Πρωτογενές
πλεόνασμα
2% θέλει
η Αθήνα

Το οικονομικό επιτελείο
επιδιώκει αλλαγή της
συμφωνίας του 2018, που
έθετε τον στόχο για το 2023
στο 3% του ΑΕΠ. Οι επαφές
και το χρονοδιάγραμμα

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ
Στα… αζήτητα βρέθηκαν
29.984 αιτήσεις για σύνταξη!
 σελ. 6-7 Εντοπίστηκαν σε σακούλες,
κούτες και συρτάρια στα
υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ
σε όλη την Ελλάδα
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ΟΙ ΝΕΕΣ BUSINESS
ΤΟΥ ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΑ
ΚΡΟΙΣΟΥ
Επενδύσεις στην ελληνική αγορά
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
προγραμματίζει ο Καλέντ
Τζουφάλι. Ο επιχειρηματίας,
που κατέχει ήδη ξενοδοχειακές
μονάδες σε Αττική και Μύκονο,
συναντήθηκε στο Μέγαρο
Μαξίμου με τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη
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Ψωμί
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ΑΡΝΙ /
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ΠATATEΣ

45,0%
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ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ερχονται τον Φεβρουάριο νέες αυξήσεις έως και 15%
στις τιμές δεκάδων βασικών προϊόντων και αγαθών

Π
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ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο σκανδιναβικός γίγαντας
Apollo Travel Group, διευθύνων
σύμβουλος του οποίου είναι
ο Λάιφ Βας Λάρσεν, επεκτείνει
δυναμικά την παρουσία του
στην Ελλάδα. Η εξειδίκευσή
του στις υπηρεσίες αθλητικού
περιεχομένου, με τη σφραγίδα
της Σουηδικής Ολυμπιακής
Επιτροπής, βάζει τη χώρα μας στο
επίκεντρο μιας νέας πηγής εσόδων

ρο των πυλών βρίσκεται νέο κύμα ακρίβειας σε δεκάδες βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, σε ποσοστό έως και 15%.
Πολλές από αυτές τις ανατιμήσεις θα περάσουν
τον Φεβρουάριο στα ράφια των σούπερ μάρκετ,
προκαλώντας ένα ακόμη πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Την ίδια στιγμή, με τον
υδράργυρο σε πολλές περιοχές της χώρας να δείχνει υπό το μηδέν, «φωτιά» έχουν πάρει οι τιμές
στο φυσικό αέριο, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο
πετρέλαιο θέρμανσης. Οπως προκύπτει από στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Realnews, προϊόντα και υπηρεσίες αναμένεται να ανατιμηθούν σε
ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από τον πληθωρισμό,
που τον Δεκέμβριο ανήλθε στο 5,1%. Ειδικότερα,
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα αυξηθούν, μεταξύ άλλων, οι τιμές στα εξής προϊόντα: κονσέρβες (15%), ελαιόλαδο (έως 12%), καθαριστικά
(9%), τυποποιημένα τρόφιμα (8,5%), δημητριακά (8,5%), ξηροί καρποί (6%), αφεψήματα (6%),
φρέσκοι χυμοί (6%), αναψυκτικά (6%), αλουμινόχαρτο (6%), υγρό πιάτων (6%), ρύζι (5%), καφές (5%), σοκολάτες (5%), χαρτικά (5%), αλάτι
(5%), σαπούνια (4,5%), μπισκότα (4%), αλλα-

Φόβοι για
νέο κύμα

ανατιμήσεων

ντικά (4%), φρυγανιές (3%) και ψωμί του τοστ
(1,5%). Επίσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Δεκέμβριος 2020-2021), η αύξηση του φυσικού αερίου
σε ετήσια βάση ανέρχεται στο 135,7%, στο ηλεκτρικό ρεύμα 45% και στο πετρέλαιο θέρμανσης
στο 34,1%. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η αύξηση
στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι πολύ μεγαλύτερη
τις τελευταίες ημέρες, με την τιμή του μπρεντ να

«φλερτάρει» με τα 90 δολάρια το βαρέλι. Από την
πλευρά του, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους εκπροσώπους του λιανεμπορίου, προκειμένου να
βρεθεί η χρυσή τομή για να μπει «φρένο» στην
ακρίβεια, ενώ οι ελεγκτικές Αρχές πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους για να εντοπίσουν
φαινόμενα αισχροκέρδειας.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ

