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Kεφ

  ΣΕΛ. 8-10

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Από τη ζήτηση 
στην προσφορά

 Το 2020 είναι δεδοµέ-
νο πως αποτελεί µια ιδι-
αίτερη χρονιά. Μια χρο-
νιά αποθέωσης των οι-
κονοµικών του κεϋνσια-
νισµού. Η απότοµη βύθι-
ση της ζήτησης στην οικο-
νοµία λόγω των περιορι-
στικών µέτρων καταπο-
λέµησης της πανδηµίας 
και προστασίας του αγα-
θού της δηµόσιας υγείας 
ανάγκασε την κυβέρνη-
ση, όπως και όλες τις κυ-
βερνήσεις, να ρίξει όλα τα 
όπλα που είχε στη διάθε-
σή της για να στηρίξει την 
κατανάλωση, την απασχό-
ληση και τις επενδύσεις. 
Το κράτος ανέλαβε µέρος 
της µισθοδοσίας του ιδιω-
τικού τοµέα µέσω του µέ-
τρου των αναστολών συµ-
βάσεων εργασίας,

 Ενέργεια, τουρισµός, τηλεπικοινωνίες, ακίνητα 
και ηλεκτρονικό εµπόριο είναι οι «καυτοί» 
κλάδοι των επενδύσεων που «πυροδοτούνται» µε 
την αναµενόµενη επιστροφή στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας. 
Τοµείς όπως οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, οι 
υποδοµές νέας γενιάς στις τηλεπικοινωνίες (οπτικές 

ίνες και 5G), τα ακίνητα για logistics και data centers, 
αλλά και δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας, 
όπως εφαρµογές τεχνολογιών, πρόκειται να βρεθούν στο 
επίκεντρο. Ήδη έχει ξεκινήσει κινητικότητα σε πολλούς 
κλάδους, µε τους µεγάλους παίκτες της αγοράς να 
παίρνουν θέσεις µάχης. Αναλυτικά όλα τα επενδυτικά 
σχέδια που «ξεδιπλώνονται».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΙ 
Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 
ΤΟ FOCUS ΤΟΥ

  ΣΕΛ. 2

Pfizer: Η 
πρωταθλήτρια 
του εµβολίου πάει 
Θεσσαλονίκη

 ΣΕΛ. 19

ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ PROJECTS ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Ανεβαίνει ο επενδυτικός 
πυρετός σε 5 κλάδους

Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 579 • Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 • Τιµή 2,5 €

Cosmote, Wind 
και Vodafone 
στην κούρσα 
για το 5G   ΣΕΛ. 22

Στοιχήµατα και 
κίνδυνοι του νέου 
Προϋπολογισµού

  ΣΕΛ. 14

Σήµα αναβάθµισης στέλνουν 
οι οίκοι αξιολόγησης
   Ατού για την Ελλάδα το Ταµείο Ανάκαµψης των 32 δισ.   ΣΕΛ. 24-25

> Χορηγήσεις 20 δισ. ευρώ, απαλλαγή από 
«κόκκινα» δάνεια και ψηφιακός µετασχηµατισµός. 

  ΣΕΛ. 16-17

Τα σχέδια των τεσσάρων 
συστημικών για το 2021

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

> Βήµα-βήµα οι µόνιµες 
ελαφρύνσεις που ετοιµάζει 
το υπουργείο Οικονοµικών. 

Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 579 • Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 579 • Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

> > Βήµα-βήµα οι µόνιµες Βήµα-βήµα οι µόνιµες 

Όλοι οι φόροι 
που θα µειωθούν 
την επόµενη 
διετία

το υπουργείο Οικονοµικών. 
    ΣΕΛ. 13

Βλέπουν µονοπωλιακούς κινδύνους στον κολοσσό των 
social media και της αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο.     ΣΕΛ. 23

Σε κρίσιµη καµπή 
η αγορά ηλεκτρισµού
Τι περιµένει παραγωγούς, προµηθευτές και καταναλωτές.   ΣΕΛ. 20-21

Μέχρι πού θα φτάσει το ράλι 
της ΔΕΗ. Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ.

Το παρασκήνιο της παραίτησης 
του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ.

Η «μητέρα των μαχών» για 
τον έλεγχο της Ελλάκτωρ.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

> Τι έρχεται για το πρόγραµµα 
«Συν-Εργασία». Ανάχωµα 
στις απολύσεις.

  ΣΕΛ. 15

> > Τι έρχεται για το πρόγραµµα Τι έρχεται για το πρόγραµµα Τι έρχεται για το πρόγραµµα 

Παρατείνεται 
η κρατική στήριξη 
των θέσεων 
εργασίας

Βλέπουν µονοπωλιακούς κινδύνους στον κολοσσό των 

Διαζύγιο Facebook 
από Instagram και 
WhatsApp θέλουν οι ΗΠΑΣε κρίσιµη καµπή 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΧΡΕΟ


