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Αυτοσυγκράτηση

 «Η µεταβολή στο γενι-
κό επίπεδο τιµών κατανα-
λωτή». Αυτόν τον ορισµό 
δίνουν στον πληθωρισµό 
τα εγχειρίδια µακροοικο-
νοµικής σε όλον τον κό-
σµο. Οι τιµές µεταβάλλο-
νται σε µια οικονοµία, είτε 
είναι ελεύθερη, είτε είναι 
υπερρυθµισµένη και κε-
ντρικά κατευθυνόµενη. Σε 
µια ελεύθερη οικονοµία 
οι µεταβολές στις συνθή-
κες που καθορίζουν τις τι-
µές, όπως είναι η προσφο-
ρά, η ζήτηση και το επίπε-
δο ανταγωνισµού, αντα-
νακλώνται πολύ γρήγορα 
στις λιανικές τιµές. Ο µα-
νάβης παίρνει την κιµωλία 
και γράφει την τιµή στο τα-
µπελάκι µπροστά από το 
τελάρο. Το εστιατόριο τυ-
πώνει γρήγορα νέο τιµο-
κατάλογο και

 Ενδείξεις αυτοεκπληρούµενης προφητείας στις 
εκτιµήσεις των αγορών διαπιστώνουν 20 µελέτες 
της ΕΚΤ που περνούν από αξονική τοµογραφία 
τον κίνδυνο του πληθωρισµού.
Οι αναλύσεις καταλήγουν στην κεντρική διαπίστωση περί 
παροδικού χαρακτήρα των ανατιµήσεων. Όµως, τονίζεται 
ότι µπορούν να µετατραπούν σε πραγµατικό κίνδυνο για 

παρατεταµένο πληθωρισµό εάν προκληθεί αύξηση των 
µισθών και ανατιµήσεων σε περισσότερα προϊόντα. Το 
επίπεδο του πληθωρισµού ενδέχεται να παγιωθεί για µεγάλο 
διάστηµα πάνω από το 2%. Ωστόσο, µέχρι στιγµής δεν 
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τους κινδύνους αυτούς. 
Από την άλλη, έχουν υπεισέλθει νέα δεδοµένα που έφερε η 
πανδηµία, τα οποία απαιτούν στενότερη παρακολούθηση.
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Έρχονται 
εξαγορές 
στον κλάδο 
ηλεκτρισµού   ΣΕΛ. 20
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ 
ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 
ΝΑ ∆ΙΑΦΥΛΑΞΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ

Γράφει ο James Poulos
Opinion / The New York Times
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Τι φοβάται η ΕΚΤ 
για τον πληθωρισμό

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Πέτυχε η 
είσοδος ιδιωτών 
στις αστικές 
συγκοινωνίες

  ΣΕΛ. 22

Νέα ξενοδοχεία 
στην ΑΘήνα   ΣΕΛ. 17

Ξεκινούν οι 
e-µεταβιβάσεις 
ακινήτων   ΣΕΛ. 9

  Την ανηφόρα έχουν πάρει τα µισθώµατα      ΣΕΛ. 42-43

Οι  Έλληνες εφοπλιστές 
µε τα µεγαλύτερα κέρδη
  Η λίστα µε τα πιο χρυσά ονόµατα     ΣΕΛ. 26

> Η χειρότερη κρίση των τελευταίων 70 ετών 
στις µεταφορές

  ΣΕΛ. 18-19

> ∆ιευκόλυνση στην ένταξη 
και πιο πρόσφατων οφειλών 
προωθεί το υπ. Εργασίας
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> > ∆ιευκόλυνση στην ένταξη ∆ιευκόλυνση στην ένταξη 

ΤΑΜΕΙΑ

Πιο «γενναία» 
η ρύθµιση 
των 72 δόσεων

προωθεί το υπ. Εργασίας
    ΣΕΛ. 14   ΣΕΛ. 21

> Τα σχέδια της επιχείρησης 
πίσω από την απόφαση 
για ΑΜΚ 750 εκατ. ευρώ 
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∆ΕΗ

Τι φέρνει 
η αύξηση 
κεφαλαίου-µαµούθ

Η «κόλαση» 
στην παγκόσμια 

εφοδιαστική αλυσίδα
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Η έλλειψη στέγης 
«φουσκώνει» τα ενοίκια

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
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