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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μια εµβληµατική 
µεταρρύθµιση

 Η σύγκρουση µε το 
βαθύ κράτος του ∆ηµοσί-
ου και ό,τι αυτό συµβολί-
ζει αποτελούσε ανέκαθεν 
ταµπού, ακόµα και για εκ-
συγχρονιστές πολιτικούς 
και µεταρρυθµιστικές κυ-
βερνήσεις. Τα οργανωµέ-
να συµφέροντα, που νέ-
µονται προκλητικά προ-
νόµια σε βάρος των πολ-
λών, έβρισκαν πάντα τον 
τρόπο να επιβάλλουν το 
«δίκιο» τους. Όποιο κόµ-
µα κι αν βρισκόταν στην 
εξουσία, οι ηχηρές µειο-
ψηφίες αποδείχθηκαν δι-
αχρονικά πιο ισχυρές 
από το ευρύτερο συµφέ-
ρον της σιωπηλής πλειο-
ψηφίας. 
Γι᾽ αυτό και η κατάργηση 
της µονιµότητας για τους 
νεοπροσλαµβανόµενους 
υπαλλήλους 
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 Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα αναµένεται να 
δοθεί σε δηµόσια διαβούλευση το νέο φορολογικό 
νοµοσχέδιο και, σύµφωνα µε τις έως τώρα 
πληροφορίες, θα προβλέπει σειρά παρεµβάσεων 
για τον τρόπο φορολόγησης των εισοδηµάτων. 
Με τις αλλαγές επέρχεται µείωση του φορολογικού 
βάρους για επιχειρήσεις, επαγγελµατίες, µισθωτούς και 

συνταξιούχους. Παράλληλα, διευρύνεται η υποχρέωση 
δαπάνης µε χρεωστική και πιστωτική κάρτα µέρους 
του εισοδήµατος και σε ελεύθερους επαγγελµατίες και 
ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ θεσπίζεται και νέα πάγια ρύθµιση 
οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά 
ταµεία µε περισσότερες µηνιαίες δόσεις. Ποια σηµαντικά 
ζητήµατα οριστικοποιούνται τα επόµενα 24ωρα.

Οι τράπεζες, οι τιμές των ΑΜΚ 
και τα roadshows.

Το country risk, οι επιχειρήσεις, 
το κόστος χρήματος, οι ευκαιρίες.

Ο αμερικανικός οίκος που 
«ψηφίζει» ευρωπαϊκές μετοχές.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ «ΧΤΙΣΙΜΟ» ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ

ΚΑΜIΑ ΕΜΠΕΙΡIΑ; 
ΚΑΝEΝΑ 
ΠΡOΒΛΗΜΑ 

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Ο κίνδυνος νέας 
ύφεσης και οι 
άµυνες της ΕΚΤ
Η σχέση Λαγκάρντ-Μέρκελ 
και οι κρίσιµες αποφάσεις για 
την Ευρωζώνη. .   ΣΕΛ. 9

  ΣΕΛ. 6-7

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: 
Τι σηµατοδοτεί το 
εµβληµατικό έργο 
στο Αµάρι   ΣΕΛ. 21

  Οι αποκλειστικές διαπραγµατεύσεις µε τον όµιλο Στέγγου 
και οι εκτιµήσεις για deal άνω των 300 εκατ. ευρώ.     ΣΕΛ. 18

> Πότε θα µπορεί να γίνει ασφαλής 
πρόβλεψη για το µέγεθος και 
την αξία ενός πιθανού κοιτάσµατος.
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Τι πραγµατικά 
συµβαίνει µε τα 
κοιτάσµατα αερίου 
της Κρήτης

3+1 κορυφαία 
brands επενδύουν 
στα ξενοδοχεία 
της Αθήνας   ΣΕΛ. 22

    ΣΕΛ. 12

Η μεγάλη «ζαριά» 
του Ιβάν Σαββίδη 
στο Πόρτο ΚαρράςΓιατί απογειώθηκε το επενδυτικό 

ενδιαφέρον για το «Ελ. Βενιζέλος»
Η ισχυρή µερισµατική πολιτική σε συνδυασµό µε τα ρεκόρ 
ανάπτυξης ανεβάζουν τον πήχη του τιµήµατος.           ΣΕΛ. 19

ΣΕΛ. 12

> Για όσους ζήτησαν έως τις 
7 Οκτωβρίου να προσδιοριστούν 
οι ασφαλιστικές οφειλές τους.

Για όσους ζήτησαν έως τις Για όσους ζήτησαν έως τις 

Προς τρίµηνη παράταση 
στις 120 δόσεις 
για οφειλές στα 
ασφαλιστικά ταµεία

J.P. Morgan και Bank of America Merrill Lynch ξεκίνησαν εκ νέου την κάλυψη 
των ελληνικών τραπεζών. Το «ελληνικό θαύµα» της αγοράς οµολόγων.      ΣΕΛ. 24-25

> Τι περιµένει τους οφειλέτες, πώς θα γίνεται η διαχείριση 
των ακινήτων, τι αλλάζει για τις τράπεζες.

> Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα collaterals. 
∆εκαετής η διάρκεια των τιτλοποιήσεων, τι ζητά η Κοµισιόν. 
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Οι µεγάλοι διεθνείς οίκοι επιστρέφουν 
µε επίκεντρο τις τραπεζικές µετοχές

ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ

«Προίκα» 180.000 ακίνητα 
μέσω «Ηρακλή» στα funds


