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«Είναι 
η αξιοπιστία,
ανόητε…»

 Την εποχή της δήθεν 
περήφανης διαπραγµά-
τευσης η χώρα έφτασε 
στο χείλος της αβύσσου. 
Οι τότε κυβερνώντες, το 
πρώτο εξάµηνο του 2015, 
έσκυψαν και κοίταξαν την 
άβυσσο. Αναρωτήθηκαν: 
«Λες να υπάρχει δίχτυ 
που δεν φαίνεται ή µας το 
κρύβουν;». Όταν κατάλα-
βαν ότι δεν υπάρχει τίπο-
τα που να προστατεύσει 
τους ίδιους ύστερα από 
ένα άλµα στο κατάµαυρο 
κενό, έκαναν µεταβολή, 
διασύρθηκαν µετατρέπο-
ντας το «ΟΧΙ» του δηµο-
ψηφίσµατος σε «ΝΑΙ» και 
υπέγραψαν ένα νέο, σκλη-
ρό για τους πολίτες, Μνη-
µόνιο. Με νέους φόρους 
και εξοντωτικά πλεονά-
σµατα 3,5%

 Την επαναφορά της οικονοµίας σε τροχιά 
χαµηλότερων φόρων θα σηµάνει η µείωση των 
πρωτογενών πλεονασµάτων και η απαλλαγή από 
το καθεστώς της ενισχυµένης εποπτείας που 
δροµολογείται µετά το τέλος της πανδηµίας.
Κοινή παραδοχή στην Ε.Ε. είναι ότι η επαναφορά της 
οικονοµίας στα επίπεδα του 2019 δεν θα έρθει πριν από 

τα µέσα του 2022 και θα παραµείνει εύθραυστη. Γι' αυτό 
συζητείται ήδη η αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών 
κανόνων. Το στοίχηµα που καλείται να κερδίσει η Ελλάδα 
για να αφήσει πίσω της τη δηµοσιονοµική θηλιά είναι να 
εκπληρώσει τις προσδοκίες των αγορών για προώθηση 
των κατάλληλων µεταρρυθµίσεων και φυσικά να επιτύχει 
ταχεία ανάκαµψη µετά την πανδηµία.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο
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ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΠΑΘΟΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΧΡΗΜΑ   ΣΕΛ. 2

Στα άκρα ∆ΕΗ- 
βιοµηχανία για 
τα τιµολόγια  ΣΕΛ. 19
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Χαλαρώνει η θηλιά 
των πλεονασμάτων
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Τα παίζουν 
όλα για όλα 
οι µονοµάχοι 
της Ελλάκτωρ

  ΣΕΛ. 21

Γιατί ανεβαίνουν 
τα ναύλα 
στη Ναυτιλία. 
Τι βλέπουν οι 
εφοπλιστές   ΣΕΛ. 18

Point system σε όλους 
τους δανειολήπτες 
  Τι σηµαίνει για τις τράπεζες το νέο σύστηµα.   ΣΕΛ. 8-9

> Η φορολογική διοίκηση 
ξεκινά σαρωτικές διασταυρώσεις 
σε εισοδήµατα 3ετίας.
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Ενέδρα 
της εφορίας 
για αδήλωτα 
Airbnb

σε εισοδήµατα 3ετίας.σε εισοδήµατα 3ετίας.
    ΣΕΛ. 6

  Γιατί οι αεροµεταφορές θα δοκιµαστούν και φέτος.   ΣΕΛ. 26

Τι αγοράζουν 
τα funds στην Ελλάδα
  Οι κλάδοι µε προσδοκίες κρυµµένων υπεραξιών.    ΣΕΛ. 4-5

Το παράλογο αίτημα 
των συνδικαλιστών της ΔΕΗ.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην 
ενέργεια από τους αναλυτές.

Το σχέδιο για πανευρωπαϊκή 
επιτροπή κεφαλαιαγοράς.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Χαστούκι 
κορονοϊού 
στα εµπορικά 
µισθώµατα

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

 ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ 3,5%

> Οι περιορισµοί µετακινήσεων 
και η τηλεργασία χτυπούν 
το εµπορικό κέντρο. 

  ΣΕΛ. 42-43

Δεύτερο έτος 
συντριβής για 
τις αεροπορικές

> Τι βλέπουν και ψηφίζουν Λεωφόρο Αθηνών.
  ΣΕΛ. 24-25

ΜΕΤΟΧΕΣΜΕΤΟΧΕΣ

Το success story 
στο Χρηματιστήριο γράφουν 

ξένοι και ελληνικοί οίκοι


