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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΕΦΟΡΙΑ

Τα πολιτικά
και οικονοµικά
αδιέξοδα Ερντογάν

Έλεγχοι
για αδήλωτα
ενοίκια

> Oι λόγοι που η Τουρκία
ανεβάζει το θερµόµετρο
στο Αιγαίο

> Στο στόχαστρο
εισοδήµατα βραχυχρόνιας
µίσθωσης ακινήτων

ΣΕΛ. 13

• Τιµή 2,5 €

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Γιατί τα πυροσβεστικά µέσα
της ΕΚΤ δεν είναι αρκετά

ΣΕΛ. 22-23

ΣΕΛ. 8

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Τα 7 κλειδιά για την
επενδυτική βαθμίδα

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τρέχει το µεγάλο
οδικό έργο
Πάτρα-Πύργος

 Εν µέσω µιας πολιτικοοικονοµικής καταιγίδας,
την οποία συνθέτουν o πληθωρισµός και οι αυξήσεις
επιτοκίων από την ΕΚΤ, η κυβέρνηση στοχεύει
σταθερά στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθµίδας.
Μέσα στα τελευταία δυόµισι χρόνια η πιστοληπτική ικανότητα
της ελληνικής οικονοµίας αναβαθµίστηκε 9 φορές από τους
οίκους αξιολόγησης, παρά το γεγονός ότι µεσολάβησε

η διετής κρίση από την πανδηµία του κορονοϊού. Μάλιστα,
από την έναρξη του πολέµου στην Ουκρανία η Ελλάδα
αναβαθµίστηκε δύο φορές από την S&P και την DBRS,
οι οποίες έφτασαν την αξιολόγησή τους ένα σκαλί κάτω
από την επενδυτική βαθµίδα. Ο «εθνικός στόχος», όπως
θέλουν να το χαρακτηρίζουν κυβερνητικοί αξιωµατούχοι,
της επενδυτικής βαθµίδας αναµένεται µέσα στο 2023.
ΣΕΛ. 6-7

ΣΕΛ. 19

Τουριστικά
projects-µαµούθ
στην Κρήτη ΣΕΛ. 15
Τα νέα βήµατα
της Microsoft
στην Ελλάδα ΣΕΛ. 20
Πώς αλλάζουν
οι συγκοινωνίες
της Αθήνας ΣΕΛ. 17

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Προβάδισμα στα δάνεια
κυμαινόμενου επιτοκίου

Γράφει ο Ben S. Bernanke
Opinion / The New York Times

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
∆ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΞΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗ
∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’70

> Πώς οι αναταράξεις στην αγορά οµολόγων αλλάζουν

τον σχεδιασµό για την κερδοφορία
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 2

Ψίθυροι...

REAL ESTATE

1
Μεγάλα κέρδη από τις ΑΠΕ
2 για τη Mytilineos
Η πρώτη Γενική Συνέλευση
3 εισηγμένης με... self test

 Άποψη

Περιπέτεια
διαρκείας
 Μεγάλη κουβέντα άρχισε να γίνεται τελευταία
για τον χρόνο των επόµενων εθνικών εκλογών.
Ο πρωθυπουργός στην τελευταία συνέντευξή του
είπε ότι, ενώ υπάρχουν
πολλοί λόγοι για να γίνουν πρόωρες εκλογές,
υπάρχουν πολύ περισσότεροι προκειµένου να µη
γίνουν και να εξαντλήσει
η κυβέρνηση το συνταγµατικό όριο της θητείας της.
Το πότε θα γίνουν οι εκλογές δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός, αν αποκοπεί από την πορεία της
οικονοµίας. Εκτός οικονοµικής ατζέντας, ο χρόνος των εκλογών αποκτά
κατά κύριο λόγο χαρακτηριστικά µικροπολιτικής και
παραπολιτικής σηµασίας.
Ωστόσο,
ΣΕΛ. 2


ΣΕΛ. 47

Γιατί αγόρασαν περισσότερες
Porsche οι Έλληνες

Αναγεννάται η οδός Πειραιώς


Το µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα αναβάθµισης

ΣΕΛ. 42-43

Τα καταφύγια στις αγορές
εν μέσω καταιγίδας


Οι κινήσεις προστασίας των επενδυτών

ΣΕΛ. 14

