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Kεφ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

  Οι υψηλοί τόνοι στα ελληνοτουρκικά ανησυχούν τους 
ξένους θεσµικούς. Προσδοκία για αλλαγή εικόνας.     ΣΕΛ. 26

 Οι υψηλοί τόνοι στα ελληνοτουρκικά ανησυχούν τους 

Τα «βαρίδια» της αγοράς 
και το παγκόσμιο ράλι 
που «χάνει» η Λεωφ. Αθηνών

Το «COVID-19 effect» στο διεθνές 
παιχνίδι του real estate.

Ο κερδοσκόπος, η Fed, η φούσκα 
και ο λογαριασμός του πάρτι.

Ο Buffett, το «παραμύθι», το ράλι 
και τα «ρολόγια δίχως δείκτες».
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 5, 6-7

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Tώρα η κρίσιµη 
ώρα για το 
ασφαλιστικό

 Το ξέσπασµα της παν-
δηµίας και η δραµατική 
επιδείνωση της οικονοµι-
κής δραστηριότητας που 
επέφερε δηµιουργούν νέ-
ους προβληµατισµούς για 
το ασφαλιστικό σύστηµα, 
έξι µήνες µετά την ψήφιση 
του «νόµου Βρούτση», κα-
θώς έχουν αλλάξει πλή-
ρως τα οικονοµικά θεµέ-
λια πάνω στα οποία αυτός 
βασίστηκε. Η κατάρρευση 
των εσόδων των ασφαλι-
στικών ταµείων που έφε-
ρε η κορονο-ύφεση και 
οι αναγκαίες αλλεπάλλη-
λες παρατάσεις στις προ-
θεσµίες καταβολής των ει-
σφορών των πληττόµε-
νων επιχειρηµατιών ενι-
σχύουν αυτόν τον προ-
βληµατισµό

 Η κατακόρυφη αύξηση των «κόκκινων» 
δανείων στην Ευρωζώνη, λόγω ύφεσης και 
πανδηµίας, την υποχρεώνει σε επίσπευση της 
δηµιουργίας σχήµατος διαχείρισης NPLs «έξω» 
από τους τραπεζικούς ισολογισµούς. 
Επίσηµη συνάντηση στις 25/9 στις Βρυξέλλες υπό τον 
Βάλντις Ντοµπρόβσκις δροµολογεί τις διαδικασίες από 

Κοµισιόν και ΕΚΤ για το ευρωπαϊκό σχήµα bad bank. 
Το δικό της µοντέλο θα παρουσιάσει η ΤτΕ στα τέλη του 
µήνα. H εγχώρια «bad bank» θα έχει τη µορφή Αsset 
Μanagement Company (AMC), θα είναι προσαρµοσµένη 
στα ελληνικά δεδοµένα και θα λειτουργήσει σε συνδυασµό 
µε τον «Ηρακλή», στον οποίο θα έχουν ενταχθεί στο µεταξύ 
όλες οι τράπεζες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΟΙ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΛΠΙ∆Α 
ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ   ΣΕΛ. 2

Τουρισµός: 
Θα χρειαστούν 
έως 3 χρόνια για 
πλήρες comeback

 ΣΕΛ. 11

Άλµπερτ Μπουρλά: 
Ο Έλληνας στο 
τιµόνι της Pfizer και 
η νέα επένδυση στη 
Θεσσαλονίκη  ΣΕΛ. 12-13

To 5G φέρνει 
αλλαγές και 
κινητικότητα 
στα telecoms

  ΣΕΛ. 24-25

ΣΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ, ΕΚΤ, ESM, ΕΒΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ. ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

 ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΑ ASSET MANAGEMENT TA NPLS

ΣΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ, ΕΚΤ, ESM, ΕΒΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

Η ευρωπαϊκή «Bad Bank» 
και το σχέδιο για την Ελλάδα

φ
«Παγώνουν» 
οι αντικειµενικές 
αξίες έως το τέλος 
του 2021

Πτωχευτικός: Πώς 
θα λυθεί ο γόρδιος 
δεσµός του ιδιωτικού 
χρέους των 234 δισ.

> Τα δεδοµένα που δηµιουργούν 
πανδηµία και ύφεση 
αλλάζουν τον σχεδιασµό.αλλάζουν τον σχεδιασµό.

  ΣΕΛ. 14

χρέους των 234 δισ.χρέους των 234 δισ.χρέους των 234 δισ.
> Οι ρυθµίσεις, οι εκκαθαρίσεις 
και η δεύτερη ευκαιρία 
για τους οφειλέτες.για τους οφειλέτες.

    ΣΕΛ. 4
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ 
και οι προσδοκίες της αγοράς

> Πώς και πόσο θα µειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές 
των επιχειρήσεων. – Η νέα επιστρεπτέα προκαταβολή 
και οι επιδοτήσεις θέσεων απασχόλησης-κατάρτισης.
> Ο επιχειρηµατικός κόσµος προσδοκά παρεµβάσεις 

στο φορολογικό και στη θέσπιση κινήτρων 
για προσέλκυση επενδύσεων.

  ΣΕΛ. 8-9

Τουρκία

Η υπόγεια µάχη για 
τη διαδοχή του Ερντογάν 
Ο Σουλεϊµάν Σοϊλού συσπειρώνει τους «σκληρούς» και απειλεί τον 
προεδρικό γαµπρό Μπεράτ Αλµπαϊράκ εν µέσω κρίσης.    ΣΕΛ. 20-21

• Τιµή 2,5 €
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InstaShop: Το παρασκήνιο 
του deal-ρεκόρ των 360 εκατ. δολαρίων
  Πώς από την αρχική επένδυση των 7 εκατ. φτάσαµε στην εξαγορά 
της ελληνικής startup από τον κολοσσό Delivery Hero.   ΣΕΛ. 23


