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Eurostat: Έτσι
«εµβολιάστηκε»
η ελληνική
οικονοµία το 2020

Folli Follie: Το ντόµινο
αποκαλύψεων που
ανοίγει το κουτί
της Πανδώρας

> Το πακέτο µέτρων στήριξης
επιχειρήσεων και νοικοκυριών διέσωσε
θέσεις εργασίας και εισοδήµατα.

> Η έκθεση της PwC βρίσκεται
στα χέρια της ∆ικαιοσύνης για να
αποφασίσει αν θα πάει στη Βουλή.

ΣΕΛ. 11

• Τιµή 2,5 €

Κίνδυνοι και προοπτικές
των αγορών για το 2021


ΣΕΛ. 7

Οι προβλέψεις και οι ανησυχίες των αναλυτών.

ΣΕΛ. 24-25

ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Νέες μειώσεις εισφορών
και φόρων το 2021
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟ
ΨΑΛΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ - ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Πρωταθλητής
της Μεσογείου
το λιµάνι
του Πειραιά ΣΕΛ. 19
Ποιοι και γιατί
επενδύουν τώρα
στις ΑΠΕ
Οι προσδοκίες και οι
προοπτικές του κλάδου.

ΣΕΛ. 16

Γιατί µπορεί
να καθυστερήσει
η έξοδος από
την κρίση
ΣΕΛ. 23

 ∆ιπλό µπόνους στις επιχειρήσεις και τους
εργαζοµένους ετοιµάζει το οικονοµικό επιτελείο
της κυβέρνησης µε στόχο την αύξηση της
παραγωγικότητας και την οικονοµική στήριξη
των επιχειρήσεων.
Έρχεται µεγάλη µείωση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων
αποδοχών, που θα περικόψει το µη µισθολογικό κόστος

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις, ενώ προωθείται η
διατήρηση του µέτρου της µείωσης της προκαταβολής
φόρου και για το 2021. Η µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών λόγω του χαµηλότερου πλαφόν των
ασφαλιστέων αποδοχών µπορεί να φθάσει ακόµη και το
50%, ενώ η µείωση της προκαταβολής φόρου θα γίνει
βάσει νέων κριτηρίων.
ΣΕΛ. 8, 9

«Στηρίξτε με ρευστότητα
την πραγματική
οικονομία»

O Richard Branson
στο Κεφάλαιο

> Οι επιστολές Λαγκάρντ και SSM

προς τα συστηµικά πιστωτικά ιδρύµατα.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ∆ΕΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΥΝ
ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 13

Ψίθυροι...

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Όχι µόνο
ψηφιοποίηση
 Η κυβέρνηση έχει πά-

ΕΚΤ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Σ Ε Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Μ Ε Τ Ο Υ Σ

 Άποψη

ρει µια σειρά πρωτοβουλιών για τη διόρθωση
στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας και την οικονοµία γενικότερα που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από το νέο έτος
αναστέλλεται η εισφορά
αλληλεγγύης για τα εισοδήµατα του ιδιωτικού τοµέα και µειώνονται συνολικά κατά τρεις µονάδες
οι ασφαλιστικές εισφορές
για επιχειρήσεις και µισθωτούς. Παράλληλα, θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση εργαζοµένων υψηλής
προστιθέµενης αξίας από
το εξωτερικό, όπως η µείωση κατά 50% του φορολογητέου εισοδήµατος
για τα επόµενα
ΣΕΛ. 2


ΣΕΛ. 46-47

1
Ξαφνικά πολλοί «μνηστήρες»
2 για την πολύπαθη ΛΑΡΚΟ.
Τροχιά σύγκρουσης στα
3 Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Στο Top-10 των κατασκευαστών
φωτοβολταϊκών η Mytilineos.

«Μάχη χαρακωµάτων»
για τον έλεγχο του οµίλου


Οι τελευταίες κινήσεις Καλλιτσάντση-Reggeborgh.

ΣΕΛ. 17

Ιστορικό το 2020
για τη Wall Street
 Χρονιά υψηλών αποδόσεων και ρεκόρ για το
αµερικανικό Χρηµατιστήριο παρά την πανδηµία.

ΣΕΛ. 26

