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Εχθρός 
από τα παλιά

 Οι άνω των 50 και 
ίσως και λίγο µικρότεροι 
θα θυµούνται ποια ήταν 
η κατάσταση στην ελλη-
νική αγορά και οικονο-
µία µέχρι πριν από περί-
που τρεις δεκαετίες. Αγό-
ραζες ένα αυτοκίνητο µε 1 
εκατοµµύριo δραχµές και 
τον επόµενο χρόνο η τιµή 
του στην αγορά, παρά το 
γεγονός ότι ήταν µεταχει-
ρισµένο, ανέβαινε κατά 
15% ή 20%. Το ίδιο συνέ-
βαινε και µε όλα τα προϊό-
ντα και υπηρεσίες. Αν δεν 
αγόραζες κάτι σήµερα, θα 
το αγόραζες τον επόµε-
νο χρόνο µε περισσότερα 
χρήµατα. Τα επιτόκια ήταν 
στα ύψη, κάνοντας απα-
γορευτικό τον τραπεζικό 
δανεισµό για επενδύσεις. 
∆ανεισµός για κατανάλω-
ση ουσιαστικά

 Στη συντηρητική πρόβλεψη για ανάπτυξη 3,6% 
το 2021 θα µείνει µέχρι και τον Σεπτέµβριο το 
υπουργείο Οικονοµικών, παρακολουθώντας 
στενά και τις εξελίξεις στο υγειονοµικό επίπεδο. 
Το ΥΠΟΙΚ δείχνει να µην παρασύρεται από πολύ καλύτερες 
προβλέψεις, όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
Τράπεζας της Ελλάδος και του ΙΟΒΕ. Ένα νέο lockdown θα 

έρθει να µεγεθύνει προβλήµατα τα οποία υπήρχαν και πριν 
την πανδηµία, αλλά έγιναν πιο απειλητικά τους 16 µήνες της 
υγειονοµικής κρίσης λόγω της µείωσης έως και µηδενισµού 
του τζίρου µεγάλων κλάδων της οικονοµίας, όπως 
ο τουρισµός, η εστίαση, η διασκέδαση και το λιανεµπόριο. 
Την ίδια ώρα οι αγορές παρακολουθούν µουδιασµένες 
τις αρνητικές εξελίξεις στο υγειονοµικό επίπεδο.
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Κυοφορείται νέο deal 
με αποχώρηση ξένης τράπεζας 

Γιατί οι εφοπλιστές στρέφουν 
τα πυρά τους στις Βρυξέλλες

Οι λόγοι για τον πυρετό 
στην αγορά των data centers
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

«Ελ Ντοράντο» 
για το online 
στοίχηµα 
η Ελλάδα   ΣΕΛ. 27

Σε κλοιό ζηµιών 
η ακτοπλοΐα

  ΣΕΛ. 22

Ο άλλος πρωταθλητής
του Euro 2021
  Απόβαση κινεζικών διαφηµίσεων στα γήπεδα    ΣΕΛ. 23

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συναγερμός στο ΥΠΟΙΚ 
μουδιασμένες οι αγορές

  ΣΕΛ. 2

ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΞΟ 
ΤΟΥ JEFF BEZOS

Γράφει ο Brad Stone
Opinion / The New York Times

> ∆ύο παρεµβάσεις 
ενίσχυσης εισοδηµάτων 
από το υπ. Εργασίας από το υπ. Εργασίας από το υπ. Εργασίας 

  ΣΕΛ. 4

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αύξηση κατώτατου, 
µείωση εισφορών 
το 2022

Η Κίνα τα βάζει 
με τους μεγιστάνες της

  ΣΕΛ. 5, 24-25

Κονταίνουν οι προσδοκίες 
για τη φετινή σεζόν    ΣΕΛ. 13

> Εντός της εβδοµάδας οι κρίσιµες αποφάσεις  
  ΣΕΛ.  8-9

Τα κριτήρια 
για τα νέα δάνεια

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Η λίστα µε τα επαγγέλµατα 
που οι αποδείξεις τους 
θα δίνουν φοροαπαλλαγή
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ΕΦΟΡΙΑ

Οι νέες αποδείξεις 
που µειώνουν 
τον φόρο

θα δίνουν φοροαπαλλαγήθα δίνουν φοροαπαλλαγή
    ΣΕΛ. 12

 ΤΟ 4Ο ΚΥΜΑ ΑΠΕΙΛΕΙ

Τι έρχεται για 
τις τιµές στο 
ηλεκτρικό ρεύµα

  ΣΕΛ. 18

Ποιους έχει απέναντι η κοµµουνιστική κυβέρνηση    ΣΕΛ. 29

Όλο το σχέδιο 
για υποχρεωτικό 
εµβολιασµό  ΣΕΛ. 15


