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Kεφ

Συναλλαγµατική κρίση και δηµοσιονοµικό έλλειµµα προστίθενται 
στο δύσκολο παζλ που πρέπει να επιλύσει ο σουλτάνος.   ΣΕΛ. 17

Συναλλαγµατική κρίση και δηµοσιονοµικό έλλειµµα προστίθενται 

Η κατάρρευση 
της λίρας και ο τριπλός 
εφιάλτης του Ερντογάν

Ρεκόρ 2 τρισ. στην έκδοση 
εταιρικού χρέους σε δολάριο.

«Στα βράχια» η ακτοπλοΐα, 
«απόνερα» στις επιχειρήσεις.

Η σχέση ευρώ/δολαρίου, 
η αισιοδοξία και το «καμπανάκι».
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Γιατί πρέπει 
να µεγαλώσουν 
οι επιχειρήσεις

 H απουσία επαρκούς 
και φθηνής ρευστότητας 
είναι ίσως το µεγαλύτερο 
πρόβληµα που αντιµετώ-
πισε και συνεχίζει να αντι-
µετωπίζει ο επιχειρηµα-
τικός κόσµος της χώρας. 
Προφανώς αιτία είναι και 
τα µεγάλα προβλήµατα 
που βίωσε όλα τα προη-
γούµενα χρόνια η ελληνι-
κή οικονοµία.
Ωστόσο, το πολύ µικρό 
µέγεθος των ελληνικών 
επιχειρήσεων προφανώς 
δεν βοηθά. ∆εν βοηθά 
ούτε τις ίδιες τις εταιρεί-
ες, που επωµίζονται πολύ 
υψηλά λειτουργικά κόστη, 
ούτε συνολικά τη χώρα, 
καθώς συντηρεί τη χαµη-
λή παραγωγικότητα της 
οικονοµίας.

 Οι επίµονες δηλώσεις από την πλευρά 
του SSM και της ΕΚΤ για την προώθηση ενός 
συνολικού πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης των 
ευρωτραπεζών µέσω ΑΜΚ και συγχωνεύσεων. 
Γιατί αποτελούν τροχιοδεικτικές βολές µέσα από τις οποίες 
διαµορφώνεται ο ορίζοντας και στην Ελλάδα. Στο εγχώριο 
τραπεζικό σύστηµα, µε τις µεγάλες ευπάθειες λόγω των 

NPLs, στις οποίες έρχεται να προστεθεί η προοπτική της 
bad bank µε τη µορφή Asset Management Company 
(AMC), η πίεση για κεφαλαιακές ενισχύσεις αρχίζει να 
εντείνεται µέσα στο 2021. Οι προβληµατισµοί είναι 
«ζωηροί» στις επικοινωνίες µεταξύ κυβέρνησης, ΤτΕ, 
τραπεζών και ΕΚΤ-SSM. Αλλαγές δροµολογούνται για 
τον ρόλο του ΤΧΣ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΠΛHΘΟΣ ΞEΡΕΙ 
ΚΑΛYΤΕΡΑ   ΣΕΛ. 2

Οι σαρωτικές 
αλλαγές που θα 
απαιτηθούν για να 
έρθουν τα 32 δισ.

 ΣΕΛ. 7

Φορολογία: Ποιες 
παρεµβάσεις 
µπαίνουν στο 
συρτάρι λόγω 
πανδηµίας  ΣΕΛ. 10

Εισφορές: Προς 
οριζόντια µείωση 
2%-4% από την 
αρχή του 2021

  ΣΕΛ. 9

Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΛΟΓΩ «BAD BANKS» - ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
ΚΑΙ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑ ΑΜΚ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΧΣ

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το στοίχημα των τραπεζών με 
φόντο αυξήσεις κεφαλαίου

∆ΕΗ: Το 
turnaround 
συνεχίζεται και 
στην εµπορία

Τι σχεδιάζουν 
Fed και ΕΚΤ 
µετά τα QE και τα 
αρνητικά επιτόκια

> Βελτίωση της εισπραξιµότητας 
και µείωση των διαρροών 
καλών πελατών.καλών πελατών.

  ΣΕΛ. 19

αρνητικά επιτόκιααρνητικά επιτόκια
> Η νέα γραµµή του 
«Go direct» µε παρεµβάσεις 
για στήριξη της κατανάλωσης.για στήριξη της κατανάλωσης.

    ΣΕΛ. 6
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ΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣ

Το non-stop party 
αγνοεί το σοκ 

στην οικονομία

> Γιατί 200 αναλυτές «βλέπουν» περαιτέρω ράλι 
στα χρηµατιστήρια. –Το βουνό ρευστότητας και 

οι πολιτικές των κεντρικών τραπεζών.
  ΣΕΛ. 24-25

ΤΟΥΡΚΙΑ

Τα νέα δεδοµένα 
στην Beat µετά την 
αποχώρηση ∆ρανδάκη 
  Η επόµενη µέρα για την εταιρεία που άλλαξε την αγορά ταξί, σε 
µια περίοδο που η ζήτηση έχει υποχωρήσει έως και 80%.    ΣΕΛ. 21

Πρόωρη και άδοξη αυλαία 
για την τουριστική σεζόν
  Μηδενίζονται οι πληρότητες του φθινοπώρου. – Επισπεύδεται το κλείσιµο 
µονάδων. – Φόβοι για ζηµίες µεγαλύτερες των εκτιµήσεων.   ΣΕΛ. 11

Χρηµατιστήριο: Η τακτική του stock picking, τα ανοιχτά µέτωπα 
και τα εταιρικά αποτελέσµατα.    ΣΕΛ. 22-23

συνεχίζεται και 

Βελτίωση της εισπραξιµότητας Βελτίωση της εισπραξιµότητας Βελτίωση της εισπραξιµότητας 
και µείωση των διαρροών 

Βελτίωση της εισπραξιµότητας 


