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Τηλεδιάσκεψη αρχηγών

Στήριξη στο μήνυμα
«μένουμε στο σπίτι»
Τηλεδιάσκεψη με τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα και την επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, με
αντικείμενο την αντιμετώπιση της εξάπλωσης
του κορονοϊού και τη δημόσια στήριξη του
μηνύματος «μένουμε στο σπίτι», είχε χθες ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με
απόφαση της Ιεράς Συνόδου αναβάλλονται οι
βαπτίσεις, οι γάμοι και οι καθημερινές ιερές
ακολουθίες, αλλά παραμένουν ανοικτές οι
εκκλησίες για προσευχή των πιστών. σελ. 15

Προϋπολογισμός

Υστέρηση εσόδων και
πλεονάσματος στο α’ δίμηνο
Την πρώτη σημαντική απόκλιση έναντι του
στόχου στα φορολογικά έσοδα κατέγραψε το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα στοιχεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρώτο
δίμηνο δείχνουν ότι τα φορολογικά έσοδα
περιορίστηκαν στα 7,423 δισ. ευρώ, μειωμένα
κατά 143 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.
Το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε στα 823
εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας υστέρηση 106 εκατ.
ευρώ έναντι του στόχου. Όσο για το ισοζύγιο
του κρατικού προϋπολογισμού, έκλεισε με
έλλειμμα 1,115 δισ. ευρώ έναντι στόχου για
έλλειμμα 814 εκατ. ευρώ. σελ. 10
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ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ COVID-19
Τζιμ Ο’ Νιλ

Πρόεδρος στο Ινστιτούτο
Chatham House

Ένα stress test
για τα δημόσια
συστήματα υγείας >2
Γ.Δ. Χ.Α. 484,4 (-12,24%) t
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Άμεσα μέτρα
2 δισ. και
πιστώσεις
20 δισ. ευρώ

DOW JONES

-12,93%

Γ.Δ.

-12,24%

SLP/ASX 200

-9,70%

IBEX 35

-7,9%

-6,1%

MIB

-5,82%

CAC

«Παγώνει» ο στόχος για πλεόνασμα 3,5%
Τα δημοσιονομικά περιθώρια για να
χρηματοδοτήσει τα μέτρα ανακοπής των
καταστροφικών συνεπειών του κορονοϊού
στην οικονομία εξασφάλισε η ελληνική
κυβέρνηση κατά τη χθεσινή συνεδρίαση
του Eurogroup. Στην πράξη, θα μπορέσει
να ξαναγράψει τον προϋπολογισμό της
φετινής χρονιάς, αυτή τη φορά με στόχο
πρωτογενούς πλεονάσματος αισθητά χαμηλότερο από το 3,5% του ΑΕΠ. Στην
αγορά αναμένεται να πέσουν -υπό μορφή

DAX

-5,31%

δημοσιονομικών μέτρων- τουλάχιστον
2 δισ. ευρώ, ενώ κρίνεται ότι ακόμη είναι
πολύ νωρίς για να γίνει η παραμικρή
εκτίμηση για το ποια θα είναι η πορεία
του ΑΕΠ. Παράλληλα το Eurogroup παρέχει την ευχέρεια παροχής πιστώσεων
στις πληττόμενες επιχειρήσεις και στην
οικονομία, ύψους μέχρι 10% του ΑΕΠ,
υπό τη μορφή κρατικών εγγυήσεων, ποσοστό που μεταφράζεται σε ποσό ύψους
20 δισ. ευρώ για την Ελλάδα. σελ. 3

FTSE 100

-4,0%

Κατρακύλα
δίχως τέλος
-3,4%
στα χρηματιστήρια
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Ένταση ελέγχων - Στο μικροσκόπιο οι τιμές
Η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέα ΠΝΠ - Καθολικό κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων
Σενάρια για την καταπολέμηση και
πάταξη της αισχροκέρδειας, όπως και
την επιβολή πλαφόν στις τιμές αγαθών
πρώτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση, με το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων να προετοιμάζεται νομοθετικά, ώστε στον βαθμό που τα προβλήματα από τον κορονοϊό... ενταθούν

Δοκιμασία
για τα δίκτυα
η μεγάλη
ζήτηση

στην αγορά, ο μηχανισμός του Δημοσίου να είναι έτοιμος να αντιδράσει
άμεσα και αποτελεσματικά. Σύμφωνα
με πληροφορίες της «Ν», νέα Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου την οποία
επεξεργάζεται η κυβέρνηση θα εξουσιοδοτεί τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του

υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ώστε συνεργεία της να προβαίνουν σε έκτακτους ελέγχους στην αγορά, προς καταγραφή και αξιολόγηση
των τιμών σε αγαθά πρώτης ανάγκης.
Εν τω μεταξύ, τα περιοριστικά μέτρα
ενισχύονται και από αύριο μπαίνει
προσωρινό λουκέτο και στα εμπορικά

καταστήματα, όπως ζητούσε άλλωστε
ο κόσμος του εμπορίου. Επίσης, αν
και χθες εξομαλύνθηκε η κατάσταση
στα σούπερ μάρκετ, αποφασίστηκε
η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας
τους από τις 7 το πρωί έως στις 10 το
βράδυ, αλλά και η λειτουργία τους τις
Κυριακές. σελ. 7

Οχυρό Ευρώπη
στη μάχη κατά
του κορονοϊού

Εκτός
λειτουργίας
το 50%
του δυναμικού

Τηλεπικοινωνίες

Σε πανικό ο πλανήτης

Κρουαζιέρα

Σε συνθήκες εξαιρετικά μεγάλης
ζήτησης θα δοκιμαστούν τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα της χώρας
τις επόμενες ημέρες, όσο συνεχίζεται η παραμονή στο σπίτι,
αλλά και η εργασία και η εκπαίδευση από απόσταση. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι διαβεβαιώνουν ότι τα δίκτυα είναι σε
θέση να αντεπεξέλθουν. σελ. 12

Σε κατάσταση γενικευμένου πανικού ο πλανήτης
παρακολουθεί την επέλαση της πανδημίας του κορονοϊού, με την Ευρώπη να βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή των προσπαθειών αναχαίτισης. Είκοσι ένα
νέα κρούσματα κατέγραψε η χώρα μας το τελευταίο
24ωρο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 352.
Γερμανία και Γαλλία ανακοίνωσαν το κλείσιμο των
συνόρων τους ενώ η Κομισιόν εισηγήθηκε το κλείσιμο της κοινοτικής επικράτειας σε υπηκόους
τρίτων χωρών για έναν μήνα. σελ. 4-6

Στο μισό έχει μειωθεί μέχρι
στιγμής η μεταφορική ικανότητα της παγκόσμιας κρουαζιέρας καθώς σχεδόν το 50%
των πλοίων έχει ήδη «δέσει» λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, ενώ οι οικονομικές επιπτώσεις από τη βύθιση του κλάδου
υπολογίζονται σε πάνω από 70
δισ. δολ. σελ. 11

DOW JONES 20.188,52 (-12,93%) t

FTSE 100 5.151,08 (-4,01%) t

DAX 30 8.742,25 (-5,31%) t

CAC 40 3.881,46 (-5,75%) t

σελ. 3

Τράπεζες

Λύσεις μόνο
για δάνεια
εταιρειών
ΧΡΥΣΟΣ 1.500,27 t

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 28,42 t

ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1172 ▲

