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Ακίνητα: 
Το µεγάλο 
αντικίνητρο

 Το Ταµείο Ανάκαµψης, 
µε τα τουλάχιστον 32 δι-
σεκατοµµύρια που θα φέ-
ρει στην Ελλάδα, αποτε-
λεί τη νέα µεγάλη ευκαι-
ρία της χώρας για να πε-
ράσει στη νέα εποχή. Για 
να γίνει η οικονοµία της 
πιο ανταγωνιστική και 
να οικοδοµήσει τη µεγέ-
θυνσή της σε διατηρήσι-
µη βάση. Όπως αναλύεται 
στο βασικό θέµα της εφη-
µερίδας σήµερα, ο τοµέας 
των κατασκευών και γε-
νικότερα της κτηµαταγο-
ράς είναι ένας από αυτούς 
στους οποίους θα υπάρ-
ξει στόχευση βελτίωσης. 
Άλλωστε, η αγορά ακινή-
των ήταν ανέκαθεν στην 
Ελλάδα µια ιδιαίτερα δη-
µοφιλής αγορά για τη µε-
σαία τάξη.

 Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, που αναµένεται 
να αλλάξουν άρδην την εικόνα της κτηµαταγοράς 
στη χώρα µας µέσα στα επόµενα χρόνια, 
προωθούνται µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης. 
Οι 12 εν λόγω δράσεις-παρεµβάσεις, σύµφωνα µε τους 
ειδικούς της αγοράς, όχι µόνο θα συµβάλουν στην ενίσχυση 
του αγοραστικού ενδιαφέροντος, τόσο από Έλληνες 

όσο και από ξένους επενδυτές, αλλά θα αλλάξουν τη 
φυσιογνωµία πολλών περιοχών, προκαλώντας άνοδο 
των τιµών των ακινήτων. Οι εµβληµατικές παρεµβάσεις 
που δροµολογούνται αναµένεται να επιλύσουν σηµαντικά 
προβλήµατα που ταλανίζουν εδώ και χρόνια την εγχώρια 
αγορά του real estate και αποτελούσαν τροχοπέδη για την 
περαιτέρω ανάπτυξή της.
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Του Aaron E. Carroll
Opinion / The New York Times
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φορολογικούς συντελεστές
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