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Μισό... ΑΕΠ ενισχύσεις έως το 2027
90 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις - δάνεια από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΙnvestEU και την ΕΤΕπ
Νέο ρεκόρ επενδύσεων
με 456,3 εκατ. για τον ΑΔΜΗΕ
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Όμιλος
ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων για το 2020, σημείωσε
ρεκόρ επενδύσεων, οι οποίες ανήλθαν στα
456,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 83% σε
ετήσια βάση. σελ. 9

Δεσμεύσεις Reggeborgh
για στήριξη της Ελλάκτωρ

Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Αν αναλογιστεί
Οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια
κανείς ότι το ελληνικό ΑΕΠ το 2020
που θα έρθουν στην Ελλάδα από
Μόνο το Ταμείο
υποχώρησε πλησίον των 170 δισ.
την Ε.Ε., μέσω των διαφόρων κοιθα μοχλεύσει
ευρώ, τα 90 δισ. ευρώ των επιχονοτικών χρηματοδοτικών εργαλείεπενδύσεις
ρηγήσεων και δανείων από την Ε.Ε.
ων και μέσων, εκτιμάται ότι θα
27 δισ. ευρώ
την παραπάνω περίοδο ξεπερνούν
ανέλθουν την περίοδο 2021-2027
το 50% του εθνικού Ακαθάριστου
στο πρωτοφανές ύψος των 90 δισ.
ευρώ. Το παραπάνω ποσό θα προέλθει από τον Εγχώριου Προϊόντος. Και αν στις επενδύσεις που
θα γίνουν με τα κοινοτικά κονδύλια υπολογιστεί
τακτικό προϋπολογισμό της Ε.Ε., το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΙnvestEU (διαδέχεται το επενδυτικό η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και των τραπακέτο Γιούνκερ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα πεζών, τότε η συνολική θετική επίπτωση στην

Με το ποσό των 50 εκατ. ευρώ,
τουλάχιστον, να έχει εξασφαλιστεί, θα ξεκινήσει, εφόσον εγκριθεί από τη γ.σ. των
μετόχων στις 22 Απριλίου, η αύξηση κεφαλαίου, συνολικού ύψους 120,5 εκατ. ευρώ,
της Ελλάκτωρ, μετά τις χθεσινές δεσμεύσεις
που ανέλαβε η Reggeborgh Invest. σελ. 11

Κριστίν Λαγκάρντ

Πρόεδρος της ΕΚΤ

Αισιοδοξία
για μετα-πανδημική
ανάπτυξη

Πρόταση εισαγγελέα - Σκάνδαλο FF

Παραπομπή για την οικογένεια
Κουτσολιούτσου και άλλους 18

Καθησυχαστικό σήμα για τις
μακροπρόθεσμες προοπτικές
στην Ευρωζώνη και τη μεταπανδημική ανάπτυξη έστειλε
χθες η πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ,
επαναβεβαιώνοντας
ταυτόχρονα και την πρόθεση
της ΕΚΤ να διατηρήσει ανοιχτή
την «ομπρέλα» του
προγράμματος αγοράς
ομολόγων στον χρόνο
και στο εύρος
που θα χρειαστεί.

Να δικαστούν η οικογένεια Κουτσολιούτσου
και άλλα 18 πρόσωπα, με κατηγορίες σε
βαθμό κακουργήματος, για την υπόθεση των
παραποιημένων οικονομικών ισολογισμών
της Folli Follie, των πλαστογραφιών και της
εξαπάτησης των επενδυτών, προτείνει η
αρμόδια εισαγγελέας στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. σελ. 13

ΕΑΒ: Προσλήψεις
670 νέων εργαζομένων
Πρόγραμμα προσλήψεων 670 νέων εργαζομένων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη
στελέχωση των εν εξελίξει προγραμμάτων
της, υλοποιεί η ΕΑΒ. σελ. 12

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΕΠ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Τζέφρι Ντ. Σακς
Καθηγητής στο
πανεπιστήμιο Columbia

Η παγκόσμια
χρηματοδότηση
να βάλει τέλος
στην πανδημία
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Allianz Ελλάδος

ΑΥΞΗΣΗ 113,5% ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟ 2020
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Eurolife

ΜΕ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
151,9 ΕΚΑΤ. ΤΟ 2020
Γ.Δ. Χ.Α. 884,77 (0,37%) ▲
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σελ. 16

Με βαριά...
συμπτώματα
οι μικρές
επιχειρήσεις
ΓΣΕΒΕΕ
Δυσμενής παραμένει η κατάσταση για την πλειονότητα των
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δυσκολεύονται σημαντικά να αντεπεξέλθουν
στις οικονομικές επιπτώσεις της
πανδημίας, με το 50% των μμε
να έχει ρευστό για έναν μήνα,
σύμφωνα με την εξαμηνιαία
έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. σελ. 6

DOW JONES 33.503,57 (0,17%) ▲

FTSE 100 6.942,22 (0,83%) ▲

οικονομία θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Άλλωστε,
μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης εκτιμάται ότι θα
φέρει ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις της
τάξης των 27 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ιστορική
ευκαιρία για τη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι
θα γίνει σωστή αξιοποίηση του κολοσσιαίου
αυτού ποσού, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να ξεκινήσει για πρώτη φορά από την ίδια αφετηρία
με τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομικές δυνάμεις
στη νέα βιομηχανική επανάσταση της πράσινης
και ψηφιακής μετάβασης. σελ. 3

120 δόσεις για δάνεια
με εγγύηση Δημοσίου
Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ - Βεβαιωμένες οφειλές
Αυτοπροσώπως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν
πλέον τη δυνατότητα χιλιάδες
φορολογούμενοι, αλλά και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν σε 120
δόσεις τις βεβαιωμένες οφειλές
τους που προέκυψαν από μη
εξυπηρετούμενα δάνεια που
δόθηκαν με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Πρόκειται
για δάνεια, τα οποία χορηγήθηκαν έως και το 2012, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην Εθνικό
Ταμείο Επιχειρηματικότητας
και Ανάπτυξης Α.Ε.) ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Α.Ε. (ΤΕΜΠΜΕ) και έχουν κα-

Στα 109,1 δισ.
«φούσκωσαν»
τα ληξιπρόθεσμα

Στην εντατική
παραμένουν
Θεσσαλονίκη
και Αττική

Φεβρουάριος

Ιικό φορτίο - ΜΕΘ

Ανησυχητικές διαστάσεις προσλαμβάνει το φαινόμενο της αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς το Δημόσιο, το οποίο επανεμφανίστηκε από
τον Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε η περίοδος της
πανδημίας και συνεχώς επιδεινώνεται. Σύμφωνα
με την ΑΑΔΕ, το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ήδη στο
τέλος Φεβρουαρίου 2021 έχει ξεπεράσει τα 109,1
δισ. , έναντι 108,1 δισ. στις 31.12.20 και 106,055 δισ.
στο τέλος Φεβρουαρίου 2020. σελ. 5

DAX 30 15.202,68 (0,17%) ▲

ταστεί ληξιπρόθεσμα στις τράπεζες έως τις 7.10.2019. Η σχετική αίτηση από τους υπόχρεους, σύμφωνα και με την υπ’
αριθμ. Ε.2073/8.4.2021 εγκύκλιο
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία διευκρινίζονται διατάξεις του άρθρου 293 του ν. 4738/2020, υποβάλλεται στην Υπηρεσία της
Φορολογικής Διοίκησης η
οποία είναι αρμόδια για την
επιδίωξη της είσπραξης της
οφειλής ή και στη ΔΟΥ στην
οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οποία σε κάθε περίπτωση
υποχρεούται να τη διαβιβάσει
αμελλητί στην αρμόδια για την
επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία. σελ. 5

CAC 40 6.165,72 (0,57%) ▲

σελ. 7

Ευρώπη

Συνεχίζεται
το αλαλούμ
με το εμβόλιο
της AstraZeneca
ΧΡΥΣΟΣ 1.756,21 ▲

Συναγερμός έχει σημάνει στη
Θεσσαλονίκη, όπου το ιικό φορτίο στα λύματα την τελευταία
εβδομάδα δείχνει αύξηση κατά
30%, ενώ τα νοσοκομεία είναι
ασφυκτικά γεμάτα. Στην Αττική
και την Αχαΐα η κατάσταση δεν
είναι καλύτερη, με τις νέες εισαγωγές να χτυπούν και πάλι
«κόκκινο». σελ. 7

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 61,27 ▲

ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1916 ▲

