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Η απειλή του 
πληθωρισµού

 Όταν ο Ρόναλντ  Ρί-
γκαν ήρθε στην προε-
δρία των ΗΠΑ στις αρ-
χές της δεκαετίας του ’80, 
κλήθηκε να αντιµετωπίσει 
µια εκρηκτική κατάστα-
ση στην αµερικανική οι-
κονοµία. Ο πληθωρισµός 
ήταν διψήφιος, η επενδυ-
τική εµπιστοσύνη δεν βρι-
σκόταν στην καλύτερη δυ-
νατή κατάσταση και γενι-
κά η ισχύς της αµερικανι-
κής οικονοµίας βρισκόταν 
υπό διεθνή αµφισβήτηση. 
Ο πληθωρισµός δεν είναι 
καλό πράγµα στην οικονο-
µία. ∆εν είναι καλό πράγ-
µα για τα εισοδήµατα. ∆η-
µιουργεί τεράστιο οικο-
νοµικό και κοινωνικό κό-
στος. Το αποδεικνύουν 
οι εικόνες που βλέπουµε 
τις τελευταίες ηµέρες στην 
Τουρκία µε

 Αλλαγή δεδοµένων για τη δηµοσιονοµική 
ευελιξία που έχει συµφωνηθεί για το 2022, αλλά 
και τους νέους δηµοσιονοµικούς κανόνες, φέρνει 
ο διορισµός του κ. Κρίστιαν Λίντνερ στη θέση του 
υπουργού Οικονοµικών της Γερµανίας. 
Ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων θεωρείται «γεράκι» 
της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Η πρώτη ανησυχία της 

Αθήνας εντοπίζεται στην παρέµβασή του στους κανόνες 
δηµοσιονοµικής ευελιξίας που έχουν ήδη συµφωνηθεί για 
φέτος και το 2022, οι οποίοι είναι µεν απολύτως απαραίτητοι 
για να στηρίξουν την ανάκαµψη, αλλά αυξάνουν ελλείµµατα 
και χρέος. Το κλίµα γίνεται περισσότερο εκρηκτικό λόγω του 
υψηλού πληθωρισµού, αφού το Βερολίνο αναµένεται να 
πιέσει περισσότερο για αύξηση των επιτοκίων.
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Οι μνηστήρες για τη Volterra 
που πουλάει η Άβαξ

Κλείνει το ντιλ Eurobank- 
Worldline για το δίκτυο POS

Νέα διαπραγμάτευση με τους 
Ρώσους για φθηνότερο αέριο
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47
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Φρένο στη χαλάρωση 
με γερμανικό κλειδί 

  ΣΕΛ. 2

ΟΧΙ, Ο ΠΟΥΤΙΝ 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ 
ΤΗ ∆ΥΣΗ

Γράφει η Kadri Liik
Opinion / The New York Times

  ΣΕΛ. 4, 5

 ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Περισσότερη 
σαµπάνια ήπιαµε 
το 2021   ΣΕΛ. 21

  Περιορισµός ενδιαφέροντος για επιβατικά     ΣΕΛ. 23

Μπαράζ νέων 
ψηφιακών 
επενδύσεων   ΣΕΛ. 22

Ι.Χ.: Άνοδος 
τιµών στα 
µεταχειρισµένα

  ΣΕΛ. 20

Γιατί οι εφοπλιστές 
ψηφίζουν tankers LNG
  Νέο επενδυτικό πεδίο για τους πλοιοκτήτες    ΣΕΛ. 24-25

Η Ευρώπη τρέχει 
τη δική της κάρτα πληρωµών    ΣΕΛ. 10-11

> Ο κίνδυνος νέας πανδηµίας 
απειλεί οικονοµίες και χρηµατιστήρια

  ΣΕΛ. 6, 7, 8

Airbus-Boeing ποντάρουν 
σε αεροσκάφη cargo

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

> Τι δείχνουν τα στοιχεία 
για τις νέες προσλήψεις 
από το σύστηµα «Εργάνη» 

AΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από τη µερική 
στην πλήρη 
απασχόληση

ΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣ

Εφιάλτης 
το νέο στέλεχος 
του κορονοϊού 

από το σύστηµα «Εργάνη» από το σύστηµα «Εργάνη» 
    ΣΕΛ. 15

Ηλεκτροσόκ 
διαρκείας για 
καταναλωτές και 
επιχειρήσεις   ΣΕΛ. 18

ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

  ΣΕΛ. 12

> Ψαλίδι στο µη 
µισθολογικό κόστος 
εντός του 2022

> > Ψαλίδι στο µη 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα µείωση 
στις ασφαλιστικές 
εισφορές


