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 Άποψη



Ο αφέτης 
της ανάκαµψης

 Η ελληνική οικονοµία 
αναζητά την επόµενη ηµέ-
ρα της. Και όταν λέµε ελ-
ληνική οικονοµία, όπως 
κάθε οικονοµία, εννοούµε 
προσδοκίες, συµπεριφο-
ρές, βεβαιότητες και αβε-
βαιότητες. Οι µέρες που 
ζούµε είναι πραγµατικά 
ιστορικές. Πριν από περί-
που 100 χρόνια είχε ξανα-
ζήσει ο πλανήτης µια παν-
δηµία µε εκατοµµύρια νε-
κρούς και τις οικονοµί-
ες να δοκιµάζονται. Μόνο 
που τότε δεν υπήρχαν οι 
γνώσεις και τα µέσα επί-
λυσης προβληµάτων σε 
κάθε επίπεδο που υπάρ-
χουν σήµερα. Η παγκό-
σµια οικονοµία έχει στη 
διάθεσή της πλέον ένα τε-
ράστιο οπλοστάσιο για να 
ξεπεράσει

 Στους µεγάλους νικητές της ανάκαµψης, που 
θα προκαλέσει το επόµενο έτος η ανάσχεση 
της πανδηµίας και το ριµπάουντ του τουρισµού, 
τοποθετούν οι διεθνείς οίκοι την Ελλάδα. 
Η ενεργοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης, η ισχυρή στήριξη 
της ΕΚΤ, η συνέχιση της µεταρρυθµιστικής πορείας της 
χώρας παρά την πανδηµία και το µεγάλο «µαξιλάρι» 

διαθεσίµων αποτελούν πρόσθετα «όπλα» που κάνουν 
την ελληνική οικονοµία να ξεχωρίζει. Η είσοδος νέων 
επενδυτών στην ελληνική αγορά, η επιστροφή παλιών 
αλλά και η ενίσχυση των θέσεων των υφιστάµενων 
επισφραγίζουν το στοίχηµα του Greek recovery, µε τους 
αναλυτές να βλέπουν συνέχιση των ισχυρών επιδόσεων σε 
µετοχές και οµόλογα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΘEΛΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
∆ΙΕΘΝΗΣ   ΣΕΛ. 2

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Πώς αλλάζουν 
την αγορά 
ενέργειας  ΣΕΛ. 22

ΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ - ΤΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

 ΞΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ

Έτος Ελλάδας το 2021 
για μετοχές - ομόλογα
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ΕΜΠΟΡΙΟ

Η κρίσιμη ημερομηνία 
για τον μετοχικό 
έλεγχο του Ομίλου

Ψηφιακά έργα 
6 δισ. από ΟΤΕ, 
Vodafone, Wind

  ΣΕΛ. 26

Ποια είναι τα 
κατασκευαστικά 
έργα 13,5 δισ. 
της επόµενης 
4ετίας   ΣΕΛ. 21

Το σχέδιο για να µη χαθούν 
τα 32 δισ. του Tαµείου Ανάκαµψης
   Ειδική υπηρεσία για fast track επίλυση προβληµάτων.   ΣΕΛ. 10

> Γ. Στουρνάρας - Γ. Ζαββός: Τι δηλώνουν στο «Κ». 
Πώς θα περάσουν οι τράπεζες από τους ποσοτικούς 

δείκτες επισφαλειών στους ποιοτικούς. 
  ΣΕΛ. 12-13

«Ηρακλής» και bad bank 
για τα «κόκκινα» δάνεια

ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

> Όλες οι κρίσιµες λεπτοµέρειες 
για την εφαρµογή myDATA 
στο Taxis. 
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> > Όλες οι κρίσιµες λεπτοµέρειες Όλες οι κρίσιµες λεπτοµέρειες Όλες οι κρίσιµες λεπτοµέρειες 

Νέα εποχή 
στη σχέση µε 
την Εφορία φέρνουν 
τα e-βιβλία

στο Taxis. 
    ΣΕΛ. 19

   Η καθοριστική ΑΜΚ, οι πρωτοβουλίες Καλλιτσάντση 
και οι κινήσεις των Ολλανδών της Reggeborgh.      ΣΕΛ. 20

Χαµηλές οι προσδοκίες 
της αγοράς για την περίοδο 
των Χριστουγέννων
Όλες οι τελευταίες ρυθµίσεις για τα ψώνια των γιορτών.   ΣΕΛ. 23

Τι συζητούν ΔΕΗ-βιομηχανία 
για τα νέα τιμολόγια.

Σκαραμαγκάς: Ο νέος 
ιδιοκτήτης και η επόμενη μέρα.

Η μελέτη της Κομισιόν και 
η στήριξη των δανειοληπτών.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

> Πώς και πόσο 
θα αποζηµιωθούν 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

  ΣΕΛ. 11

> > Πώς και πόσο Πώς και πόσο 

«Ψαλίδι» 40% 
στα ενοίκια 
και τον Ιανουάριο 
για πληττόµενους


