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Να µην καεί η 
µεταρρυθµιστική 
τόλµη

 ∆εν είναι λίγα τα προ-
βλήµατα που έχουν ανα-
κύψει το τελευταίο διά-
στηµα και τα οποία καλεί-
ται να διαχειριστεί η κυ-
βέρνηση, άλλοτε µε επιτυ-
χία, άλλοτε µε διαχειριστι-
κά λάθη και παραλείψεις. 
Η νέα θερινή έξαρση του 
κορονοϊού, µε τη σηµαντι-
κή αύξηση των κρουσµά-
των, προκαλεί προβληµα-
τισµό εν όψει του κύµατος 
της επιστροφής από τις θε-
ρινές διακοπές. Οι πυρκα-
γιές, χωρίς ακόµη να έχει 
ολοκληρωθεί η αντιπυ-
ρική περίοδος, αφήνουν 
πίσω τους βαριά κληρονο-
µιά την πρόκληση της ανα-
συγκρότησης ολόκληρων 
περιοχών που καταστρά-
φηκαν, όπως η Βόρεια 
Εύβοια. 

 ∆εύτερο γύρο µε 5 µεγάλες µεταρρυθµίσεις σε 
τράπεζες και κεφαλαιαγορά ανοίγει η κυβέρνηση, 
µε στόχο να επιταχυνθεί η µετάβαση στο 
νέο παραγωγικό µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης, 
µε κύριο άξονα την πράσινη χρηµατοδότηση.
Το πακέτο αυτό προβλέπει συγκεκριµένες θεσµικές 
παρεµβάσεις και µείγµα φορολογικών κινήτρων για 

προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, αύξηση της 
χρηµατοδότησης, µείωση κινδύνων και κόστους κεφαλαίων, 
µε ανάπτυξη της αγοράς καλυµµένων και «πράσινων» 
οµολόγων από επιχειρήσεις και ∆ηµόσιο. Οι µεταρρυθµίσεις 
ξεκινούν από Σεπτέµβριο, σχεδόν παράλληλα µε το κλείσιµο 
του πρώτου γύρου, µε κατάθεση άνω των 10 νοµοσχεδίων 
µέχρι το τέλος του έτους.
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Βαρύ το κόστος της πανδημίας 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Γιατί τα ΕΛΠΕ αποχωρούν 
από πελάτες της ΔΕΗ

Δικαστικά μπλόκα για 
τις επενδύσεις στον Πειραιά
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Κρίσιµος 
Σεπτέµβρης για 
το turnaround 
story της ∆ΕΗ

  ΣΕΛ. 26

Κατασκευές: 
Ξεκινά η µάχη 
για τους 4 
οδικούς άξονες

  ΣΕΛ. 22

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πέντε μεγάλες μεταρρυθμίσεις 
σε τράπεζες και κεφαλαιαγορά

  ΣΕΛ. 2

ΗΜΟΥΝ ΠΕΖΟΝΑΥΤΗΣ 
ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ. 
ΘΥΣΙΑΣΑΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΨΕΜΑ

Γράφει ο Timothy Kudo
Opinion / The New York Times

  ΣΕΛ. 6

Οι εταιρείες-κελύφη 
μπαίνουν στο στόχαστρο 
«ακτιβιστών» επενδυτών

  ΣΕΛ. 8-9

> Ανησυχία από τα χαµηλά 
ποσοστά - Φοβίζει 
η επιστροφή των εκδροµέων
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> > Ανησυχία από τα χαµηλά Ανησυχία από τα χαµηλά 

ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ

Σχέδιο ανάκαµψης 
των εµβολιασµών 
µετά τον Αύγουστο

η επιστροφή των εκδροµέων
    ΣΕΛ. 15

 ΟΛΟ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Οι επιδόσεις 
του Αυγούστου 
γεµίζουν το 
τουριστικό ταµείο

  ΣΕΛ. 19

Γιατί οι αδύναµες «SPAC» αποτελούν ιδανικά θύµατα     ΣΕΛ. 27

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Γιατί η ελληνική αγορά 
παραμένει ευκαιρία

Έµφραγµα στο διεθνές
εµπόριο λόγω Κίνας
Θα καθυστερήσει η επιστροφή στην κανονικότητα    ΣΕΛ. 20-21

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

> Θετικές οι εκθέσεις των ξένων οίκων, προβλέπουν 
ότι θα «αποζηµιωθούν» όσοι επενδυτές δείξουν υποµονή 

  ΣΕΛ. 24-25
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> Με εκκαθαρίσεις εισφορών 
και νέες ρυθµίσεις 
παλαιών οφειλών

> > Με εκκαθαρίσεις εισφορών Με εκκαθαρίσεις εισφορών 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Πώς θα αυξηθούν 
τα έσοδα 
των Ταµείων Μειώσεις φόρων και εισφορών 

άνω των 2 δισ. το 2022
  Οριστικοποιείται το πακέτο των ανακοινώσεων της ∆ΕΘ    ΣΕΛ. 10


