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ΕΝΘΕΤΟ ΕΚΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

Tι κάνουν
οι επιχειρήσεις
για περιβάλλον
και κοινωνία

Πανδηµία,
πληθωρισµός
και ανάπτυξη

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Εντυπωσιακό φινάλε το 2021
βλέπουν οι αναλυτές

> Τα στοιχήµατα της οικονοµίας
για το επόµενο έτος όπως
αποτυπώνονται µε αριθµούς

> Τα πρωτοποριακά προγράµµατα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
ΣΕΛ. 21-44

• Τιµή 2,5 €

ΣΕΛ. 18-19

ΣΕΛ. 4

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Το μεγάλο ξεκαθάρισμα
για έχοντες κακοπληρωτές
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΡΧΟΝΤΑΙ
40.000 ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ - ΥΠΟΠΤΟ 1 ΣΤΑ 6 ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ - ΟΛΟΣ Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Πανδηµία:
Προβλέψεις και
προσδοκίες από
τα νέα µέτρα ΣΕΛ. 13

 Η έννοια του στρατηγικού κακοπληρωτή
δεν ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Όµως σήµερα
υπάρχουν τα µέσα και ενεργοποιούνται πλέον
τα εργαλεία για να περιοριστεί το φαινόµενο.
Η µεγάλη αλλαγή ήρθε µε τον νέο πτωχευτικό, αλλά κυρίως
από την απόφαση τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης για το
επόµενο βήµα, µετά τη µείωση των κόκκινων δανείων.

ΣΕΛ. 8

Τα µεγάλα
projects ακινήτων
στην Κρήτη ΣΕΛ. 60-61

 Άποψη

Πονηροί
και κορόιδα
 Η Ελλάδα ήταν µια

Τι σηµαίνει για
∆ΕΗ ο MSCI ΣΕΛ. 15
Έως 6 µήνες
οι παραδόσεις
νέων Ι.Χ.
ΣΕΛ. 17

Το πρώτο όπλο που επιστρατεύεται είναι εκείνο των
πλειστηριασµών. Το δεύτερο και εξίσου σηµαντικό όπλο κατά
των στρατηγικών κακοπληρωτών είναι οι εκτεταµένες πλέον
διασταυρώσεις για τον εντοπισµό κρυµµένων περιουσιών.
Όλες οι διαδικασίες για την εξυγίανση των δανειακών
χαρτοφυλακίων τρέχουν γρηγορότερα και αναµένεται να
επιταχυνθούν ακόµη περισσότερο το επόµενο διάστηµα.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Ουρές για μεταβιβάσεις
στα συμβολαιογραφεία

Γράφουν οι Rebecca
Adler-Nissen, Sune Lehmann
και Andreas Roepstorff
Opinion / The New York Times

> Εν όψει αύξησης των αντικειµενικών αξιών
> 3µηνη αναβολή ζητά η αγορά

ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΣΕΛ. 2
ΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ

ΣΕΛ. 5

Ψίθυροι...

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

από τις χώρες της Eυρωζώνης που βίωσαν την
κρίση αξιόχρεου. Κύπρος, Ιρλανδία, Ισπανία
και Πορτογαλία ήταν οι
υπόλοιπες χώρες. Μόνο,
όµως, στην Ελλάδα η κρίση κράτησε τόσο πολύ.
Η διάρκειά της προσέγγισε τα δέκα χρόνια, ενώ
οι υπόλοιπες χώρες συνήλθαν πολύ πιο γρήγορα. Οι λόγοι για αυτήν τη
διαφορά είναι πολλοί. Το
2014 η χώρα ήταν έτοιµη να βγει από τη στενωπό, αλλά η πολιτική αλλαγή που έγινε και η «περήφανη διαπραγµάτευση»
που ακολούθησε µας πρόσθεσαν µερικά χρόνια οικονοµικής στασιµότητας
και πολλά δισεκατοµµύρια
επιπλέον
ΣΕΛ. 2


ΣΕΛ. 62-63

1
Το μεγάλο δίλημμα για
2 παραγγελίες νέων πλοίων
Ποια αλυσίδα σούπερ-μάρκετ
3 φεύγει από την Ελλάδα
Σφραγίζεται η πώληση
της Εθνικής Ασφαλιστικής

Οι προβλέψεις
εφοπλιστών για τα ναύλα


Τι βλέπουν για ξηρό φορτίο, containers

ΣΕΛ. 16

Καλό το φάρμακο,
καλύτερο το εμβόλιο


Ο εµβολιασµός θα τελειώσει την πανδηµία

ΣΕΛ. 20

