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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Φοροκίνητρα για
συγχωνεύσεις

Αξιολόγηση
στο ∆ηµόσιο
µε µπόνους

> Στόχος η αύξηση
του µέσου µεγέθους
των ελληνικών εταιρειών

> Όλο το σχέδιο
του υπουργείου
Εσωτερικών

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 13

• Τιµή 2,5 €

Αριστοτελία Πελώνη

«Στο τραπέζι νέα κίνητρα
για εµβολιασµό»


«Ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το µάτι στους αντιεµβολιαστές»

ΣΕΛ. 15

ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Το μεγάλο τραπεζικό
ποντάρισμα στα ακίνητα
ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ – ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Πυρετός
συνεργασιών
ΣΕΛ. 20
στις ΑΠΕ

 Οι ελληνικές τράπεζες ποντάρουν στην αγορά
ακινήτων, καθώς προβλέπουν ετήσιο ρυθµό
ανόδου στις τιµές κατά 5% τα επόµενα χρόνια.
Το κέρδος είναι διπλό. Ήδη πραγµατοποιούν τεράστια έσοδα
από υπεραξίες και µισθώµατα µέσω των χαρτοφυλακίων
επενδυτικών ακινήτων, ενώ διπλασιάζονται τα κέρδη από τις
εκταµιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων. Η ανάκαµψη της

ελληνικής οικονοµίας θα ενισχύσει περαιτέρω την αγορά
ακινήτων, δηµιουργώντας έναν ανατροφοδοτούµενο κύκλο
ανάπτυξης. Ήδη, οι επενδύσεις στην αγορά ακινήτων θα
ξεπεράσουν φέτος το 1 δισ. ευρώ, µε τις νέες εκταµιεύσεις
στεγαστικών δανείων να υπερβαίνουν τα 800 εκατ. ευρώ.
Το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων και το Ταµείο Ανάκαµψης
δηµιουργούν συνθήκες ευκαιριών στην κτηµαταγορά.
ΣΕΛ. 8-9

Όλα για τις
αποζηµιώσεις
ΣΕΛ. 10-11
ενοικίων

ΑΓΟΡΕΣ

Το μπρα ντε φερ
ομολόγων-μετοχών

Πεδίο δράσης
για τους
τροµοκράτες
η πανδηµία ΣΕΛ. 23

Γράφει ο Nelson Lichtenstein
Opinion / The New York Times

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

> Πώς εξηγούν τη στάση αναµονής στο Χ.Α. οι αναλυτές
ΣΕΛ. 24-25

Μαρία Αγγελικού

ση

Κώστας
Κωνσταντακόπου
λος

Γιώργος Προκοπίου

Η λίστα των µεγαλύτερων
Ελλήνων εφοπλιστών


Οι δύο
Ελλάδες
 Είναι το µεγάλο βαρί-

Πράσινες
επενδύσεις από
τα Telecoms ΣΕΛ. 22

ΤΟ 40 ΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΜΕ ΤΙΣ BIG BUSINESS
ΕΛΑΒΕ ΤΕΛΟΣ
ΣΕΛ. 2

 Άποψη

Η κατάταξη βάσει αξίας και χωρητικότητας πλοίων

ΣΕΛ. 21

Ψίθυροι...

1
Προσφυγές μπλοκάρουν
2 το Master Plan του ΟΛΠ
Οι αλλαγές που έρχονται
3 στο ΤΧΣ και τι σημαίνουν

δι αυτού του τόπου. Η µία
Ελλάδα να προσπαθεί να
τραβήξει τη χώρα µπροστά κοιτάζοντας προς τη
∆ύση, δηλαδή την περιοχή του ∆ιαφωτισµού και
της προόδου, και η άλλη
Ελλάδα να κοιτάζει προς
την Ανατολή και το σκοτάδι των δεισιδαιµονιών,
της συνωµοσιολογίας και
της καθυστέρησης. ∆εν θα
µπορούσε να υπάρξει καλύτερη συγκυρία για την
εµφάνιση των δύο αυτών
ρευµάτων στην ελληνική
κοινωνία σε σχέση µε την
τρέχουσα.
Από τη µια οι εικόνες µε
τις ουρές στα εµβολιαστικά κέντρα από πολίτες που
σπεύδουν για να προστατευθούν οι ίδιοι, αλλά και
να προστατεύσουν ΣΕΛ. 2 

ΣΕΛ. 46-47

Ζεστή η ζήτηση για κατοικίες
στο Ελληνικό

Στη Wall Street
οι εταιρείες
διαστημικών ταξιδιών


Ήταν όνειρο και γίνεται πραγµατικότητα

ΣΕΛ. 26

