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ΕΞΑΓΟΡΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέοι συσχετισµοί
δυνάµεων
στην ενέργεια

Ολικό comeback
της βραχυχρόνιας
µίσθωσης

> Μπαράζ συµφωνιών
αλλάζουν τον
ενεργειακό χάρτη

> Ανακάµπτει ταχύτατα
λόγω των αυξηµένων
αφίξεων
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• Τιµή 2,5 €

ΕΦΟΡΙΑ

Κερδισµένοι, χαµένοι
και... καµένοι του νέου ΕΝΦΙΑ
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ΣΕΛ.10-11

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Τα deals των 8,6 δισ. ευρώ
που αλλάζουν την αγορά
ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ - ΡΕΚΟΡ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ - ΚΕΡ∆Η ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-ΜΑΜΟΥΘ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τα φιλέτα
του ΤΑΙΠΕ∆ που
αξιοποιούνται

 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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Μπαράζ
ανατιµήσεων
στα τρόφιµα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Χωρίς τέλος
τα προβλήµατα
στην εφοδιαστική
ΣΕΛ. 23

Απασχόληση:
Οι πρώτοι κλάδοι
στην επιδότηση
ΣΕΛ. 8

Φόβοι, ανησυχίες
αλλά και ελπίδες
για τον πληθωρισμό

Γράφει ο Philippe Sands
Opinion / The New York Times

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ
Ο ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ
«ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ»
ΣΕΛ. 2

> Όλα τα σενάρια για τις εξελίξεις στο µέτωπο των τιµών
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Ψίθυροι...

ΚΟΣΜΟΣ

 Άποψη

Ακριβή
ανάπτυξη
 Είθισται το οικονοµικό
µέγεθος το οποίο γοητεύει κυβερνήσεις και αναλυτές να είναι αυτό της ανάπτυξης ή καλύτερα της µεγέθυνσης του συνολικού
εισοδήµατος σε µια οικονοµία. Και υπάρχουν βάσιµοι λόγοι για αυτό. Όταν
αυξάνεται το εισόδηµα,
τότε κρύβονται κάτω από
το χαλί πολλά προβλήµατα. Τα διαρθρωτικά προβλήµατα µιας οικονοµίας, για παράδειγµα, κρύβονται όταν υπάρχει εισόδηµα, για να ξοδευτεί.
Όταν υπάρχουν εισοδήµατα, όλοι είναι χαρούµενοι.
Φέτος, παρά τα προβλήµατα που υπάρχουν στην
ελληνική και τη διεθνή οικονοµία, το εγχώριο πραγµατικό εισόδηµα προβλέπεται ότι θα
ΣΕΛ. 2


ΣΕΛ. 47

1
Τι φέρνει η ένταξη στον MSCI
2 για Μυτιληναίο και Εθνική
Γιατί ανεβαίνουν οι χορηγήσεις
3 καταναλωτικών δανείων
Γιατί υπάρχουν τόσες
συγχωνεύσεις σε μεγάλο κλάδο

Φινλανδία - Ρωσία σε πρόβα
παγκοσµίου πολέµου


Ανεβαίνει το θερµόµετρο της έντασης ∆ύσης-Μόσχας
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Ο νέος ρόλος της Γερμανίας
στην Ευρώπη


Η οικονοµική υπερδύναµη επιστρέφει
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