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Kεφ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

> Η πιθανότητα για ένα µη σαφές αποτέλεσµα 
και το ενδεχόµενο πολιτικής κρίσης φοβίζουν αναλυτές 

και επενδυτές. Τα σενάρια των Goldman Sachs, 
J.P. Morgan, Citigroup, UBS, BofA, Societe Generale. 

– Πώς θα κινηθούν δείκτες, µετοχές και κλάδοι.
  ΣΕΛ. 24-25

Τι αναμένουν οι αγορές 
από το εκλογικό 

αποτέλεσμα στις ΗΠΑ

  Ο «εκβιασµός» στους διεθνείς συνοµιλητές του και 
το ισοζύγιο µε Ρωσία και ΗΠΑ.                                       ΣΕΛ. 18

Τα «μαζεύουν να φύγουν» 
από το City πριν από το Brexit.

Ποιος αμερικανικός οίκος 
«βλέπει» +30% για τον S&P 500.

«Ταύρος» για τον χρυσό 
εμφaνίζεται η UBS.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Μόνο µε 
ταχύτητες... 
2004 θα 
απορροφηθούν 
τα 32 δισ.

 Τα 32 δισ. του Σχεδίου 
Ανάκαµψης είναι µία µο-
ναδική ευκαιρία, αλλά εί-
ναι και µία τεράστια πρό-
κληση. Αν θέλουµε να 
µην πάνε χαµένα ή να µη 
δηµιουργήσουν δηµοσιο-
νοµικές «τρύπες» από ηµι-
τελή έργα που θα κληθεί 
να πληρώσει το ελληνι-
κό ∆ηµόσιο, θα απαιτηθεί 
υπερ-διπλάσια ταχύτητα 
από αυτή που έχουµε συ-
νηθίσει.
Χωρίς ατέρµονες δια-
δικασίες διαγωνισµών 
και υλοποίησης τύπου 
ΕΣΠΑ. Χωρίς έργα-
«φαντάσµατα» µε συνε-
χείς προσφυγές, το δράµα 
των απαλλοτριώσεων και 
τις διαδοχικές

 Προϋπολογισµό αισιοδοξίας ότι ισχυρός 
ρυθµός ανάπτυξης θα διαδεχθεί το 2021 τη 
µεγάλη ύφεση που προκάλεσε φέτος η πανδηµία 
καταθέτει τη ∆ευτέρα το ΥΠΟΙΚ στη Βουλή. 
Η άνοδος του ΑΕΠ προσδιορίζεται προς το παρόν στο 
7,5% για τον επόµενο χρόνο. Ώθηση 2 µονάδων εκτιµάται 
πως µπορεί να δώσει το Σχέδιο Ανάκαµψης, το οποίο και 

ανάγεται στον «ρυθµιστή» της πορείας της οικονοµίας. 
Οι προβλέψεις, βεβαίως, έχουν πολύ µεγάλο βαθµό 
αβεβαιότητας, αφού δεν είναι ορατός ο χρόνος εξόδου 
από την υγειονοµική κρίση. Αστάθµητος παράγοντας είναι 
και η πορεία της τουριστικής αγοράς. Φέτος η ύφεση 
υπολογίζεται στο 8,2%, ενώ το πρωτογενές έλλειµµα το 
2021 περιορίζεται προς το φάσµα του 0,5%-1% του ΑΕΠ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΚΑΝΟΝΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΡΙΣΕΩΝ   ΣΕΛ. 2

Ασφαλιστικό: Το 
σχέδιο για το νέο 
επικουρικό ταµείο

 ΣΕΛ. 14

Γιατί ο Α∆ΜΗΕ 
προσελκύει 
επενδύσεις  ΣΕΛ. 22

Η σκληρή µάχη στη 
συνδροµητική TV

 ΣΕΛ. 21

Η «ακτινογραφία» 
στο σχέδιο για την 
Bad Bank   ΣΕΛ. 9

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ, ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΕΙΣΡΟΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

 ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ, ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΕΙΣΡΟΕΣ 

Στο 7,5% ο πήχης για την 
ανάπτυξη του 2021

φ
Το «σχέδιο πτήσης» 
της Aegean για 
να ξεπεράσει 
την κρίση
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> Oι γραµµές ρευστότητας 
και ο σχεδιασµός για 
τα νέα αεροπλάνα.τα νέα αεροπλάνα.

  ΣΕΛ. 19

Τι φοβούνται οι 
κεντρικοί τραπεζίτες 
και οχυρώνονται 
για τον πληθωρισµόγια τον πληθωρισµόγια τον πληθωρισµό
> Προειδοποιήσεις και 
από τη Λαγκάρντ µετά 
το «καµπανάκι» του Πάουελ.το «καµπανάκι» του Πάουελ.το «καµπανάκι» του Πάουελ.

    ΣΕΛ. 13

Επιβεβαιώθηκαν 
οι χειρότεροι φόβοι 
των ξενοδόχων
  ∆ραµατική η εικόνα σε τζίρους και πληρότητες. Τεράστιο πλήγµα 
από το µπαράζ ακυρώσεων συνεδρίων.                                        ΣΕΛ. 10-11

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Νέες µεταρρυθµίσεις στις τράπεζες 
µε άξονα το Ταµείο Ανάκαµψης
  Η µετάβαση στην ψηφιακή εποχή, οι «πράσινες» 
χρηµατοδοτήσεις και η ατζέντα για το ΤΧΣ.   ΣΕΛ. 7

Γιατί ο Ερντογάν 
βάζει φωτιά 
και στον Καύκασο


