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Συνέχεια 
και συνέπεια

 Το «Κ» παρουσιά-
ζει σήµερα το πρώτο σχέ-
διο της κυβέρνησης για τις 
αλλαγές στη φορολογία 
που σκοπεύει να εφαρµό-
σει την επόµενη κυβερνη-
τική περίοδο. Πρόκειται 
κατά κύριο λόγο για µια 
νέα γερή δόση µείωσης 
του φορολογικού βάρους 
στην οικονοµία, που περι-
λαµβάνει και αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά. Από τις 
προτάσεις που έχουν πέ-
σει στο τραπέζι του κυβερ-
νητικού επιτελείου ξεχωρί-
ζει αυτή της νέας µείωσης 
του εταιρικού φορολογι-
κού συντελεστή, αλλά και 
αυτή για την κατάργηση 
του τέλους επιτηδεύµατος. 
Ξεχωρίζουν, επίσης, και 
οι προτάσεις για µείωση 
των συντελεστών ΦΠΑ 
και θέσπιση

 Με το πολιτικό σκηνικό να µυρίζει έντονα 
εκλογές, η Ν.∆. σχεδιάζει το νέο της κυβερνητικό 
πρόγραµµα για την επόµενη 4ετία, δίνοντας ιδιαίτερη 
έµφαση σε µια νέα γερή δόση µείωσης φόρων. 
Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι η µείωση των 
συντελεστών ΦΠΑ και του φόρου επί των κερδών των 
επιχειρήσεων, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος, 

ενώ εξετάζονται και αλλαγές στις φορολογικές κλίµακες 
µισθωτών και επαγγελµατιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό 
που θέλει η κυβέρνηση είναι να µη διαταραχθούν οι 
δηµοσιονοµικοί στόχοι, και συγκεκριµένα να επιτευχθεί ο 
στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 0,7% το 2023 αλλά 
και τα επόµενα έτη, προκειµένου να υπάρξουν τα αναγκαία 
δηµοσιονοµικά περιθώρια για µειώσεις φόρων.
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ΤΑ Α∆ΡΑΝH 
ΚΡΥΠΤΟΝΟΜIΣΜΑΤΑ 
ΕIΝΑΙ ΤΟ «ΕΡΓΑΣΤHΡΙ 
ΤΟΥ ∆ΙΑΒOΛΟΥ»

Γράφει ο Connel Fullenkamp
Opinion / The New York Times

  ΣΕΛ. 6-7

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
- ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΕΡ∆Η, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Ποιοι φόροι θα μειωθούν 
την τετραετία 2023-2027

 BONUS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η επόµενη ηµέρα 
των telecoms

  ΣΕΛ. 19

Τα έργα υποδοµής
που αλλάζουν 
τη ∆υτική Αττική

  ΣΕΛ. 18

Τα µηνύµατα από 
την εξέγερση 
στην Κίνα   ΣΕΛ. 14

Η κρίσιµη 
ηµεροµηνία για 
τον ελληνικό 
εφοπλισµό   ΣΕΛ. 20

> Επανεκκίνηση διανοµής µερισµάτων
> Τι ρωτούν οι διεθνείς επενδυτές τους τραπεζίτες

  ΣΕΛ. 9
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Οι άµυνες του ΥΠΟΙΚ 
για χρέος 
και επιτόκια

    ΣΕΛ. 4   ΣΕΛ. 15

> Πώς επηρεάζεται 
η εξωτερική πολιτική 
των δύο γειτόνων

> > Πώς επηρεάζεται Πώς επηρεάζεται 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

Σε προεκλογική 
περίοδο Ελλάδα 
και Τουρκία
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Πού σκαλώνει η άνοδος 
του Χρηματιστηρίου...

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
Contrarian Stories    ΣΕΛ. 28

Το 553% της μετοχής 
του ΟΠΑΠ και τα μερίσματα

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΓΓΑΣ
Εκ των έσω    ΣΕΛ. 26-27

Ελλοχεύει ισχυρός ανοδικός 
αιφνιδιασμός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Τεχνική Ανάλυση    ΣΕΛ. 23

Εκλογές και επενδυτική βαθµίδα 
στον δρόµο του Χρηµατιστηρίου    ΣΕΛ. 24-25

NEA ΕΠΟΧΗNEA ΕΠΟΧΗ

Γυρίζουν σελίδα 
οι τράπεζες με 4 κινήσεις

  Όταν το Ισλάµ συµβουλεύει επενδυτικά   ΣΕΛ. 21

Μουσουλμάνοι επενδυτές 
και «αμαρτωλές» μετοχέςΣυνεχίζεται η άνοδος 

των τιµών στα ακίνητα
  Οι λόγοι και οι περιοχές µε τα µεγαλύτερα κέρδη    ΣΕΛ. 42-43

και επιτόκιακαι επιτόκια

ΣΕΛ. 4

> Τα µέσα του οικονοµικού 
επιτελείου στο µέτωπο 
του κρατικού δανεισµού
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