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Μια 
ψηφιοποίηση 
δεν φτάνει

 ∆εν είναι υπερβολή να 
πει κάποιος πως η µεταρ-
ρυθµιστική πολιτική της 
κυβέρνησης στον δηµό-
σιο τοµέα αρχίζει και τε-
λειώνει στο ζήτηµα της 
ψηφιοποίησης. Συναλλα-
γές και διαδικασίες που γί-
νονταν στο παρελθόν µε 
γραφειοκρατικό τρόπο, 
απασχολώντας ανθρώπι-
νους πόρους στο ∆ηµό-
σιο και κοστίζοντας εργα-
τοώρες στους πολίτες, γί-
νονται πλέον µε το πάτηµα 
µερικών πλήκτρων στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή 
από το σπίτι ή το γραφείο. 
Πολύ µεγάλη επιτυχία για 
την ελληνική δηµόσια δι-
οίκηση. Μεγάλο όφελος 
για όλους και για την οικο-
νοµία γενικότερα. Μόνο 
που από µόνη της

 Η πράσινη µετάβαση και τα νέα εποπτικά 
µέτρα της ΕΚΤ από το 2022 θα επιφέρουν 
διαφοροποιήσεις στα επιτόκια των δανείων. Όσο 
πιο πράσινο είναι ένα ακίνητο, τόσο µικρότερο θα 
είναι το στεγαστικό δάνειο για την αγορά του. 
Αντίστοιχα, όσο πιο πράσινη είναι µια εταιρεία –ακόµα και 
µικρή– θα έχει ευκολότερη και φθηνότερη πρόσβαση στον 

τραπεζικό δανεισµό, αλλά και περισσότερες εναλλακτικές 
χρηµατοδότησης, όπως η έκδοση πράσινων οµολόγων, 
καθώς και κίνητρα για άντληση κεφαλαίων από το 
Χρηµατιστήριο. Καταλύτης των εξελίξεων αποτελεί η 
ιστορικού µεγέθους µετατόπιση επενδυτικών κεφαλαίων σε 
πράσινες επενδύσεις, γεγονός που οδηγεί και το ελληνικό 
∆ηµόσιο στην πρώτη έκδοση πράσινου οµολόγου το 2022.
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Σαμπάνιες στο ΤΑΙΠΕΔ για την 
ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας

Το μπλακ άουτ του ΑΔΜΗΕ 
κόστισε ακριβά στα ΕΛΠΕ

Μαχαίρι από τη ΡΑΕ στα bonus 
στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Οι νέες 
επενδύσεις- 
µαµούθ στον 
ηλεκτρισµό   ΣΕΛ. 20-21

Πανδηµία: 
Ποιοι θα 
κάνουν 3η 
δόση εµβολίου

  ΣΕΛ. 16

REAL ESTATE

Η «πράσινη» στροφή 
φέρνει φθηνότερα δάνεια

  ΣΕΛ. 2

ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΑ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΟΥ

Γράφει η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια
Opinion / The New York Times

  ΣΕΛ.9

Γιατί δεν νόσησε από 
COVID-19 η Wall Street

  ΣΕΛ. 7

> Ανέβηκε σηµαντικά ο πήχης 
των προσδοκιών για παρατεταµένη 
τουριστική περίοδο
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στοίχηµα οι αφίξεις 
Σεπτέµβριο 
και Οκτώβριο

τουριστική περίοδο
    ΣΕΛ. 19

 ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ-∆ΗΜΟΣΙΟ

Ε65: Το οδικό 
έργο που αλλάζει 
την Κεντρική 
Ελλάδα   ΣΕΛ. 17

   Ανέπαφο το χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης     ΣΕΛ. 22

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Πώς η Κεντρική Τράπεζα 
των ΗΠΑ απειλεί το... Χ.Α.

Χιλιάδες ακίνητα 
έφυγαν από το Airbnb
   Επέστρεψαν στις µακροχρόνιες µισθώσεις    ΣΕΛ. 42-43

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

> Το τέλος των χαµηλών αµερικανικών επιτοκίων 
(tapering) και οι παρενέργειες

  ΣΕΛ. 24-25

> ∆ροµολογείται 
νέα µείωση που 
θα αυξήσει τις αποδοχές

> > ∆ροµολογείται 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Έρχεται 
νέο ψαλίδι 
στις εισφορές

Σαμπάνιες στο ΤΑΙΠΕΔ για την Σαμπάνιες στο ΤΑΙΠΕΔ για την 
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(tapering) και οι παρενέργειες

• Τιµή 2,5 €

Κύµα µείωσης φόρων 
το εκλογικό 2023    ΣΕΛ. 4-5


