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Το ανησυχητικό
παρασκήνιο της εµπλοκής
στο Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάκαµψης

Επενδύσεις 10 δισ.
στη 10ετία φέρνει
η τεχνολογία
του 5G

> Τα σενάρια παρέµβασης
της ΕΚΤ και το νέο χάσµα
Βορρά-Νότου.

> Οι µεγάλοι παίκτες και
οι ευκαιρίες από τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό.

ΣΕΛ. 15

• Τιµή 2,5 €

Τα µηνύµατα για αγορές και επενδυτές
από το εκλογικό θρίλερ στις ΗΠΑ

 Τι εκτιµούν για τη συνέχεια Societe Generale, UBS, Citi, Capital
Economics, Deutsche Bank, Jefferies, ING, Oxford Economics. ΣΕΛ. 24-25

ΣΕΛ. 23

ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κόκκινα δάνεια 15 δισ.
στη σκιά του lockdown

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - 8 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ Η ΑΓΟΡΑ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΕ∆ΡΕΙΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Όλα τα νέα µέτρα
στήριξης για
επιχειρήσεις και
εργαζόµενους

 Η υποτροπή της πανδηµίας και η αναγκαστική
είσοδος της οικονοµίας σε ένα δεύτερο lockdown
επιδεινώνουν εκ νέου το οικονοµικό περιβάλλον.
Το πλήγµα αφορά σχεδόν όλες τις κατηγορίες
δραστηριότητας στον ιδιωτικό τοµέα, µε διεύρυνση της
απώλειας στο ΑΕΠ του 2020. Στο τραπεζικό σύστηµα το
µέχρι πρόσφατα δυσµενές σενάριο εξελίξεων µεταλλάσσεται

ΣΕΛ. 4, 5

Οι ενέσεις ρευστότητας και οι
παρεµβάσεις σε φορολογικό
και ασφαλιστικό.
ΣΕΛ. 6-9

Ανατροπές και
νέοι συσχετισµοί
στην αγορά αερίου
ΣΕΛ. 22

Το σηµείο µηδέν
για τα ναυπηγεία
Ελευσίνας και
Σκαραµαγκά ΣΕΛ. 27

O Richard Branson
στο Κεφάλαιο

σε βασικό σενάριο, µε κεντρικά χαρακτηριστικά αφενός την
ένταση των πιέσεων στην εξυπηρέτηση των δανείων που
οδηγεί σε νέα αύξηση των NPLs και αφετέρου την περαιτέρω
συγκράτηση παροχής νέων δανείων. Στον επιχειρηµατικό
χώρο και παρά την επέκταση της κρατικής παρέµβασης
στήριξης εκτιµάται πως 1 στις 3 εταιρείες δεν θα καταφέρει
να αντέξει το δεύτερο κύµα.

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΛΙΡΑ

Στις φλόγες της
οικονομικής κρίσης
η Τουρκία
> Οι διαρθρωτικές αδυναµίες, οι εξ Αµερικής κραδασµοί

Σ Ε Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Μ Ε Τ Ο Υ Σ

ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ
ΣΕΛ. 2
ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ

και η αφοπλισµένη κεντρική τράπεζα.
> Το εύθραυστο οικοδόµηµα και ο εφιάλτης
του στασιµοπληθωρισµού.

ΤΟΥΡΙΣΜOΣ

ΣΕΛ. 20-21

Ψίθυροι...

ΣΕΛ. 46-47

1
Είναι οι αμερικανικές τράπεζες
2 λιγότερο υγιείς τελικά;
Oppenheimer: Πίσω στο... 1931
3 για τις ενεργειακές.
Το Χ.Α., το stock picking και
οι «παράμετροι» των traders.

Οι απώλειες των 15 δισ.
και η χαριστική βολή
της δεύτερης καραντίνας
 Σε θολά νερά οι εκτιµήσεις για τα περιθώρια ανάκαµψης
το 2021 και τον χρόνο επανόδου στην κανονικότητα. ΣΕΛ. 13

 Άποψη

Θα βάλει
επιτέλους το
χέρι στην τσέπη
η Ευρώπη;
 Η συµφωνία ανάµε-

σα στο Ευρωκοινοβούλιο
και στο Συµβούλιο για το
κράτος δικαίου στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης
για το Ταµείο Ανάκαµψης
των 750 δισεκατοµµυρίων ευρώ και για τον νέο
Πολυετή Προϋπολογισµό
του 1 τρισ. ευρώ πέρασε στα «ψιλά» την προηγούµενη Πέµπτη. Και τούτο καθώς έλαβε χώρα παράλληλα µε τις ανακοινώσεις και το νέο lockdown
στην Ελλάδα, αλλά και µε
τις ζοφερές προβλέψεις
της Κοµισιόν για το παρόν
και τις προοπτικές της οικονοµίας. Άλλωστε,
η εν λόγω είδηση ήταν
µεν ακόµη
ΣΕΛ. 2


ΗΠΑ
ΠΑ
Το κρίσιμο
3μηνο μετά τις
προεδρικές εκλογές
Η κοινωνία πολώνεται, η διεθνής σκηνή ανησυχεί.

ΣΕΛ. 19

