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Ώρα των νέων

 Οι κινητήριοι µοχλοί 
των οικονοµιών είναι, 
κατά κύριο λόγο, δύο. Η 
κατανάλωση και οι επεν-
δύσεις. Η οικονοµική συ-
µπεριφορά, όπως έχει µε-
τρηθεί στο πλαίσιο της οι-
κονοµικής επιστήµης, δεί-
χνει ότι οι νέοι σε ηλικία 
άνθρωποι ρέπουν συνή-
θως προς την κατανάλω-
ση, ενώ οι µεγαλύτερες 
γενιές ρέπουν προς την 
αποταµίευση. Η αποταµί-
ευση είναι η βάση για τη 
συσσώρευση κεφαλαίου, 
που µε τη σειρά της δηµι-
ουργεί τις προϋποθέσεις 
για δανεισµό και επενδύ-
σεις. Έχει επίσης µετρη-
θεί ότι οι νεότερες ηλικί-
ες έχουν µεγαλύτερη ροπή 
προς το ρίσκο και, εφόσον 
τους δοθεί η δυνατότητα, 
ρισκάρουν.

 Με βασικό µήνυµα «στεγαστικό δάνειο αντί 
για ενοίκιο» στις νέες καµπάνιες, οι τράπεζες 
αξιοποιούν µια ευνοϊκή συγκυρία για την 
αξιοποίηση µιας σηµαντικής πηγής κερδοφορίας. 
Πρόκειται για προσπάθεια µε όφελος για όλους, δηλαδή 
τράπεζες, οικονοµία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
Ικανοποιείται η ζήτηση για αγορά κατοικιών, αυξάνονται 

τα κέρδη από το επιτοκιακό περιθώριο των τραπεζών, 
µειώνεται ο κίνδυνος λόγω των εξασφαλίσεων και 
διατηρούνται οι ανοδικές τάσεις στην κτηµαταγορά. Οι 
νέες εκταµιεύσεις στεγαστικών δανείων ξεπερνούν τα 350 
εκατ., µε τη ζήτηση πλέον να αποκτά ετήσιους ρυθµούς 
30%-40%. Το 2021 αναµένεται να κλείσει µε νέες 
εκταµιεύσεις 800 εκατ. και το 2022 µε 1,25 δισ. ευρώ.
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Ο συνδικαλιστής Φωτόπουλος... 
διαφήμισε την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Οι ενεργειακές πτυχές 
της συμφωνίας με το Παρίσι

Γιατί πάει σε μέρισμα-ρεκόρ 
ο ΟΤΕ μέσω Ρουμανίας
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Πώς θα είναι  
ο Πύργος 
του Πειραιά   ΣΕΛ. 26-27

Ελλάς, Γαλλία... 
ναυπηγεία   ΣΕΛ. 20

Εξόρμηση τραπεζών 
για νέα στεγαστικά

  ΣΕΛ. 2

ΕΤΣΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 
ΠΛΟΥΣΙΕΣ 
ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Γράφει ο Robin Kaiser-Schatzlein
Opinion / The New York Times

  ΣΕΛ. 11

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

  ΣΕΛ. 6

> Επενδύσεις των 
εισφορών σε πολλαπλά 
επίπεδα κινδύνου. 
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> > Επενδύσεις των 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Πού θα επενδύει 
το κεφαλαιοποιητικό 
επικουρικό

επίπεδα κινδύνου. 
    ΣΕΛ. 12

 ΠΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η αθέατη πλευρά 
της αύξησης 
των καταθέσεων

  ΣΕΛ. 8

Το µακρύ 
καλοκαίρι του 
τουρισµού   ΣΕΛ. 22

  Οικονοµίες στα άκρα λόγω εκτόξευσης κόστους     ΣΕΛ. 23

Μυθικά κέρδη 
από τα containers
  Οι εταιρείες που καθηµερινά βγάζουν εκατοµµύρια    ΣΕΛ. 18-19

> Τι θα γίνει µε τους  Έλληνες µικροµετόχους
  ΣΕΛ. 13, 28-29

> Τι ισχύει πλέον για τη 
φορολόγηση περιουσίας 
από γονείς σε παιδιά

> > Τι ισχύει πλέον για τη Τι ισχύει πλέον για τη 

ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Πλούτος περνά 
στη νέα γενιά 
για επενδύσεις Το φάντασµα του Οκτωβρίου

και οι φόβοι διόρθωσης    ΣΕΛ. 24-25

Όλες οι απαντήσεις 
της ΑΜΚ-μαμούθ

∆ΕΗ

Παγκόσμια 
ενεργειακή κρίση 
λόγω φυσικού αερίου

ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ψίθυροι...Ψίθυροι...
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