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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μικρότερη 
και λιγότερο 
ισχυρή Ευρώπη

 Τα νέα του εκλογι-
κού θριάµβου του Μπό-
ρις Τζόνσον στη Βρετα-
νία βρήκαν χθες τους ηγέ-
τες των «27» στην Ευρω-
παϊκή Σύνοδο Κορυφής 
να αντιδρούν µε έναν συν-
δυασµό ανακούφισης και 
θλίψης.
Η ανακούφιση αφορού-
σε το γεγονός ότι το το-
πίο ξεκαθαρίζει, το παιχνί-
δι των παρατάσεων στα-
µατά, ο θεσµικός τραγέλα-
φος µιας Βρετανίας που 
αλλού συµµετέχει στα ευ-
ρωπαϊκά όργανα (λ.χ. Ευ-
ρωκοινοβούλιο) και αλ-
λού όχι (λ.χ. Κοµισιόν) 
τερµατίζεται, ενώ ο κίνδυ-
νος µιας ασύντακτης βρε-
τανικής εξόδου

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

 Την πλήρη απαλλαγή των εργοδοτών από 
την καταβολή εισφορών για τα «µπλοκάκια» 
προωθεί η κυβέρνηση το 2020. Το µέτρο 
δηµιουργεί όφελος 17,8% για τους εργοδότες.
Ισόποση θα είναι η ελάφρυνση του κόστους της επιχείρησης 
για την απασχόληση εργαζοµένων µε ∆ελτίο Παροχής 
Υπηρεσιών. Από την πλευρά των απασχολουµένων, 

θα υπάρχουν ελαφρύνσεις 7% κατά µέσο όρο, που 
προκύπτουν από το σχεδιαζόµενο σύστηµα ελεύθερης 
επιλογής εισφορών σε συνδυασµό µε τους µειωµένους 
φορολογικούς συντελεστές. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση 
σχεδιάζει την απαλλαγή από εισφορές όσων κόβουν 
«µπλοκάκι» και παράλληλα είναι µισθωτοί, αλλά και όσων 
αµείβονται µε απόδειξη δαπάνης έως 5.000 ευρώ ετησίως.

Το βαθύ Δημόσιο και 
οι φύλακες του ΟΤΕ.

Το «κυνήγι» των αποδόσεων 
οδηγεί το retail σε Α/Κ.

Ο χρησμός της Goldman Sachs 
για τον χρυσό.

∆ΙΠΛΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΕΥΡΩ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ 
ΜΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΑΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Aegean: Στόχος 
τα 20 εκατ. 
check-in το 2020

.   ΣΕΛ. 23

Σε ρυθµούς 
«Ηρακλή» πλέον 
οι τράπεζες για 
µείωση 30 δισ. 
«κόκκινων» 
δανείων .   ΣΕΛ. 4

H στρατηγική που 
οδηγεί σε διεθνή 
αποµόνωση 
την Τουρκία .   ΣΕΛ. 19

  ΣΕΛ. 10

  Η µεγάλη εκλογική νίκη των Βρετανών Συντηρητικών 
αλλάζει το τοπίο στην Ευρώπη.                                      ΣΕΛ. 17 

Η µεγάλη εκλογική νίκη των Βρετανών Συντηρητικών 

Brexit ολοταχώς μετά 
τον θρίαμβο Τζόνσον

> Το χρονοδιάγραµµα 
για την ελάφρυνση 
από το 24% στο 20%.

Το χρονοδιάγραµµα Το χρονοδιάγραµµα 

Πότε και πώς 
θα µειωθεί στο 
20% η εταιρική 
φορολογία

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τέλος οι εργοδοτικές 
εισφορές για τα μπλοκάκια

    ΣΕΛ. 8

φ
«Ασπίδα» 
η ενεργειακή 
διπλωµατία στις 
τουρκικές προκλήσειςτουρκικές προκλήσειςτουρκικές προκλήσειςτουρκικές προκλήσειςτουρκικές προκλήσειςτουρκικές προκλήσεις
> Τα 3 ατού της Ελλάδας 
που ενισχύουν 
τη γεωπολιτική της ισχύ.τη γεωπολιτική της ισχύ.τη γεωπολιτική της ισχύ.τη γεωπολιτική της ισχύ.τη γεωπολιτική της ισχύ.

  ΣΕΛ. 21

Η ελληνική ατζέντα 
στο ραντεβού κορυφής 
µε την Κριστίν Λαγκάρντ   ΣΕΛ. 12

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

> Η επενδυτική «δίψα» για την Ελλάδα συνεχίζεται. 
– Ανοίγεται δρόµος για νέες σηµαντικές υπεραποδόσεις 

σε Χρηµατιστήριο και οµόλογα. – Τα µηνύµατα των funds, 
των µεγαλοεπενδυτών και των οίκων αξιολόγησης.

  ΣΕΛ. 24-25

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Στα ισχυρά 
«στοιχήματα» του 2020 

η ελληνική αγορά

Πώς αποφεύχθηκε 
ένα νέο κραχ 
τύπου Lehman Brothers
  Πώς Πάουελ και Ντράγκι απέτρεψαν µε πακτωλό 
ρευστότητας την απειλή που παραµένει «ζωντανή».    ΣΕΛ. 6


