
Γεωπολιτικός σεισµός 
στην ευρύτερη Μ. Ανατολή 
 Η επίσκεψη-αστραπή Πούτιν στην Ανατολική Μεσόγειο, 
οι δηλώσεις του Ερντογάν και το νέο αµερικανικό δόγµα.

 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ» Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
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ΤΑ ΕΞΤΡΑ ΕΣΟ∆Α ΤΩΝ 2 ∆ΙΣ. ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το μεγάλο «κόλπο» με 
τα υψηλά τεκμήρια

  ΣΕΛ. 8

 Η κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να 
διατηρήσει τα τεκµήρια για αρκετά ακόµη χρόνια 
και να συνεχίσει έτσι να υπερφορολογεί µε 
πλασµατικά εισοδήµατα τους φορολογουµένους. 
Τα τεκµήρια φέρνουν στα κρατικά ταµεία ετησίως το ποσό των 
τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ. Αυξάνουν το δηλούµενο εισόδηµα, 
κυρίως στις τάξεις των αυτοαπασχολουµένων, 

ενώ αποτελούν για πολλούς επαγγελµατίες και τη βάση 
για τον υπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, 
η κυβέρνηση «βάζει πάγο» στις όποιες προσδοκίες για 
µειώσεις ή και κατάργησή τους. Και τούτο παρά το γεγονός 
ότι, ύστερα από σχετική απαίτηση των «θεσµών», η συνολική 
επανεξέταση του συστήµατος έως τον Μάιο του 2018 
προβλέπεται στο υπό επικαιροποίηση κείµενο του Μνηµονίου.

Οι πλειστηρια-
σµοί «καίνε» 
το κοινωνικό 
µέρισµα
 Η κυβέρνηση ήδη από 
την προηγούµενη χρο-
νιά επιχείρησε να χτίσει 
το κοινωνικό προφίλ της 
µε το κοινωνικό µέρισµα. 
Μέχρι που ήρθε η ώρα 
της αλήθειας, η ώρα των 
πλειστηριασµών. Και µά-
λιστα όχι των πλειστηρι-
ασµών από τους «τραπε-
ζίτες», αλλά από την ίδια 
την κυβέρνηση (Εφορία - 
Ταµεία). Καταπώς φαίνε-
ται, στον αγώνα δρόµου 
που έχει αρχίσει µεταξύ 
∆ηµοσίου και τραπεζών 
κερδίζει... το ∆ηµόσιο. 
Καθηµερινά, πραγµατο-
ποιούνται κάπου χίλιες 
κατασχέσεις σε λογαρια-
σµούς, ενώ δροµολογού-
νται χιλιάδες πλειστηρια-
σµοί για ακίνητα 

Artbeat: Power game και στην Τέχνη 
στον αραβικό κόσμο.

• Τιµή 2,5 €

 
2 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 45

Τα πακέτα στο Χ.Α. και οι 
αναδιαρθρώσεις των ξένων funds

Τα δάνεια του τουρισμού και 
ο «πονοκέφαλος» των ξενοδόχων.
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  ΣΕΛ. 18-19
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Τι κρύβεται πίσω 
από το ράλι 
στα ελληνικά 
οµόλογαοµόλογαοµόλογα
> Η επίδραση του swap 
των 25 δισ. και τα... 
υποκατάστατα του QE.

  Επενδύσεις άνω των 350 εκατ. ευρώ αναδιατάσσουν 
τον ξενοδοχειακό χάρτη.

BUSINESSWEEK
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ 
∆ΩΡΟ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ 
ΣΤΟ ΙΡΑΝ   ΣΕΛ. 15

Συνέδριο Ν.∆.: 
Το σχέδιο για 
το «αύριο» 
της χώρας
Με κεντρικό σύνθηµα 
«Είµαστε έτοιµοι να 
αλλάξουµε την Ελλάδα».

  ΣΕΛ. 17

  ΣΕΛ. 24-25

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

«Σκουριάζει» και ο TAP Το πλάνο των 
Ιταλών για την 
αναγέννηση 
των ελληνικών 
σιδηροδρόµων

  ΣΕΛ. 22

Η κόντρα ΑΒ και 
Σκλαβενίτη για 
την πρωτιά των 
σούπερ-µάρκετ

  ΣΕΛ. 27

  ΣΕΛ. 4   ΣΕΛ. 6

φ
Μόλις 4 µήνες 
θα είναι σε 
ισχύ ο νέος 
Προϋπολογισµός

ΣΕΛ. 6

ΠροϋπολογισµόςΠροϋπολογισµός
> Αναθεώρηση τον Μάιο 
λόγω των δεσµεύσεων 
έως και το 2022.

 Επενδύσεις άνω των 350 εκατ. ευρώ αναδιατάσσουν 

Αυτά είναι τα 6+1 deals 
που αλλάζουν την Αθήνα

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α
• Τιµή 2,5 €

> Εµπλοκή στην επένδυση του 1,5 δισ. – Ποιοι και γιατί 
φράζουν τον δρόµο στον αγωγό.  

> Γεωπολιτικές ανησυχίες από το µπλόκο λόγω 
κινητοποιήσεων σε 10 χιλιόµετρα στον νοµό Καβάλας.  

  ΣΕΛ.  10-11

Αλλάζουν χέρια επιχειρήσεις µέσω 
της πώλησης των «κόκκινων» δανείωντης πώλησης των «κόκκινων» δανείωντης πώλησης των «κόκκινων» δανείωντης πώλησης των «κόκκινων» δανείων
  Αυξηµένο ενδιαφέρον από funds για NPLs µε εξασφαλίσεις. 
- Στο σφυρί και ενήµερα δάνεια.    ΣΕΛ. 20-21


