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Το παρασκήνιο 
των συζητήσεων µεταξύ 
Cenergy και Nexans
  Πώς προσέλκυσε το ενδιαφέρον του γαλλικού κολοσσού. 
Μέχρι τέλος του έτους οι οριστικές αποφάσεις.    ΣΕΛ. 22

Οι συναλλαγές των 2 τρισ. δολ. 
και τα «πρώτα ψώνια».

«Πήγαν ταμείο» μετά το ράλι 
του εμβολίου.

Τελικά δεν «στεριώνουν» 
στην Attica Bank.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 62-63

  ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Ο πήχης 
των ελληνικών 
προσδοκιών 
από την εκλογή 
Μπάιντεν

 O Λευκός Οίκος ετοι-
µάζεται να υποδεχθεί 
έναν πεπειραµένο γνώ-
στη των θεµάτων της περι-
οχής µας και έναν παλαιό 
και δοκιµασµένο φίλο της 
ελληνοαµερικανικής κοι-
νότητας.
Η Ελλάδα έχει λόγους 
να προσβλέπει µε περισ-
σότερες προσδοκίες στην 
«επόµενη µέρα» της Ουά-
σινγκτον, γιατί αυτή θα δι-
ακρίνεται, σύµφωνα µε 
όλες τις ενδείξεις, από δύο 
στοιχεία κρίσιµα στους γε-
ωπολιτικά ταραγµένους 
καιρούς µας: µεγαλύτερη 
προβλεψιµότητα και έµ-
φαση στην πολυµέρεια. 
Το προσωπικό

 Η αλλαγή στη συµπεριφορά της ελληνικής 
αγοράς τις τελευταίες ηµέρες συνδέεται σε 
µεγάλο βαθµό µε τέσσερις θετικούς καταλύτες 
που εµφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. 
Τα νέα δεδοµένα είναι η νίκη Μπάιντεν, τα ενθαρρυντικά 
στοιχεία από την Pfizer στο µέτωπο των εµβολίων, η 
αναβάθµιση-έκπληξη από τη Moody’s και το ισχυρό µήνυµα 

που έστειλε η Κριστίν Λαγκάρντ στις αγορές. Παράγοντες 
της αγοράς εκτιµούν πως η στάση απέναντι στον µετοχικό 
κίνδυνο είναι πιθανόν να βελτιωθεί το επόµενο διάστηµα, 
στον βαθµό που οι αβεβαιότητες αρχίσουν να λιγοστεύουν. 
Τόσο σε σχέση µε την πορεία της πανδηµίας και την 
επανεκκίνηση της οικονοµίας όσο και σε σχέση µε τις  
γεωπολιτικές εξελίξεις.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΣ ∆ΕΝ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ   ΣΕΛ. 2

Τα επόµενα βήµατα 
της ΕΚΤ στις 
10 ∆εκεµβρίου
Ελληνικό µοντέλο και για το 
γερµανικό δηµόσιο χρέος.

 ΣΕΛ. 11

Αεροµεταφορές: 
Το σχέδιο για την 
επόµενη ηµέρα

 ΣΕΛ. 20

ΠΩΣ ΜΠΑΪΝΤΕΝ, ΛΑΓΚΑΡΝΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ MOODY’S ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
– ΚΛΕΙ∆Ι Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΡΟΦH ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ

Το παιχνίδι στην αγορά 
και οι 4 «λευκοί κύκνοι»

ΤΑΜΕIΟ ΑΝAΚΑΜΨΗΣΠοιες ελληνικές εταιρείες 
«βλέπουν» οφέλη από 
την αλλαγή ενοίκου 
στον Λευκό Οίκο
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> Ειδικό αποθεµατικό-«µαµούθ» για 
να χρηµατοδοτηθούν επιχειρήσεις και 
εργαζόµενοι. – Κλειδί η ισχυρή ανάκαµψη.

> Νέες ευκαιρίες από την 
ενεργειακή πολιτική και την 
εγκατάλειψη του προστατευτισµού.εγκατάλειψη του προστατευτισµού.

  ΣΕΛ. 17

Τα μεγάλα τραύματα 
στην αμερικανική 
οικονομία και 
ο ρόλος του Κογκρέσου

Έρχεται νέος 
γύρος αναστολών 
στις εισφορές των 
επιχειρηµατιών

  ΣΕΛ. 14

Ποια έργα βρίσκονται στην πρώτη 
γραµµή της χρηµατοδότησης
  Τα νέα κίνητρα για τις ιδιωτικές επενδύσεις. 
– Ποιοι θα δικαιούνται επιδότηση και ποιοι δάνειο.   ΣΕΛ. 8-9

> Επισπεύδεται το Ενιαίο Ταµείο Εξυγίανσης 
για να αντιµετωπίσει τις συνέπειες στο ευρωπαϊκό 

τραπεζικό σύστηµα. 
> Η κρίσιµη συνάντηση στο Eurogroup 

και οι προσδοκίες για τις ελληνικές τράπεζες.
  ΣΕΛ. 12-13

Το crisis management του 
ESM μπροστά στο «τσουνάμι» 

των κόκκινων δανείων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ταµείο COVID για 
µέτρα στήριξης και 
το 2021 στον νέο 
Προϋπολογισµό

εργαζόµενοι. – Κλειδί η ισχυρή ανάκαµψη.
    ΣΕΛ. 6-7

  Tα κοµµατικά πάθη και τα ανησυχητικά στοιχεία.   ΣΕΛ. 23


