Επενδύσεις πολλών
αστέρων στον τουρισμό
Νέα ξενοδοχειακά προϊόντα, αθλητικές
ακαδημίες και πολυτελείς κατοικίες μπαίνουν
στο οπλοστάσιο πέντε ισχυρών ελληνικών
 σελ. 8-9
και ξένων ομίλων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Τον Ιούνιο θα καταβληθεί η πρώτη
δόση του επιδόματος αναδοχής,
 σελ. 5 το οποίο κυμαίνεται από 325
έως1.200 ευρώ. Τι δηλώνει
στην «R» η αρμόδια υφυπουργός
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 σελ. 6-7

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»
Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ
Ανχελ Γκουρία, σε συνέντευξή του
στην «R», μιλά για τις ποιοτικές
αλλαγές που έχουν γίνει στην
ελληνική οικονομία και για τις άμεσες
ξένες επενδύσεις, ενώ καταθέτει στον
δημόσιο διάλογο τρεις προτάσεις για
τη μείωση των χρεών της πανδημίας
που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις

Τι προβλέπει η βελτιωμένη πρόταση που θα καταθέσει η Αθήνα

 σελ. 3

στην Κομισιόν για την τακτοποίηση οφειλών ύψους 6,7 δισ. ευρώ

Ν
 σελ. 12

Η «ΧΡΥΣΗ» ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΗΣ AMAZON ΜΕ ΤΑ ΕΛΤΑ
Ο αμερικανικός κολοσσός του
δισεκατομμυριούχου Τζεφ
Μπέζος θα συνεργάζεται πλέον
με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για
τη διανομή των προϊόντων του
στους Ελληνες καταναλωτές.
Μαγνήτης για την πολυεθνική
είναι το εκτεταμένο σε όλη
την ελληνική επικράτεια δίκτυο
της εταιρείας

Στην τελική ευθεία
η ρύθμιση των χρεών
της πανδημίας

έο βελτιωμένο σχέδιο ρύθμισης για την εξόφληση
των κορωνοχρεών σε περισσότερες δόσεις, από 65-70 και
άνω, θα παρουσιάσει το οικονομικό επιτελείο στους επικεφαλής
των θεσμών κατά την 11η αξιολόγηση τον προσεχή Ιούνιο. Το οικονομικό επιτελείο, που έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός «κουρέματος» των χρεών της πανδημίας, όπως ζητούν επιτακτικά οι φορείς της αγοράς, πρόκειται να βάλει στο τραπέζι
με τους θεσμούς μια νέα ρύθμιση, στην οποία
θα ενταχθούν μεγαλύτερος αριθμός χρεών -όχι
μόνο τα χρέη του πρώτου lockdown- και περισσότερες δόσεις. Τα φοροχρέη του πρώτου
lockdown, ύψους 1 δισ. ευρώ, που «πάγωσαν»
έως το τέλος του 2021 και μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση που έχει ανακοινωθεί, φαντάζουν σταγόνα στον ωκεανό των ληξιπρόθεσμων οφειλών και γι' αυτόν τον λόγο έχει ωριμάσει η απόφαση για πιο ουσιαστικές παρεμβά-

σεις. Παράλληλα, οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι μόνο το 2020 αγγίζουν τα 5,7 δισ. ευρώ και,
όπως λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς, η ρύθμιση που έχει εξαγγελθεί δεν φτάνει, αφού κάθε
μήνα οι υποχρεώσεις τρέχουν. Την ίδια στιγμή,
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το συνολικό
ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία ξεπέρασε
τα 108 δισ. ευρώ. Οι θεσμοί μπορεί, παραδοσιακά, να είναι αντίθετοι σε ρυθμίσεις με πολλές
δόσεις, καθώς εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο
υπονομεύεται η κουλτούρα πληρωμών, ωστό-

σο αναγνωρίζουν ότι το ιδιωτικό χρέος αποτελεί μια πραγματική βόμβα στην πορεία επανεκκίνησης της οικονομίας.
Με χιλιάδες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και να βλέπουν με αβεβαιότητα την επόμενη ημέρα, εξετάζεται το σενάριο να ρυθμιστούν περισσότερες φορολογικές οφειλές που «γεννήθηκαν»
μετά τον Ιούνιο του 2020, όπως ο φόρος εισοδήματος ή και ο ΕΝΦΙΑ, που δεν εξοφλήθηκαν
από επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά.

