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ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Πόσο θα κοστίσουν 
στις εισηγµένες τα µέτρα 
για τον λογαριασµό ΑΠΕ
  Στα 220 εκατ. ευρώ η συνολική επίπτωση από τις 
εισφορές σε προµηθευτές και παραγωγούς.    ΣΕΛ. 15

Νέο business plan εξυγίανσης 
από την Τράπεζα Πειραιώς.

Η ανησυχία του «Mr SoftBank» 
για νέα Lehman Brothers.

Πουλά αμερικανικές μετοχές 
το wealth fund της Σ. Αραβίας.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 8-9

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Οι εντολές της 
Κοµισιόν για την 
επόµενη µέρα

 Οι µεταρρυθµίσεις και 
η πλήρης αξιοποίηση των 
πόρων που θα είναι δια-
θέσιµοι από την Ε.Ε. το 
επόµενο διάστηµα είναι 
η µόνη διέξοδος για να 
µην εγκλωβιστεί η οικο-
νοµία σε χαµηλούς ρυθ-
µούς ανάπτυξης για χρό-
νια, όπως αναφέρεται ξε-
κάθαρα στα πορίσµατα 
της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής που δόθηκαν στη δη-
µοσιότητα την προηγού-
µενη εβδοµάδα.  
Βεβαίως, στην Ελλάδα, η 
«σύσταση» για επιτάχυν-
ση των µεταρρυθµίσεων 
δεν είναι κάτι καινούργιο. 
Μετά από 10 χρόνια µνη-
µονίων η λέξη «µεταρρύθ-
µιση» έχει γραφτεί χιλιά-
δες φορές

 H ανάδειξη του Χρηµατιστηρίου σε «εργαλείο» 
εναλλακτικής χρηµατοδότησης στις επιχειρήσεις, 
καθώς και σε µέσο αποδοτικής αποταµίευσης 
στο περιβάλλον των χαµηλών επιτοκίων, διατρέχει 
τις δοµικές αλλαγές στην κεφαλαιαγορά. 
Οι αλλαγές αυτές προωθούνται στο πλαίσιο 
της ενσωµάτωσης της εγχώριας χρηµαταγοράς στην 

ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην ουσιαστική ενίσχυση της 
χρηµατιστηριακής αγοράς θα εµπλακεί και το σχέδιο των 
επενδύσεων του Ταµείου Ανάκαµψης. Πέραν των άλλων, 
προβλέπεται επίσης και η ενίσχυση της αγοράς οµολόγων 
στο Χ.Α. και η αναµόρφωση του συστήµατος «Χρυσής 
Βίζας» σε σύνδεση µε νέα κίνητρα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΤΟ PROJECT ΜΟΥ, 
ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΜΟΥ

  ΣΕΛ. 2

Folli Follie: Οι 
κρίσιµες Γ.Σ. και 
η επόµενη µέρα

 ΣΕΛ. 46

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΕ
Νέες προκλήσεις 
για την Εταιρική 
Υπευθυνότητα

 ΣΕΛ. 17-32

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ

 ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΞΑΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ 

Κοσμογονία αλλαγών 
για το Χρηματιστήριο

ΑΓΟΡΑ
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Το φορολογικό τοπίο του 2021.    ΣΕΛ. 6

> Οι ατοµικοί «κουµπαράδες» 
και η επαγγελµατική διαχείριση 
στο νέο Ταµείο.

Πολλά αναπάντητα 
ερωτήματα 
γύρω από τα εμβόλια

Νέο πόλο 
δηµιουργεί 
η BC Partners 
µε τη Forthnet

  ΣΕΛ. 47

Ποιοι και πώς ποντάρουν στο 
στοίχηµα του Greek recovery
  Το ελληνικό story κοιτούν και πάλι τα funds. - Στους µεγαλύτερους 
κερδισµένους η Ελλάδα. - Τι βλέπουν οι ξένοι για τις ελληνικές µετοχές.   ΣΕΛ. 16, 33

> Το τεράστιο ΣΟΚ ύφεσης 17,5% το 2020, που µερικώς 
αποφεύχθηκε λόγω των µέτρων στήριξης. 

> Πώς θα διανεµηθεί το «µαξιλάρι» των 3 δισ. ευρώ. 
–  Στα 32 δισ. ευρώ το πακέτο για το 2020-2021.

  ΣΕΛ. 4

Εμβόλιο και Ταμείο 
Ανάκαμψης κόντρα 

στον «βαρύ χειμώνα»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 
Οι παρεµβάσεις στην 
επικουρική ασφάλιση 
θα αυξήσουν ΑΕΠ 
και απασχόληση

και η επαγγελµατική διαχείριση και η επαγγελµατική διαχείριση 
    ΣΕΛ. 10-11

Το φορολογικό τοπίο του 2021.

1
Ψίθυροι...Ψίθυροι...

Η Ευρώπη βυθίζεται 
στο χρέος, 
η ΕΚΤ ετοιµάζει 
νέες κινήσεις
> Τα επόµενα µέτρα Λαγκάρντ 
για την πρόσθετη παροχή 
ρευστότητας.

  ΣΕΛ. 13

  ∆εν είναι βέβαιο πόσο θα διαρκεί η προστασία τους και 
αν θα ανοσοποιήσουν γρήγορα τον πληθυσµό.          ΣΕΛ. 35


