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Φυσικό αέριο 
όπως εµβόλια

 Η Ευρώπη βρίσκε-
ται σε πολύ δύσκολη κα-
τάσταση αναφορικά µε τα 
ενεργειακά της. Ο χειµώ-
νας προµηνύεται εξαιρε-
τικά δύσκολος για όλους. 
Για επιχειρήσεις, νοικοκυ-
ριά και κυβερνήσεις. Οι 
επιχειρήσεις, όπως αποτυ-
πώνεται µε αριθµούς στο 
κεντρικό θέµα του «Κ», 
βλέπουν τον ενεργειακό 
τους λογαριασµό να εκτο-
ξεύεται. Βασικός λόγος εί-
ναι ότι έχουν ανέβει πάρα 
πολύ οι τιµές χονδρικής 
του ρεύµατος, λόγω και 
της ανόδου της τιµής του 
φυσικού αερίου, που χρη-
σιµοποιείται πλέον σε µε-
γάλο βαθµό για την παρα-
γωγή ρεύµατος στην Ελ-
λάδα. Την ίδια ώρα, τα 
νοικοκυριά ετοιµάζονται 
για µια πολύ

 Σε συστηµικό κίνδυνο που απειλεί οικονοµία 
και επιχειρήσεις εξελίσσεται η ενεργειακή κρίση 
που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τη 
χώρα µας, µε τις πρωτοφανείς αυξήσεις στις 
τιµές του φυσικού αερίου και του ρεύµατος. 
Η κρίση πλήττει όλη την αλυσίδα, από τη βιοµηχανία και τη 
µεταποίηση µέχρι τα νοικοκυριά. Οι λογαριασµοί ρεύµατος 

που φτάνουν σε καταναλωτές είναι αυξηµένοι έως και 
150%, µε τις επιχειρήσεις να µετακυλίουν στα τελικά 
προϊόντα τα αυξηµένα κόστη. Το νέο κύµα ανατιµήσεων 
είναι ήδη ορατό στην αγορά. Σε αυτό το κλίµα η κυβέρνηση 
επιχειρεί µέσω επιδοτήσεων να δηµιουργήσει ανάχωµα 
στις αυξήσεις, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εγρήγορση για 
ενδεχόµενα προβλήµατα τροφοδοσίας τον χειµώνα.
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Το ερώτημα είναι ποιος 
θα συνδέσει τις νέες οπτικές ίνες

Πότε καταφθάνει ο στρατηγικός
επενδυτής στην Attica Bank

Ψήνεται μπαράζ εξαγορών
και συγχωνεύσεων
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  ΣΕΛ. 2

ΓΙΑΤΙ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ 
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Γράφει η Lindsay Crouse
Opinion / The New York Times
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Οι 11 αλλαγές 
που έρχονται 
το 2022

του υπ. Εργασίας 
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Γιατί η Intracom  
πουλά την 
Intrasoft   ΣΕΛ. 22
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Το ∆ηµόσιο 
πληρώνει 1,8 δισ. 
ευρώ σε ιδιώτες
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Χρυσή σεζόν 
για κρουαζιέρα - yachting
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Τι θέλει η 
Αθήνα για το 
δηµόσιο χρέος Τι συστήνουν οι οίκοι εν όψει

της «τέλειας καταιγίδας»    ΣΕΛ. 24-25
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Περισσότερα και 
φθηνότερα δάνεια

Ξηλώνουν θέσεις 
της business class 
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