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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

> Η αποκλειστική συνέντευξη 
του δισεκατοµµυριούχου για τον 
κορονοϊό και το εµβόλιο. 
– Προειδοποιεί ότι η κλιµατική 
αλλαγή είναι δυσκολότερο πρόβληµα 
από την πανδηµία και επικρίνει 
το κενό ηγεσίας στις ΗΠΑ.   ΣΕΛ. 8-9

>> Η αποκλειστική συνέντευξηαποκλειστική συνέντευξη

Bill Gates: 
Πρέπει να 
δώσουμε τέλος 
στην πανδημία

  Πλαστικά Θράκης, Lariplast, FiberTex, Siamidis, 
Mediline και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις έρχονται 
να καλύψουν τη διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση.    ΣΕΛ. 23

Η Goldman Sachs, οι εκλογές, 
ο Μπάιντεν και το δολάριο.

Πότε θα έρθει το νέο ρεκόρ 
για τον χρυσό. 

Γιατί η Blackstone «βλέπει» 
μια «χαμένη δεκαετία».
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Τα 32 δισ. 
«χαλί» για 
µεταρρυθµίσεις

 Η έκθεση Ενισχυµέ-
νης Εποπτείας που δόθη-
κε στη δηµοσιότητα συ-
µπεραίνει πως η κυβέρνη-
ση, παρά την πανδηµία, 
κατάφερε να συνεχίσει 
τη µεταρρυθµιστική της 
προσπάθεια σε µία σει-
ρά από πεδία πολιτικής. 
Έκανε όµως την ίδια στιγ-
µή φανερό, για µία ακό-
µη φορά, ότι πολλές µε-
ταρρυθµιστικές τοµές (οι 
οποίες είναι δεδοµένες 
εδώ και χρόνια/δεκαετίες 
για άλλα κράτη της ∆υτι-
κής Ευρώπης) στην Ελλά-
δα παραµένουν ακόµα ζη-
τούµενο. Και τούτο παρά 
τα 3 µνηµόνια. Μεταξύ 
αυτών η ψηφιοποίηση 
του ∆ηµοσίου, η διασύν-
δεση των ταµειακών 
µηχανών µε την

 To νέο κύµα της πανδηµίας και ο φόβος νέων 
lockdowns που θα πλήξουν την ανάκαµψη 
της οικονοµίας, η αβεβαιότητα των προεδρικών 
εκλογών των ΗΠΑ και οι εξελίξεις γύρω από 
το Brexit αποτελούν για τους διεθνείς οίκους 
το τρίπτυχο του φόβου για τις αγορές.
H αβεβαιότητα εντείνεται και λόγω των αποκαλύψεων ότι 

αστρονοµικά ποσά «βρώµικου χρήµατος» ξεπλένονταν 
µέσω µεγάλων τραπεζικών ιδρυµάτων, καθώς οι επιπτώσεις 
δεν έχουν γίνει ακόµη ορατές. Σε αυτό το κλίµα οι µεγάλοι 
οίκοι εκτιµούν πως η αβεβαιότητα θα επανακάµψει 
δυναµικά, χωρίς να αποκλείουν βίαια sell-offs, τη στιγµή 
που το Ελληνικό Χρηµατιστήριο παραµένει απαξιωµένο, 
καταγράφοντας τη δεύτερη χειρότερη επίδοση διεθνώς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ 
ΦΩΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

  ΣΕΛ. 2

Πόρισµα 
Πισσαρίδη: Με 
8 στρατηγικούς 
άξονες η τελική 
εισήγηση  ΣΕΛ. 7

Οι «παγωµένες» 
business στα 
ξενοδοχεία της 
Αθήνας  ΣΕΛ. 24-25

ΕΛΤΑ: Ζητείται 
σανίδα σωτηρίας
Εθελούσια για 2.000 
εργαζοµένους και περικοπές.

  ΣΕΛ. 22

Η ΑΠΕΙΛΗ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ LOCKDOWNS, Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΑΛΙΝΩ∆ΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ BREXIT

 ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

O τριπλός εφιάλτης 
που απειλεί τις αγορές

φ
COVID-19: Πώς 
η διασπορά στην 
Αττική έφτασε 
στο «κόκκινο»
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Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 567 • Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 • Τιµή 2,5 €

> Τα αυστηρότερα µέτρα, πότε 
θα υπάρξει κίνδυνος lockdown, 
τι γίνεται µε τις ΜΕΘ.τι γίνεται µε τις ΜΕΘ.

  ΣΕΛ. 18

Πλαστικά Θράκης, Lariplast, FiberTex, Siamidis, 

Η επιχειρηματική 
«μάχη» για τη μάσκα

Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 567 • Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 567 • Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Σαρωτικές αλλαγές 
στο διεθνές τραπεζικό 
σύστηµα από το 
σκάνδαλο των 2 τρισ. σκάνδαλο των 2 τρισ. σκάνδαλο των 2 τρισ. 
> Η επόµενη µέρα για 
τις εµπλεκόµενες τράπεζες στο 
ξέπλυµα µαύρου χρήµατος.ξέπλυµα µαύρου χρήµατος.

    ΣΕΛ. 6

«Πράσινες» υπεραξίες 
από το σχέδιο ανάκαµψης 
προσδοκούν 7 εισηγµένοι
∆ΕΗ, Μυτιληναίος, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ΕΛΠΕ, Ελλάκτωρ, ΜΟΗ, 
Α∆ΜΗΕ θα κληθούν να σηκώσουν το µεγαλύτερο βάρος των 
επενδυτικών αναγκών για νέες µονάδες ΑΠΕ και νέα δίκτυα.   ΣΕΛ. 21
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Όλο το σχέδιο της ΤτΕ 
για τη δηµιουργία «bad bank» 
  Παρουσιάζεται τις επόµενες ηµέρες – Τα διλήµµατα για τα NPLs 
και ο πονοκέφαλος για τράπεζες, κυβέρνηση.   ΣΕΛ. 10-11


