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ΑΣΦΑΛΙΣΗ

∆ΑΝΕΙΑ

Κίνητρα για
επαγγελµατικά
ταµεία

Χαλαρώνουν
οι όροι των
στεγαστικών

> Όλες οι αλλαγές
που προωθούνται σε
Ελλάδα και Ευρώπη

> ∆υναµικότερη
επιστροφή των τραπεζών
στη στεγαστική πίστη

ΣΕΛ. 10

• Τιµή 2,5 €

ΜΕΤΟΧΕΣ

Year-end ράλι
βλέπουν οι αναλυτές
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ΣΕΛ. 24-25

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

Έρχονται νέα μέτρα
για την ακρίβεια

ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ COVID - ΜΟΝΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ - ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ 2021-2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Πιέσεις για
νέα deals στον
ηλεκτρισµό ΣΕΛ. 20

 Συνέχεια της πανδηµίας του κορονοϊού µε άλλη
µορφή θεωρεί πλέον το υπουργείο Οικονοµικών
την ενεργειακή κρίση που ζούµε µε τη µορφή των
ανατιµήσεων στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο και στο
ηλεκτρικό ρεύµα, προσαρµόζοντας ανάλογα και τη δράση
του για το επόµενο διάστηµα.
Είναι πλέον βέβαιο ότι ο χειµώνας 2021-2022 θα περάσει
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650 εκατ. ευρώ
σε νέα έργα
πληροφορικής

Υγεία: Ήρθε η
πανδηµία των
ανεµβολίαστων
ΣΕΛ. 13

Γράφει ο Zachary Karabell
Opinion / The New York Times

ΠΟΣΟ ΨΗΛΑ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ
Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ DOW JONES;

 Άποψη

Κρίσης
συνέχεια
 Οι οικονοµικοί και-

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.0

ΣΕΛ. 18-19

Ακίνητα: Βλέπουν
άνοδο έως και
το 2026
ΣΕΛ. 42-43

µε µια νέα έξαρση κρουσµάτων στο πεδίο της πανδηµίας και
παράλληλα συνέχιση του «εισαγόµενου πληθωρισµού» από
τα προϊόντα ενέργειας. Όποιος επιπλέον δηµοσιονοµικός
χώρος προκύψει από την επόµενη αναθεώρηση του ρυθµού
ανάπτυξης σχεδιάζεται από το κυβερνητικό επιτελείο να
χρησιµοποιηθεί για ένα νέο πλέγµα µέτρων ανάσχεσης
των ανατιµήσεων.

Από το γκισέ
και το βιβλιάριο
στο Virtual Banking

> Πού θα δώσουν 400 εκατ. ευρώ έως το 2024

για την e-µετάβαση
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 2

Ψίθυροι...

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ροί που ζούµε είναι πολύ
ενδιαφέροντες. Και είναι ενδιαφέροντες επειδή µαζί µε τις προσδοκίες για καλύτερες ηµέρες
κρύβουν και πολλούς κινδύνους και παγίδες. Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια αντιµέτωπη µε συνεχείς προκλήσεις. Από τη χρεοκοπία του 2010 κατάφερε να
βγει το 2019, επιστρέφοντας σε ταχείς ρυθµούς µεγέθυνσης. ∆εν πρόλαβε,
όµως, να καρπωθεί τις θυσίες των µεταρρυθµίσεων
της εποχής των Mνηµονίων. Ήρθε η πανδηµία και
τα lockdown, που έβαλαν
την οικονοµία στην κατάψυξη. Πλέον, µε την ευρεία χρήση των
ΣΕΛ. 2


ΣΕΛ. 46-47

1
Το μέγα μυστήριο με την
2 πώληση ελληνικού πλοίου
Ο «χρησμός» της ΕΔΕΥ για
3 τα κοιτάσματα στην Κρήτη

Διαγωνισμός 200 εκατ. για
την υδροδότηση της Αττικής

Γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές
αγοράζουν µεταχειρισµένα


Πεδίο αναζήτησης κερδών για τους πλοιοκτήτες
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Ρεκόρ εξαγορών το 2021


Η πανδηµία έγινε επιχειρηµατική ευκαιρία

ΣΕΛ. 26

