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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Εντός του 2022
οριστική έξοδος
από την εποπτεία

Τράπεζες γίνονται
οι εταιρείες
τεχνολογίας

> Η 12ετής περιπέτεια
των Μνηµονίων
τερµατίζεται

> Μερίδιο 30%
στον δανεισµό
επιχειρήσεων στην Ε.Ε.

ΣΕΛ. 4

• Τιµή 2,5 €

ΑΓΟΡΕΣ

Έρχεται διπλή αναβάθµιση
σε οικονοµία-Χρηµατιστήριο

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 24-25

ΗΜΙΜΕΤΡΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Ανοχύρωτοι απέναντι
στην ενεργειακή κρίση
ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΑΣ
ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Από ρεκόρ
σε ρεκόρ
τα σούπερ-µάρκετ

 Αντιµέτωπες µε ένα ολοένα διογκούµενο
κύµα αµφισβήτησης, για την αντιµετώπιση της
ενεργειακής κρίσης, βρίσκονται οι Βρυξέλλες.
Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η αδυναµία της Κοµισιόν
να χαράξει αποτελεσµατική στρατηγική για την οµαλή
ενεργειακή µετάβαση, µε συνέπεια την έξαρση των τιµών
της ενέργειας που πλήττουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ακόµα και τα µέτρα που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ως «εργαλειοθήκη» για την αντιµετώπιση της
ενεργειακής κρίσης χαρακτηρίζονται από πολλές πλευρές
ως ανεπαρκή. Αναδεικνύεται η ανάγκη περαιτέρω ρύθµισης
των ενεργειακών αγορών και πρωτίστως του χρηµατιστηρίου
των ρύπων. Παράλληλα, η Ευρώπη έχει καταστεί έρµαιο των
πολιτικών παιχνιδιών και των διαθέσεων της Μόσχας.

 Η επόµενη χρονιά,

Τα νέα «έξυπνα»
προγράµµατα
κινητής
ΣΕΛ. 21

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Πόσοι και ποιοι
μεταναστεύουν
φορολογικά στην Ελλάδα

ΣΕΛ. 23

Ευκαιρίες στα
ακίνητα από
τις επεκτάσεις
Μετρό
ΣΕΛ. 42-43

Γράφει o Nicholas Shaxson
Opinion / The New York Times

ΤΟ CITY ΤΟΥ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ
ΚΡΥΒΕΙ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τα παθήµατα

ΣΕΛ. 14, 17, 20

ΣΕΛ. 18-19

Μαγνήτης
η Ελλάδα για
data centers

 Άποψη

> Οι ξένοι εκατοµµυριούχοι, εργαζόµενοι και συνταξιούχοι

που κάνουν χρήση των νέων φορο-κινήτρων
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 2

Ψίθυροι...

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις και στον βαθµό
που µπορούν να γίνουν
αξιόπιστες προβλέψεις,
θα είναι µια ιδιαίτερη χρονιά για την ελληνική οικονοµία. Έρχονται τρεις ιδιαίτερα ελπιδοφόρες εξελίξεις. Έπειτα από µια περιπέτεια διάρκειας άνω των
δέκα ετών η Ελλάδα θα
εξέλθει από το καθεστώς
της ενισχυµένης εποπτείας από την Ευρώπη. Είναι οι τίτλοι τέλους µιας
περιπέτειας που έβαλε όχι
µόνο σε οικονοµική, αλλά
και σε πολιτική και κοινωνική δοκιµασία την Ελλάδα. Για να φτάσει η έξοδος
από την περιπέτεια, το κόστος της διόρθωσης των
λαθών που έγιναν στο παρελθόν ήταν
ΣΕΛ. 2


ΣΕΛ. 46-47

1
Το mega ναυτιλιακό deal
2 της Αγγελικής Φράγκου
Το «κλειδί» για την αύξηση
3 κεφαλαίου της Attica Bank

Ο εφιάλτης των απλήρωτων
λογαριασμών ενέργειας

Οι 5 Έλληνες
πρωταθλητές των tankers


Η λίστα των µεγαλύτερων πλοιοκτητών

ΣΕΛ. 22

Το γκολ της Βραζιλίας
στις e-πληρωμές


Η εφαρµογή που έκανε τη διαφορά

ΣΕΛ. 26

