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Εµπιστοσύνη 
και τσέπη

 Η χώρα έχει εισέλ-
θει πλέον ουσιαστικά σε 
προεκλογική περίοδο. Το 
µόνο που αποµένει είναι 
η προκήρυξή τους από τον 
πρωθυπουργό, µε την πι-
θανότερη ηµεροµηνία για 
την πρώτη κάλπη να εί-
ναι η 9η Απριλίου και για 
τη δεύτερη η 14η Μαΐου. 
Φαίνεται πλέον ότι η προ-
εκλογική περίοδος έχει ξε-
κινήσει και από τις κινή-
σεις των πολιτικών αρχη-
γών. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης έχει ξεκινήσει τις πε-
ριοδείες ανά την επικρά-
τεια, ενώ το ίδιο πράττει 
και ο Αλέξης Τσίπρας. Το 
τι θα παίξει πρωταρχικό 
ρόλο στις επιλογές που θα 
κάνουν οι πολίτες µπρο-
στά στην κάλπη φαίνε-
ται διά γυµνού οφθαλµού. 
Την ερχόµενη 

 Στην τελική ευθεία βρίσκεται η οριστικοποίηση 
του νέου πακέτου έκτακτων και µόνιµων µέτρων 
1,3 δισ. ευρώ για στήριξη των εισοδηµάτων 
των νοικοκυριών, που θα ανακοινωθούν και θα 
εφαρµοστούν πριν τις εκλογές.
Αρµόδιες πηγές από το οικονοµικό επιτελείο διαβεβαιώνουν 
σε όλους τους τόνους ότι δεν αλλάζει το σύστηµα των 

επιδοτήσεων για τα τιµολόγια του ρεύµατος, ούτε και η 
εφαρµογή του Market Pass. Από το ΥΠΟΙΚ επιµένουν 
ότι, όσο οι τιµές της ενέργειας επιβάλλουν τη στήριξη 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αυτή θα παρέχεται. Στο 
τραπέζι βρίσκονται έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ για 
ευάλωτους, αναδροµικά σε όλους τους συνταξιούχους, 
µείωση ασφαλιστικών εισφορών και νέο Market Pass.  
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ΤΙ ΕΦΕΡΕ Η 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Γράφει ο Mihir A. Desai
Opinion / The New York Times
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Νέα μέτρα στήριξης 
των εισοδημάτων

 ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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ΝΤΑΒΟΣ

Απο-παγκοσµιοποίηση 
και πληθωρισµός 
στο επίκεντρο 

  ΣΕΛ. 7

> Αξιολόγηση όλων 
την επόµενη 
κυβερνητική περίοδο

> > Αξιολόγηση όλων Αξιολόγηση όλων 

ΕΦΟΡΙΑ 

Στην κρησάρα 
µπαίνουν οι 
φοροαπαλλαγές

Στη σκιά των εκλογών…
αβεβαιότητα

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
Contrarian Stories    ΣΕΛ. 34

Καθ’ οδόν για την επενδυτική 
βαθμίδα η Ελλάδα

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΓΓΑΣ
Εκ των έσω    ΣΕΛ. 32-33

Τα δισ. των mega-trends 
και η «hot» θυγατέρα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Τεχνική Ανάλυση    ΣΕΛ. 18

ΜΕΤΟΧΕΣ

  Αντίδοτο στις πενιχρές αποδόσεις προθεσµιακών   ΣΕΛ. 5

Συνέχεια ανόδου 
των τιµών στα ακίνητα
  Απολογισµός της κτηµαταγοράς για το 2022    ΣΕΛ. 42-43

στο επίκεντρο στο επίκεντρο 
> Οι ισχυροί του πλανήτη 
διαβουλεύονται εν µέσω 
γεωπολιτικών εντάσεων

Κλιµακώνεται ο 
πόλεµος έξυπνων 
θυρίδων   ΣΕΛ. 13

Ο τουρισµός  
αλλάζει το 
λιανεµπόριο   ΣΕΛ. 12

Επενδύσεις 1,5 
δισ. στο ελληνικό 
φάρµακο   ΣΕΛ. 14

Ψηφιακός 
επιχειρηµατικός 
κόµβος η Σύρος

  ΣΕΛ. 15

γεωπολιτικών εντάσεωνγεωπολιτικών εντάσεων
    ΣΕΛ. 9

> Από επικοινωνίες και εµπορεύµατα έως 
τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και τα τρόφιµα

  ΣΕΛ. 19-30

Η λίστα με τις 50 εταιρείες 
που ξεχωρίζουν διεθνώς

Τι προτείνουν οι ελληνικές 
τράπεζες στους πελάτες τους

REAL ESTATE ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
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Μετά το ράλι, τι; 
Οι συστάσεις των µεγάλων οίκων    ΣΕΛ. 16-17
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