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Το φτυάρι 
και το κουτάλι

 Πριν από µερικές ηµέ-
ρες ο επικεφαλής του συµ-
βουλίου υπουργών Οι-
κονοµικών της Ευρω-
ζώνης, ο Ιρλανδός Πα-
σκάλ Ντόνοχιου, µίλη-
σε στο Capital.gr. Η συ-
νέντευξη δόθηκε αµέ-
σως µετά τη συνεδρίαση 
του Εurogroup, όπου πι-
στοποιήθηκε η σηµαντι-
κή πρόοδος που έχει γί-
νει στην ελληνική οικονο-
µία µετά την ολοκλήρω-
ση της µεταµνηµονιακής 
εποπτείας αλλά και µεταρ-
ρυθµίσεων που συνδέ-
ονται µε το Ταµείο Ανά-
καµψης. Ο επικεφαλής 
του Εurogroup είπε ότι 
η Ελλάδα δικαιούται, µε 
βάση την πρόοδο της ελ-
ληνικής οικονοµίας, να 
ανακτήσει την επενδυτική 
βαθµίδα, καθώς 

 Οι επικεφαλής των µεγαλύτερων διεθνών 
τραπεζών προειδοποιούν για πολύ δύσκολες 
στιγµές στις αγορές και την οικονοµία το 2023. 
Ο λόγος είναι ότι η µεγάλη ώθηση του 2022 στην οικονοµία 
σηµειώθηκε το πρώτο εξάµηνο, το οποίο συγκριτικά µε το α’ 
εξάµηνο του 2021 χαρακτηρίστηκε από την ανάκαµψη µετά 
την πανδηµία COVID. Από την πλευρά τους, οι επικεφαλής 

αναλυτές των διεθνών οίκων τονίζουν πως οι αρχές του 
2023 θα είναι µια πολύ δύσκολη περίοδος για τις αγορές 
και σε καµία περίπτωση δεν περιµένουν... ανοδικό πάρτι. 
Στο καλύτερο σενάριο, το 2023 θα είναι το... αντίστροφο 
του 2022, δηλαδή µια αργή και πιθανότατα υφεσιακή αρχή, 
µε ένα ριµπάουντ να ακολουθεί όσο προχωρά το δεύτερο 
εξάµηνο του νέου έτους. Αναλυτικά οι προβλέψεις.
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΚΩΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΙΣ ΗΠΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Γράφει ο Jason Bordoff
Opinion / The New York Times

  ΣΕΛ. 24-25

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΜΕΣΩ 
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Προβλέψεις και ανησυχίες 
αναλυτών-οίκων για το 2023

 ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Αποκλειστικό: 
Το πλάνο του ΟΤΕ 
για τις οπτικές ίνες 

  ΣΕΛ. 19

Τουρισµός: Πάρτι 
κρατήσεων για 
τα Χριστούγεννα

  ΣΕΛ. 17

Ανακατασκευή 
στο λιµάνι 
Αλεξανδρούπολης

  ΣΕΛ. 22

Ανάσταση για 
τη Στοά Μοδιάνο

  ΣΕΛ. 16

> Τι προσφέρεται σήµερα στους αποταµιευτές
  ΣΕΛ. 11
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ΕΦΟΡΙΑ

Φοροδιαφυγή 
µέσω 
αντικαταβολής

    ΣΕΛ. 6   ΣΕΛ. 4

> Η ενεργειακή κρίση 
χτύπησε ήδη την 
οικονοµική δραστηριότητα
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ΑΕΠ 

Ευκαιρίες και 
κίνδυνοι για 
την ανάπτυξη

Κολυμπούν κόντρα στο ρεύμα 
οι ελληνικές μετοχές

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
Contrarian Stories    ΣΕΛ. 28

Ρεκόρ κερδών για τον S&P 
500 το 2022. Το 2023, τι;

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΓΓΑΣ
Εκ των έσω    ΣΕΛ. 26-27

Οι νικητές του Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Τεχνική Ανάλυση    ΣΕΛ. 23

Το ακριβότερο χρήµα 
φέρνει χρεοκοπίες    ΣΕΛ. 20-21

ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πόσο και πότε 
θα αυξηθούν τα επιτόκια 

καταθέσεων

  Από τον Χίτλερ στους «Πολίτες του Ράιχ»   ΣΕΛ. 15

Ο κίνδυνος για τη 
γερμανική δημοκρατίαΤο πρόβληµα της στέγης 

σε όλη την Ευρώπη
  Ο βραχνάς των ενοικίων δεν είναι µόνο ελληνικός    ΣΕΛ. 42-43

αντικαταβολήςαντικαταβολής

ΣΕΛ. 6ΣΕΛ. 6

> Μεγάλης έκτασης απόκρυψη 
εισοδήµατος µέσω του 
εγχρήµατου e-εµπορίου
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