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ΤΑΜΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολική
ψηφιοποίηση
του ΕΦΚΑ

Ψήφος
Βρυξελλών για
χαλάρωση χρέους

> Όλες οι νέες υπηρεσίες
εξυπηρέτησης
των ασφαλισµένων

> Θετική η Κοµισιόν
στην ελαστικοποίηση
των κανόνων

ΣΕΛ. 12

• Τιµή 2,5 €

ΕΦΟΡΙΑ

Νωρίτερα φέτος
οι φορο-δηλώσεις

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Σημάδια ότι ξυπνάει
το Χρηματιστήριο

ΦΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΝΟΥΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΩΝ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΜΕΝΤΟΥΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Οι e-απάτες
που αδειάζουν
λογαριασµούς

 Η τελευταία εβδοµάδα έδειξε πως το
Χρηµατιστήριο Αθηνών αρχίζει σιγά-σιγά να
κεφαλαιοποιεί τις πολύ θετικές εξελίξεις του
τελευταίου διαστήµατος.
Tην ίδια στιγµή οι διεθνείς οίκοι συνεχίζουν να στέλνουν
θετικά σήµατα τόσο για την αγορά όσο και για την ελληνική
οικονοµία. Ο Οκτώβριος, µία εβδοµάδα πριν από το τέλος

του, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, δεν φαίνεται να
επιβεβαιώνει τόσο τη... φήµη του ως µήνα φόβου για τις
αγορές. Οι διεθνείς αγορές έχουν επιστρέψει στο φλερτ µε
τα πολυετή ή τα ιστορικά υψηλά, ενώ το Χ.Α. κατάφερε τις
προηγούµενες ηµέρες να βρεθεί πάνω από τις 900 µονάδες,
µε τη διατήρηση αυτού του επιπέδου αλλά και την ανοδική
τάση να αποτελούν το σηµαντικό στοίχηµα.
ΣΕΛ. 24-25

ΣΕΛ. 10

Πολιτικός
καιροσκοπισµός
 Οι σώφρονες διδάσκο-

Θετικοί οιωνοί
για την ΑΜΚ
της ∆ΕΗ
ΣΕΛ. 18

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μονοψήφιο ποσοστό
κόκκινων δανείων
εντός του 2022

Αγορά-πιλότος
για ηλεκτρικά Ι.Χ.
η Νορβηγία ΣΕΛ. 26
Το ενδιαφέρον
για ελληνική
παραθεριστική
κατοικία
ΣΕΛ. 42-43
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 Άποψη

Γράφει ο Larry Fink
Opinion / The New York Times

> Νέο κύµα ρυθµίσεων, τιτλοποιήσεων

ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ
«NET ZERO» ΚΟΣΜΟ ΣΕΛ. 2

και πωλήσεων δανείων
ΣΕΛ. 8

Ψίθυροι...

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΣΕΛ. 46-47

1
Λιμάνι στο Χρηματιστήριο
2 ετοιμάζει η ποντοπόρος
Νέες αυξήσεις στο ρεύμα
3 της βιομηχανίας

νται από τα λάθη τους. Συνήθως. ∆ιότι υπάρχουν
και οι περιπτώσεις όπου ο
µόνος τρόπος διδαχής είναι µέσω της συµφοράς
που προκαλούν τα λάθη.
Αν αυτή η διδαχή είναι
σχετικά πιο εύκολη όταν
πρόκειται για άτοµα, στην
περίπτωση των λαών τα
πράγµατα είναι λίγο πιο
περίπλοκα. Η Ελλάδα, για
παράδειγµα, έχει χρεοκοπήσει στη νεότερη ιστορία της ουκ ολίγες φορές.
Η µία χρεοκοπία από την
άλλη συνήθως απέχει περισσότερο από µία γενιά. Αυτά, λοιπόν, που διδάχθηκαν οι πατεράδες
και οι παππούδες µας δεν
έχουν αποτελέσει διδάγµατα για τους νεότερους.
Το ερώτηµα,
ΣΕΛ. 2


ΑΓΟΡΑ

Ο δύσκολος γρίφος για
την πώληση της ΛΑΡΚΟ

Η στρατηγική
των µεγάλων εφοπλιστών


Αλλάζουν ταχύτητα µε νέα καύσιµα

ΣΕΛ. 20

Επιστρέφουν
στην Ελλάδα
οι οίκοι πολυτελείας


Νέο σηµάδι επαναφοράς κανονικότητας

ΣΕΛ. 22-23

