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ΛΙΒΑΝΟΣ

Απαιτείται 
γενναία µείωση 
στις εισφορές

 Ένα από τα κορυφαία 
ζητούµενα του επιχειρη-
µατικού κόσµου είναι η 
µείωση του κόστους των 
εργοδοτικών εισφορών. 
Φαίνεται ότι η κυβέρνη-
ση έχει λάβει το µήνυµα, 
καθώς όλα δείχνουν πως 
έχει τη βούληση να κά-
νει παρεµβάσεις στην κα-
τεύθυνση της ελάφρυνσης 
αυτών των βαρών, που 
έχουν φτάσει σε σηµείο 
παραλόγου, επιβάλλοντας 
ένα ιδιαίτερα δαπανηρό 
«καπέλο».
Ωστόσο, πρέπει –ειδικά 
αυτήν τη στιγµή των απο-
φάσεων– οι παρεµβά-
σεις που θα δροµολογη-
θούν να είναι γενναίες και 
σηµαντικές. Να µην είναι 
«µπαλώµατα».

• Τιµή 2,5 €

 Το έργο της κυβερνητικής οµάδας που θα 
διαµορφώσει το Ταµείο Ανάκαµψης επιταγχύνεται 
διαµορφώνοντας 3 δεξαµενές παρεµβάσεων. 
Υψηλά στη «λίστα» βρίσκονται ενεργειακά projects µε 
έµφαση σε έργα ΑΠΕ και ανάπτυξης µεγάλων δικτύων, αλλά 
και στο νέο «Εξοικονοµώ», ψηφιακές και επιχειρηµατικές 
δράσεις, καθώς και µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό, στο 

φορολογικό, στις αγορές, στην προσχολική εκπαίδευση και 
στην επαγγελµατική κατάρτιση. Θα επιλεγούν για το σχέδιο 
ανάκαµψης των 32 δισ. ευρώ όσες παρεµβάσεις µπορούν 
να οδηγηθούν σε ταχεία συµβασιοποίηση και ολοκλήρωση, 
ενώ διαπραγµάτευση θα λάβει χώρα για την ένταξη στο 
Ταµείο µεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων αλλά και της 
κυβερνητικής επιλογής για τη µείωση των εισφορών.

ΤΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΠΕ, ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ - ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

 ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ, ∆ΕΝ 
ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΙ   ΣΕΛ. 2

«Ανασχηματισμός» στον δρόμο 
του... κοινοτικού χρήματος.1

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 47

Τουρισµός: Κάτω 
των προσδοκιών 
η κίνηση
Οι µέρες αγωνίας του 
Αυγούστου για να σωθούν... 
τα προσχήµατα.  ΣΕΛ. 10-11

Businessweek
Ξανά στο χείλος 
του γκρεµού 
οι αεροπορικές

 ΣΕΛ. 17

Οι Kινέζοι που απειλούν 
Netflix και Disney 
  Οι Tencent και IQiyi ρίχνονται στη µάχη του streaming κόντρα 
στους κολοσσούς της ∆ύσης.                                                        ΣΕΛ. 20

Μέρκελ-Λαγκάρντ 
«σπρώχνουν» 
την Ευρώπη 
στον ESM

Πρεμιέρα σε 3 άξονες για
το Ταμείο Ανάκαμψης

  Οι δραµατικές οικονοµικές παράµετροι και οι γεωπολιτικές 
«καραµπόλες» σε µια υπερευαίσθητη περιοχή.             ΣΕΛ. 18-19

 Οι δραµατικές οικονοµικές παράµετροι και οι γεωπολιτικές 

Η έκρηξη στη Βηρυτό 
αλλάζει το τοπίο 
στη Μέση Ανατολή

ΑΓΟΡΕΣ

«Χρυσός ή μετοχές»,
το κορυφαίο debate

> Γιατί το ράλι του χρυσού σε νέα ιστορικά υψηλά 
δεν φοβίζει τους διεθνείς οίκους.

  > Οι ανησυχίες των αναλυτών για τη Wall Street και 
η σταδιακή «προτίµηση» στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια.

  ΣΕΛ. 24-25

Έρχεται «διπλή µείωση» 
για το εργοδοτικό κόστος
Προς παράλληλη ελάφρυνση τόσο στο µη µισθολογικό κόστος, όσο και 
στις εισφορές υγείας προσανατολίζεται τώρα το υπ. Εργασίας.    ΣΕΛ. 9

«Ξεπαγώνουν» 
οι ασφαλιστικές 
ενηµερότητες τον 
Σεπτέµβριο .   ΣΕΛ. 15

Artbeat: Το μεγάλο στοίχημα για την 
επόμενη μέρα στην τέχνη.   ΣΕΛ. 45

φ
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ΑΟΖ µε Αίγυπτο: 
Κίνηση-µατ 
στη σκακιέρα 
της Μεσογείου
> H ακύρωση του τουρκολιβυκού 
µνηµονίου και ο ανοιχτός δρόµος 
για τα ενεργειακά κοιτάσµατα.για τα ενεργειακά κοιτάσµατα.

  ΣΕΛ. 47

Μέρκελ-Λαγκάρντ 
«σπρώχνουν» «σπρώχνουν» 

στον ESMστον ESM
> Πρώτη προς δανεισµό η Ιταλία. 
– Αυξηµένες πιέσεις λόγω ύφεσης 
και υποτροπής της πανδηµίας.και υποτροπής της πανδηµίας.και υποτροπής της πανδηµίας.

    ΣΕΛ. 7 


