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Ώρα 
προετοιµασίας

 Οι καιροί που ζούµε εί-
ναι στο πεδίο της οικονο-
µίας –και όχι µόνο− πολύ 
ενδιαφέροντες. Έπει-
τα από µια πολύ µεγά-
λη ύφεση που προκάλε-
σε το lockdown, η ελλη-
νική οικονοµία βρίσκεται 
σε µια φάση ταχείας ανά-
καµψης. Μόνο που µαζί 
µε την ανάκαµψη έχει κά-
νει απειλητική την εµφά-
νισή του και ένα πολύ επι-
κίνδυνο οικονοµικό µέγε-
θος. Αυτό του πληθωρι-
σµού. Ήδη τον Νοέµβριο 
ο πληθωρισµός κινήθηκε 
στο 4,3% και τον ∆εκέµ-
βριο αναµένεται να κινη-
θεί, σύµφωνα µε τις προ-
βλέψεις, ακόµα υψηλότε-
ρα. Οι λόγοι για την επιτά-
χυνση του πληθωρισµού 
είναι πολλοί και σηµαντι-
κοί: η απότοµη

 Την ώρα που η ενεργειακή κρίση πυροδοτεί 
ένα ανεξέλεγκτο πληθωριστικό ντόµινο που 
απειλεί οικονοµίες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί άπραγη. 
Η ελπίδα είναι ότι θα υπάρξει αυτόµατη αποκλιµάκωση και 
εξοµάλυνση των τιµών της ενέργειας. Η δογµατική εµµονή 
των Βρυξελλών στο ισχύον προβληµατικό µοντέλο αγοράς 

επιβεβαιώθηκε και στο προχθεσινό συµβούλιο υπουργών 
Eνέργειας. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις αναλυτών αλλά και 
εκπροσώπων της αγοράς ενέργειας, οι υψηλές τιµές ήρθαν για 
να µείνουν. Ακόµα και οι πιο αισιόδοξοι αναλυτές που βλέπουν 
αποκλιµάκωση στο δεύτερο τρίµηνο του 2022 εκτιµούν ότι 
οι τιµές της ενέργειας θα σταθεροποιηθούν σε σηµαντικά 
υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τα προ κρίσης κόστη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΚΟΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΥΡΟ∆ΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 629 • Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 • Τιµή 2,5 €

Τι σημαίνει για τη Mytilineos 
η αναβάθμιση της S&P

Βουτιά στις μετοχές των 
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ΕΙΜΑΙ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗ FED

Γράφει η Claudia Sahm
Opinion / The New York Times

  ΣΕΛ. 19

 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΤΑΙΠΕ∆: 
Προτεραιότητα 
στα projects 
της περιφέρειας
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> Το παράθυρο για στελέχη 
από τον ιδιωτικό τοµέα 
άνοιξε για όλο το κράτος 

∆ΗΜΟΣΙΟ

Πιλότος ο ΕΦΚΑ 
για ιδιώτες 
διευθυντές

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΕΝΝΕΑΜΗΝΟ

Crash test 
στα αποτελέσματα 
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Έµφραγµα 
σε εφορίες και  
συµβολαιογραφεία


