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 Άποψη



Ακριβή 
ανάπτυξη

 Είθισται το οικονοµικό 
µέγεθος το οποίο γοητεύ-
ει κυβερνήσεις και αναλυ-
τές να είναι αυτό της ανά-
πτυξης ή καλύτερα της µε-
γέθυνσης του συνολικού 
εισοδήµατος σε µια οικο-
νοµία. Και υπάρχουν βά-
σιµοι λόγοι για αυτό. Όταν 
αυξάνεται το εισόδηµα, 
τότε κρύβονται κάτω από 
το χαλί πολλά προβλήµα-
τα. Τα διαρθρωτικά προ-
βλήµατα µιας οικονοµί-
ας, για παράδειγµα, κρύ-
βονται όταν υπάρχει ει-
σόδηµα, για να ξοδευτεί. 
Όταν υπάρχουν εισοδήµα-
τα, όλοι είναι χαρούµενοι. 
Φέτος, παρά τα προβλή-
µατα που υπάρχουν στην 
ελληνική και τη διεθνή οι-
κονοµία, το εγχώριο πραγ-
µατικό εισόδηµα προβλέ-
πεται ότι θα
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Γιατί υπάρχουν τόσες 
συγχωνεύσεις σε μεγάλο κλάδο

Τι φέρνει η ένταξη στον MSCI 
για Μυτιληναίο και Εθνική

Γιατί ανεβαίνουν οι χορηγήσεις
καταναλωτικών δανείων
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Φινλανδία - Ρωσία σε πρόβα 
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Ο νέος ρόλος της Γερμανίας 
στην Ευρώπη
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Τα deals των 8,6 δισ. ευρώ
που αλλάζουν την αγορά

ΚΟΣΜΟΣ

> Ανακάµπτει ταχύτατα 
λόγω των αυξηµένων 
αφίξεων

> Μπαράζ συµφωνιών 
αλλάζουν τον 
ενεργειακό χάρτη 

> > Ανακάµπτει ταχύτατα Ανακάµπτει ταχύτατα Ανακάµπτει ταχύτατα 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ολικό comeback 
της βραχυχρόνιας 
µίσθωσης

 Οι Έλληνες τραπεζίτες δείχνουν τα µεγάλα 
επενδυτικά σχέδια και το ρεκόρ εισροών άµεσων 
ξένων επενδύσεων τα τελευταία δύο χρόνια 
ως βασικούς λόγους για την αισιοδοξία τους 
αναφορικά µε την οικονοµία. 
Οι πρωταγωνιστές των deals έχουν ποντάρει σε έναν 
ανοδικό κύκλο της ελληνικής οικονοµίας για τα επόµενα 

έτη. Πρόκειται δηλαδή για δροµολογηµένες και στρατηγικές 
κινήσεις, οι οποίες άρχισαν να ωριµάζουν από το 2021 και 
µεγάλο µέρος τους θα πραγµατοποιηθεί το 2022 και τα 
επόµενα χρόνια. Το «Κ» παρουσιάζει σήµερα όλη τη λίστα 
των deals. Πρόσφατες συµφωνίες είναι αυτές των Motor Oil 
- Ελλάκτωρ και Cosmos Aluminium - ΕΤΕΜ. Σηµαντικές 
συµφωνίες έγιναν σε κρίσιµους κλάδους. 
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Φόβοι, ανησυχίες 
αλλά και ελπίδες 

για τον πληθωρισμό
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Κερδισµένοι, χαµένοι 
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