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 Άποψη



Ανθρώπινη 
ζωή και 
αξιοπρέπεια

 Πριν από µερικούς µή-
νες, λίγο µετά το ξέσπα-
σµα της πανδηµίας, ένας 
Ευρωπαίος πολιτικός είχε 
δώσει µια συνέντευξη για 
τα συγκοινωνούντα ζητή-
µατα της δηµόσιας υγείας 
και της οικονοµίας. Πρώ-
ην υπουργός Οικονοµι-
κών της Γερµανίας, ο γνω-
στός για την περίοδο των 
µνηµονίων στην Ελλά-
δα, Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, 
είχε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 
πει ότι η ανθρώπινη αξι-
οπρέπεια προηγείται της 
ανθρώπινης ζωής, εννο-
ώντας και την οικονοµι-
κή αξιοπρέπεια που απει-
λείται από τα περιοριστι-
κά µέτρα λόγω πανδηµί-
ας. Μάλιστα, είχε πει ότι 
η αξιοπρέπεια αυτή είναι 
µια από τις πιο

 Στα όριά τους έχουν αρχίσει να κινούνται 
οικονοµία, αγορά και δηµόσια ταµεία. Ο πάγος 
στην οικονοµική δραστηριότητα προκαλεί 
σηµαντική µείωση των κρατικών εσόδων, αλλά 
και ανησυχητική αύξηση των κρατικών δαπανών. 
Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές αντοχές της 

χώρας. Παράλληλα, η οικονοµία φαίνεται να κινείται µε 
βάση το δυσµενές σενάριο του φετινού Προϋπολογισµού. 
Συνολικά, από τον περασµένο Μάρτιο για τους 12 µήνες 
της πανδηµίας η οικονοµία λειτούργησε µόνο τους πέντε, 
και αυτούς µε σηµαντικούς περιορισµούς. Οι εκπρόσωποι 
της αγοράς εκπέµπουν «SOS» και ζητούν άµεσο άνοιγµα, 
έστω και µε περιορισµούς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τι θα κρίνει 
το µέλλον 
των ναυπηγείων

 ΣΕΛ. 20
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ΑΓΟΡΕΣ
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Γίνετε παραγωγοί 
ΑΠΕ χωρίς... 
φωτοβολταϊκό

  ΣΕΛ. 23

Τουρισµός: 
Οι πρώτες τάσεις 
στις κρατήσεις

  ΣΕΛ. 10-11

> Αφορούν κάθε είδους 
εισόδηµα που έπρεπε 
να δηλωθεί στην Ελλάδα
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ΕΦΟΡΙΑ 

Νέα στοιχεία Ελλήνων 
µε περιουσία 
στο εξωτερικό

να δηλωθεί στην Ελλάδα
    ΣΕΛ. 4

Fake τράπεζες στο ∆ιαδίκτυο
  Οι επιτήδειοι και τα τεχνάσµατά τους    ΣΕΛ. 21

Μπαράζ έκδοσης 
νέων εταιρικών ομολόγων

Το όφελος από την 
ψηφιοποίηση των τραπεζών

ΟΤΕ: Αυξημένο κατά 20% 
το νέο μέρισμα
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

ΑΠΑΤΕΣ

Στα όριά τους οικονομία, 
αγορά και δημόσια ταμεία

 H ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ LOCKDOWN ΦΕΡΝΕΙ...

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Το σχέδιο 
για επιδότηση 
θέσεων εργασίας
> Νέο όπλο για τη στήριξη 
των πληττόµενων 
επιχειρήσεων 

  ΣΕΛ. 12

  Οι κίνδυνοι της δηµοσιονοµικής χαλάρωσης    ΣΕΛ. 26Οι κίνδυνοι της δηµοσιονοµικής χαλάρωσης

Φάντασμα πληθωρισμού 
μετά την πανδημία

ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ξεκινά το νέο κύμα 
των κόκκινων δανείων

> Με τη λήξη ρυθµίσεων και αναστολών 
µπαίνουν ξανά σε καθυστέρηση

  ΣΕΛ. 9

Το story πίσω από το sell-off 
κρατικών οµολόγων   ΣΕΛ. 24-25

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ 
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