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Σε vertigo οι αγορές
λόγω επιτοκίων    ΣΕΛ. 24-25

H ΡΩΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΑΠΟ∆ΥΝΑΜΩΜΕΝΗ

Γράφει ο Nigel Gould-Davies
Opinion / The New York Times
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 Άποψη



Κρίσιµο 
εξάµηνο

 H τουριστική σεζόν 
έχει ουσιαστικά ξεκινήσει 
και, σύµφωνα µε όλους 
τους δείκτες, το φετινό κα-
λοκαίρι θα είναι εξαιρετι-
κά θερµό στο µέτωπο των 
εσόδων από τους επισκέ-
πτες της χώρας. Η Ελλά-
δα φαίνεται ότι θα είναι η 
µεγάλη κερδισµένη της δί-
ψας για κανονικές διακο-
πές που δηµιούργησαν τα 
δύο χρόνια πανδηµίας και 
οι καραντίνες. Είναι σίγου-
ρο ότι το αυξηµένο ρεύµα 
τουρισµού προς την Ελ-
λάδα θα φέρει ζεστό χρή-
µα στην οικονοµία που θα 
λειτουργήσει σαν αντίδοτο 
στις πιέσεις που δέχονται 
τα εισοδήµατα από το µε-
γάλο κύµα ακρίβειας. Το 
αυξηµένο τουριστικό ρεύ-
µα φαίνεται, όµως, ότι θα 
είναι ένα από 
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«Mυστήριο» με τον νέο ιδιοκτήτη 
του ακινήτου του Λάκη Γαβαλά

Γιατί το κέντρο της Αθήνας θυμίζει 
τους Ολυμπιακούς του 2004

Πώς η αναβάθμιση από την S&P 
επηρέασε τα ελληνικά ομόλογα
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 47
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Κακοί οιωνοί στη χρηµατιστηριακή Μέκκα     ΣΕΛ. 23

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τα σηµάδια 
συναγερµού για 
νέα κόκκινα δάνεια

Επιστροφή τζίρων 
στα επίγεια 
καζίνο   ΣΕΛ. 21

Θερµό καλοκαίρι 
στις αεροπορικές 
κρατήσεις   ΣΕΛ. 17

Φρένο στην 
αγορά Ι.Χ. λόγω 
ελλείψεων   ΣΕΛ. 19

Τα δώρα 
του MSCI στη 
Μυτιληναίος   ΣΕΛ. 22
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Oι 3 µεγάλοι των ακινήτων
που µπαίνουν στο Χ.Α. 
  Για χρηµατοδότηση µεγάλων επενδυτικών projects    ΣΕΛ. 42-43 Κακοί οιωνοί στη χρηµατιστηριακή Μέκκα

Μαύρα σύννεφα 
στη Wall Street

> Tα φάουλ των φορο-ελέγχων και η ταλαιπωρία 
των ελεγχόµενων

  ΣΕΛ. 10

Από συμπληγάδες περνούν 
οι ελαφρύνσεις του 2023

REAL ESTATE

> Στόχος η αύξηση 
του µεγέθους 
της µέσης επιχείρησης

> Απόνερα της πανδηµίας 
και της οικονοµικής 
επιβράδυνσης

> > Στόχος η αύξηση Στόχος η αύξηση Στόχος η αύξηση 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Τα κίνητρα για 
συγχωνεύσεις 
επιχειρήσεων

 Σε συνεχή αγώνα δρόµου θα πρέπει να 
βρίσκεται το οικονοµικό επιτελείο για να 
εξασφαλίσει και φέτος, αλλά και για το 2023, 
την υπεραπόδοση της οικονοµίας. 
Έτσι θα µπορέσει να στηρίξει την οικονοµία και να 
συνεχίσει την πολιτική της µείωσης φόρων και εισφορών. 
Η παράταση της ρήτρας συνολικής διαφυγής και για 

το 2023, η οποία θα ανακοινωθεί στο Eurogroup της 
∆ευτέρας, αλλάζει το σκηνικό για την επέκταση και 
µονιµοποίηση του µέτρου της κατάργησης της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, 
αλλά και τη µονιµοποίηση της µείωσης των ασφαλιστικών 
εισφορών κατά 3% το «εκλογικό» 2023, επιταχύνοντας τις 
πολιτικές εξελίξεις και ίσως και τον χρόνο των εκλογών.

ΕΦΟΡΙΑΕΦΟΡΙΑ

Ιστορίες φορολογικού 
σουρεαλισμού


