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Όσο υπάρχει 
οµπρέλα

 Πριν από δύο ηµέρες 
ψηφίστηκε ίσως η σηµα-
ντικότερη µεταρρύθµιση 
της οικονοµίας στην τρέ-
χουσα κυβερνητική περίο-
δο. Το νέο εργασιακό νο-
µοσχέδιο εισάγει µια σει-
ρά από ριζικές αλλαγές, 
που προσφέρουν όχι µόνο 
στις επιχειρήσεις, αλλά 
και στους εργαζόµενους. 
Με ψυχρή µατιά, χωρίς 
τις κραυγές λαϊκισµού της 
αντιπολίτευσης, που οσµί-
στηκε πολιτικό κεφάλαιο 
στο κατεξοχήν πεδίο δη-
µιουργίας πολιτικών εντυ-
πώσεων, αυτό του εργα-
σιακού, οι αλλαγές είναι 
προς τη θετική κατεύθυν-
ση για όλους. ∆ίνεται, για 
παράδειγµα, η δυνατότητα 
στους εργαζόµενους και 
τις επιχειρήσεις να διευθε-
τήσουν τον χρόνο 

 Πιο κοντά στις 1.000 µονάδες φέρνει τον 
Γενικό ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών το 
Ταµείο Ανάκαµψης, σύµφωνα µε διεθνείς και 
εγχώριους αναλυτές της αγοράς. 
Τα επενδυτικά σχέδια θα ενισχύσουν πολλούς κλάδους, 
µε τις τράπεζες να παίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο στην 
αξιολόγηση και τη χρηµατοδότηση. Η συναλλακτική 

δραστηριότητα αναµένεται να ενισχυθεί και, µαζί µε αυτήν, 
η θετική ψυχολογία ότι η κρίση της πανδηµίας µετατρέπεται 
σε ευκαιρία για δοµικές αλλαγές και νέα αναπτυξιακή 
πορεία. Τα ξένα funds παρακολουθούν εδώ και καιρό 
από κοντά την ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά και πλέον 
περιµένουν ότι το Χ.Α. θα βρεθεί σύντοµα σε επίπεδα στα 
οποία για τελευταία φορά βρέθηκε το 2014.
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Πόσος είναι ο άτυπος 
δανεισμός στην οικονομία

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 
όπως... Αμερική

Νέοι δρόμοι χρηματοδότησης 
της ναυτιλίας
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Φουντώνει 
ο τουρισµός 
µε τροχόσπιτο

  ΣΕΛ. 19

Νέα σελίδα για 
την Αλουµίνιον 
της Ελλάδος

  ΣΕΛ. 20

Η προστασία α' 
κατοικίας µέσω 
Πτωχευτικού  ΣΕΛ. 9

Προς κλιµάκωση 
ο πόλεµος 
στην κινητή 
τηλεφωνία   ΣΕΛ. 23

Το ράλι των ναύλων φέρνει 
µεγάλες ανατιµήσεις 
  Σηµαντικά κέρδη για τα containerships                          ΣΕΛ. 21

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πιο κοντά οι 1000 μονάδες 
μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

  Νέα µορφή επιχειρηµατικής τροµοκρατίας             ΣΕΛ. 26

  ΣΕΛ. 2

Η ΣΚΛΗΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ BITCOIN

Γράφει ο Eswar Prasad
Opinion / The New York Times

> Στην τελική ευθεία 
η καινούργια διευκόλυνση 
των οφειλετών

  ΣΕΛ. 6

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Νέα ρύθµιση 
για τα 
κορονο-χρέη

 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

> Όλες οι λεπτοµέρειες 
για τη νέα γενιά ενισχύσεων 
προς τις επιχειρήσεις  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tι αλλάζει στα 
πακέτα στήριξης 
το καλοκαίρι

προς τις επιχειρήσεις  προς τις επιχειρήσεις  
    ΣΕΛ. 10

Ρώσοι χάκερ 
τρομοκρατούν επιχειρήσεις

  ΣΕΛ. 24-25

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γιατί 
σταμάτησα 
να συλλέγω 
έργα τέχνης

∆ΗΜ. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

> Χρειάζεται νέο τρόπο 
η επιχειρηµατική επιτυχία 
στην Ελλάδα    ΣΕΛ. 12-13

Κεφαλαιακό µπόνους 
µε τις νέες αντικειµενικές    ΣΕΛ. 5


