουρισµός: 
Γιατί το 2021 
θα είναι πολύ 
δύσκολη χρονιάδύσκολη χρονιάδύσκολη χρονιά
> Το χτύπηµα από Μ. Βρετανία, 
η κατάρρευση των εσόδων και τα 
µηνύµατα των µεγάλων tour operators.µηνύµατα των µεγάλων tour operators.

    ΣΕΛ. 12-13
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ΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣ

Η «φούσκα» στη Wall Street 
και οι μνήμες κατάρρευσης 

του dot.com

> Τι κρύβει το ιλιγγιώδες ράλι των Apple, Amazon, 
Google, Facebook, Microsoft, Tesla.

> O ρόλος του ιαπωνικού κολοσσού SoftBank. 
– Οι εκτιµήσεις των µεγάλων οίκων.

  ΣΕΛ. 24-25

∆. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ

«Αµάρτησε» για το... 
καλό της Folli Follie 
  Η απολογία µε την οποία ρίχνει τα βάρη στους συνεργάτες του, 
η προφυλάκιση και η στάση του Τζ. Κουτσολιούτσου.    ΣΕΛ. 14

Γέφυρα χρηµατoδότησης από ΕΚΤ 
µέχρι να ανοίξουν οι... κάνουλες της Ε.Ε.
  Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2021 θα ενισχυθεί το «πανδηµικό» QE για 
τη χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών οικονοµιών.   ΣΕΛ. 4

• Τιµή 2,5 €

Γέφυρα χρηµατoδότησης από ΕΚΤ 
> Αναζητείται στρατηγικός επενδυτής, 
επαφές µε ενδιαφερόµενους. 
– Πώς θα καλυφθεί η «µαύρη τρύπα».– Πώς θα καλυφθεί η «µαύρη τρύπα».

  ΣΕΛ. 15

Γιατί οι επενδυτές 
συρρέουν σε χρυσό, 
bitcoin και... ουίσκι


