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Kεφ

> Οι επιπτώσεις στα Χρηµατιστήρια Αθήνας –
Κωνσταντινούπολης, το αµείωτο ράλι των ελληνικών 

οµολόγων, η κατάρρευση της λίρας και ο κίνδυνος 
η Τουρκία να γίνει νέα Αργεντινή.

  ΣΕΛ. 24-25

Πώς «βαθμολογούν» 
οι αγορές την 

ελληνοτουρκική κρίση

  Οι δηµοπρασίες είναι παντού. ∆ύο οικονοµολόγοι τις 
έκαναν να λειτουργούν καλύτερα.                                ΣΕΛ. 21

Η COVID-19, η ανάκαμψη και
οι εκτιμήσεις των fund managers.

Ο «δείκτης» που δίνει… θάρρος 
στον Ντόναλντ Τραμπ.

Τι θα φέρει το 2021 για 
το πετρέλαιο.

1
2 
3 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 8-9

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Θα χαθεί για 
τον τουρισµό 
και το 2021;

 Ακόµα και το πιο καλό 
σενάριο για την πορεία 
της υγειονοµικής κρίσης 
να ευοδωθεί, ακόµη και 
αν ένα εµβόλιο –αποτελε-
σµατικό και ασφαλές– δι-
ανεµηθεί στην αγορά από 
τον επόµενο Μάρτιο ή 
Απρίλιο, ο τουρισµός το 
2021 θα έχει πρόβληµα. 
Η χρονιά θα είναι χαµένη.
Το παραδέχεται η κυβέρ-
νηση, εκτιµώντας ότι θα 
επιστρέψει το πολύ στο 
60% των επιπέδων που 
είχε το 2019. Και αυτό 
µετά από µία πολύ κακή 
φετινή χρονιά, κατά την 
οποία το ΥΠΟΙΚ αναµέ-
νει καθίζηση στο 20%-
23% του τζίρου του 2019.
Ο επιχειρηµατικός 
κόσµος

 Η εγχώρια αγορά ακινήτων βρίσκεται µπροστά 
σε µία χωρίς προηγούµενο «ανατροπή». Αποκτά 
έναν νέο «παίκτη», που µε τα µέχρι στιγµής 
δεδοµένα προορίζεται να είναι «leader», τις 
Εταιρείες ∆ιαχείρισης Ακινήτων. 
Ο νέος αυτός πρωταγωνιστής της αγοράς ακινήτων 
αναδύεται µέσα από το νέο τοπίο που θα διαµορφώσει ο 

πτωχευτικός κώδικας –που ψηφίζεται την επόµενη εβδοµάδα 
στη Βουλή– και ο καινοφανής Φορέας Απόκτησης 
Ακινήτων, µε στόχο τη ραγδαία µείωση των «κόκκινων» 
δανείων (NPLs). Οι εταιρείες αυτές, στις οποίες καταλήγει ο 
µεγαλύτερος όγκος δανείων µε εγγύηση ακίνητα, πρόκειται 
να αποκτήσουν καθοριστικό ρόλο και στην ευρύτερη αγορά 
ακινήτων, πέραν εκείνων που αφορούν τα NPLs.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ   ΣΕΛ. 2

Τι δείχνει 
ο απολογισµός 
της πανδηµίας 
για την... τσέπη

 ΣΕΛ. 6

Το παρασκήνιο 
πίσω από το 
«ναυάγιο» µε 
την Πίτσος  ΣΕΛ. 23

«Γκάζι» για 
Α∆ΜΗΕ και 
∆Ε∆∆ΗΕ µέσω 
του Ταµείου 
Ανάκαµψης   ΣΕΛ. 22

ΣΤΑ 90 ∆ΙΣ. ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ Η∆Η - ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50.000 ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ

 ΠΩΣ ΟΙ «SERVICERS» ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΤΑ 90 ∆ΙΣ. ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ Η∆Η - ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 90 ∆ΙΣ. ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ Η∆Η - ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 90 50.000 ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ 50.000 ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ 50.000

Σεισμικές αλλαγές 
στην αγορά ακινήτων

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ «Συν-Εργασία» 
και Αναστολές 
επεκτείνονται 
και στο 2021
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Πώς θα γίνει η νέα 
µίνι αναδιάρθρωση 
του ελληνικού 
χρέουςχρέουςχρέους
> Ο ρόλος της ΕΚΤ 
και τα «παράδοξα» 
των ελληνικών οµολόγων.των ελληνικών οµολόγων.

    ΣΕΛ. 4

Κυρίαρχη η Κίνα 
στην COVID εποχή 
  Πώς θα ανακάµψει φέτος στα προ πανδηµίας επίπεδα. 
- Αντιπροσωπεύει το 51% της ανάπτυξης.                       ΣΕΛ. 20

CRASH TEST

> Κεντρική επιλογή η κάλυψη 
των εισφορών και η στήριξη 
της απασχόλησης.

  ΣΕΛ. 12

Φόβοι για τσουνάµι λουκέτων 
στη σκιά απωλειών 6 δισ. ευρώ
  Οι µονοψήφιες πληρότητες και ο στόχος της επιβίωσης 
χιλιάδων µονάδων σε εξαιρετικά αβέβαιο περιβάλλον.   ΣΕΛ. 14

 Οι δηµοπρασίες είναι παντού. ∆ύο οικονοµολόγοι τις 

Η ιδέα των 120 δισ. δολ. πίσω 
από το Νόμπελ Οικονομίας


