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ΕΦΟΡΙΑ

ΤΑΜΕΙΑ

Παγίδα τεκµηρίων
για ιδιοκτήτες
ακινήτων

Η µαύρη
κληρονοµιά
της πανδηµίας

> Τι πρέπει να προσέξουν
για να µην επιβαρυνθούν
µε περισσότερο φόρο

> Οφειλές πάνω από
δύο ΕΝΦΙΑ συσσώρευσαν
οι ασφαλισµένοι

ΣΕΛ. 11

• Τιµή 2,5 €

ΑΓΟΡΕΣ

Τι φέρνει η άνοδος
των αποδόσεων στα οµόλογα

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 24-25

ΟΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Γιατί δεν αυξάνει τα επιτόκια
μέχρι το 2023 η Κ. Λαγκάρντ
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
- ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟ∆ΙΚΗ Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
∆Ε∆∆ΗΕ: Ο
χρόνιος ασθενής
του ρεύµατος ΣΕΛ. 17

 Από τις εισηγήσεις των οικονοµολόγων
της ΕΚΤ προς τα µέλη της, κατά τη συνεδρίαση
του ∆εκεµβρίου 2021, δεν φαίνεται πιθανή µια
αύξηση των επιτοκίων το 2022 και το 2023.
Πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις λεπτοµέρειες
των εισηγήσεων, τις οποίες παρουσιάζει σήµερα το «Κ»,
επικεντρώνονται στην παρουσίαση του επικεφαλής

ΣΕΛ. 4-5

Τα «όπλα»
Μητσοτάκη-Τσίπρα
στη Βουλή ΣΕΛ. 14, 15
Γιατί φεύγουν
οι εταιρείες
τροφίµων από
το Χ.Α.
ΣΕΛ. 18-19
Η αντιµετώπιση
του post-COVID
συνδρόµου ΣΕΛ. 16

οικονοµολόγου της ΕΚΤ, ο οποίος είπε ότι δεν πληρούται
κανένα από τα κριτήρια που θέτει η ΕΚΤ και θα µπορούσαν
να δικαιολογήσουν αύξηση επιτοκίων στη διετία. Ωστόσο
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις αυξήσεις στους
βασικούς µισθούς στις οποίες προχωρούν αρκετές χώρες
στην Ευρωζώνη, όπως η Ελλάδα, εξέλιξη η οποία µπορεί να
έχει αρνητική επίπτωση στην παροδικότητα του πληθωρισµού.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Πώς φτάσαμε
στο mega deal
J.P. Morgan-Viva Wallet

Γράφουν οι Ezekiel J. Emanuel
και Michael T. Osterholm
Opinion / The New York Times

Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΜΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΣΕΛ. 2

> Η παγκόσµια έκρηξη του fintech έφτασε στην Ελλάδα
ΣΕΛ. 21

Ψίθυροι...

REAL ESTATE

 Άποψη

Αναζητείται
σοβαρότητα
 Στο άκουσµα της είδησης ότι η αξιωµατική αντιπολίτευση κατέθεσε πρόταση µοµφής κατά της κυβέρνησης η πρώτη αντίδραση είναι µάλλον ότι
πρόκειται για κοροϊδία.
Την ώρα που η πρωτεύουσα και οι πολίτες δοκιµάζονται, η αξιωµατική αντιπολίτευση επέλεξε να παίξει τα µικροκοµµατικά της
παιχνίδια. ∆εν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που
τα κάνει. Κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας ξεκίνησε µε
επίδειξη πολιτικής υπευθυνότητας και κατέληξε
να ζητά εκλογές µε βασικό επιχείρηµα ότι η κυβέρνηση απέτυχε να αντιµετωπίσει την πανδηµία και
δεν έπεισε τους πολίτες να
εµβολιαστούν. ∆εν τη λες
και υπεύθυνη
ΣΕΛ. 2


ΣΕΛ. 46-47

1
Τρέχουν 2 εμβληματικά έργα
2 ενεργειακών υποδομών
Από την Ten Brinke και
3 το real estate στην... μπίρα
Ποιους συνάντησε και τι είπε
ο CEO της J.P. Morgan

Κυψέλη
Kipseli

Έρχονται υπεραξίες από
τους νέους σταθµούς Μετρό


Ο χάρτης µε τις περιοχές που ωφελούνται

ΣΕΛ. 42-43

Η Fed δίνει εξετάσεις
με τον πληθωρισμό


Θα κριθεί για τις αυξήσεις επιτοκίων που ετοιµάζει

ΣΕΛ. 23

