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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το 

μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. Ιδρύ

θηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικο

νομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών 

προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη 

συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθη

καν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων βραχυ

χρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνη

ση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς 

και προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση, δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυ

ση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονο

μίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, 

και, τρίτον, η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμ

ματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικο

νομικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα 

του συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από 

τον οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρεσίες σε θέμα

τα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση 

των σειρών Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, Εκθέσεις, που είναι 

κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο κλάδων, 

περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, καθώς και Στατιστικές Σειρές, 

που παρουσιάζουν με επεξεργασμένη μορφή πρωτογενή στατιστικά δεδομένα. 

Επίσης, δημοσιεύεται και η σειρά Εργασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια 

εργασιών σε προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του 

ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος. 

Από τον Δεκέμβριο του 2002 το ΚΕΠΕ εκδίδει την τετραμηνιαία περιο

δική έκδοση Οικονομικές εξελίξεις, με σκοπό να συμβάλλει στη συστηματική 

παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής οικονομικής συγκυρίας, καθώς και 
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στο πεδίο διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, αναλύοντας τις συνέπειες 

εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επίκαιρα θέματα. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 

ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλη

ροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικο

νομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της 

οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Για τους κλάδους και τους τομείς της οικονομίας που εκ των πραγμά

των λειτουργούν αποκλειστικά στο εσωτερικό, και για τους οποίους δεν είναι 

εύκολες οι διεθνείς συγκρίσεις, όπως συμβαίνει με τον κλάδο των κατοικιών και 

τη δημιουργία οικισμών, δεν γίνονται πάντοτε αντιληπτά τα προβλήματα που 

αναφύονται αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους και 

την αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων. Τα προβλήματα φαίνεται να γίνο

νται εντονότερα όταν ο ιδιωτικός τομέας αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα 

στους κλάδους αυτούς, όπως συμβαίνει με τον κλάδο των κατοικιών, όπου πα

ρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των στεγαστικών δανείων και άνοδος των τιμών, 

στη μετά το 1995 περίοδο. Η διαπίστωση αυτών των καταστάσεων που εγκυ

μονούν κινδύνους είναι το ερέθισμα για την επανεξέταση ορισμένων στοιχείων 

της ασκούμενης πολιτικής. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια συστηματική προσέγγιση των 

επιδράσεων που ασκήθηκαν στην αγορά κατοικιών τα τελευταία χρόνια, στο 

πλαίσιο της μείωσης των επιτοκίων, των γενικότερων εξελίξεων στον κλάδο και 

στην οικονομία. Η προσέγγιση αυτή αποβλέπει στην ανάδειξη και κατανόηση 

των προβλημάτων που προκύπτουν λόγω της δυσαρμονίας που παρατηρείται 

μεταξύ της συνεχούς προσφοράς χρηματοδοτικών μέσων και των ειδικότερων 

χαρακτηριστικών του κλάδου της κατοικίας στο πλαίσιο ανεπαρκών κρατικών 

παρεμβάσεων. 

Ελπίζεται ότι η ανάλυση και τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής θα 

αποδειχθούν χρήσιμα στη χάραξη μιας ορθολογικότερης πολιτικής για την κα

τοικία, σε μακροχρόνιο ορίζοντα, με αντικειμενικούς σκοπούς την ικανοποίηση 

των κοινωνικών αναγκών και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων στον το

μέα του οικισμού. 

Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 

Πρόεδρος του ΑΣ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Δεκέμβριος 2005 
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Η μεγάλη αύξηση της στεγαστικής πίστης βαθμιαία από το 1995 και 
ύστερα και μάλιστα σε επίπεδα πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα δεν 
οδήγησε, όπως θα περίμενε κανείς με μια πρώτη σκέψη, σε αντίστοιχη αύξηση 
της δυνατότητας ικανοποίησης των στεγαστικών αναγκών και βελτίωση των συν
θηκών στέγασης, αν κρίνει κανείς από τη σημαντική αύξηση των τιμών των κα
τοικιών και των οικοπέδων και, επομένως, από την αύξηση του κόστους στέγα
σης. Τέτοιες αυξήσεις τιμών κατοικιών παρατηρούνται και σε άλλες ανεπτυγ
μένες χώρες υπό ανάλογες συνθήκες μείωσης των επιτοκίων. Η εμπειρία των 
χωρών αυτών δεν πρέπει να παραβλέπεται, χωρίς όμως οι εξελίξεις αυτές να 
είναι άμεσα και με ακρίβεια συγκρίσιμες, κυρίως λόγω ιδιαιτεροτήτων και δια
φορών στα δεδομένα της αγοράς και στην άσκηση πολιτικής από την πλευρά 
του Δημοσίου. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάλυσης του τρόπου που 
λειτούργησε η αγορά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τόσο σε σχέση με την 
αύξηση των στεγαστικών δανείων όσο και με την αύξηση των τιμών των ακινή
των. Στην ανάλυση αυτή επισημαίνονται οι παράγοντες που επέδρασαν στη δια
μόρφωση της παρούσας κατάστασης, πέρα, αλλά και παράλληλα με την επί
δραση της μείωσης των επιτοκίων και της ενίσχυσης του ρόλου των τραπεζών 
στην κινητοποίηση της ζήτησης και των επενδύσεων κατοικιών. Στο πλαίσιο 
αυτό επισημαίνονται και οι ευθύνες του Δημοσίου που με πράξεις και παρα
λείψεις ενθάρρυνε υπέρμετρα τη ζήτηση, χωρίς παράλληλα να οργανώσει και 
να διευκολύνει αποτελεσματικότερες συνθήκες στην πλευρά της προσφοράς. 
Με βάση την όλη ανάλυση και την αξιολόγηση ειδικότερων και γενικότερων 
δεδομένων, εκτιμώνται οι διαγραφόμενες προοπτικές αλλά και προκύπτουν 
κάποιες κατευθύνσεις πολιτικής για μια αποτελεσματικότερη παρουσία και 
παρέμβαση του Δημοσίου στον κλάδο της κατοικίας αλλά και της οικιστικής 
ανάπτυξης γενικότερα. 

Η εκπόνηση της εργασίας αυτής δεν θα ήταν δυνατή, τουλάχιστον με 
τη μορφή που πήρε τελικά, χωρίς τις πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με 
τον αριθμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πρόσφατων στεγαστικών δα
νείων που παρείχαν πολλές τράπεζες και οι άλλοι πιστωτικοί φορείς. Για το λό
γο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φορείς και τα στελέχη που συνεργά
σθηκαν για το σκοπό αυτό, καθώς και τους φίλους και γνωστούς που σε κά
ποιες περιπτώσεις χρειάσθηκε να μεσολαβήσουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
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επίσης τα μεσιτικά γραφεία που συνεργάσθηκαν, καθώς και τον κ. Θ. Μητρά-
κο από τη Διεύθυνση Μελετών της Τραπέζης της Ελλάδος για τις χρήσιμες 
επεξηγήσεις σχετικά με τα στοιχεία τιμών κατοικιών που δημοσιεύει η Τράπε
ζα. Ευχαριστώ επίσης την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για την πρόθυμη παρο
χή πρόσφατων στοιχείων και ιδιαίτερα τις κυρίες Παπανάγνου και Πατεράκη 
για ιδιαίτερα σχόλια και διευκρινίσεις. 

Επίσης οφείλω ευχαριστίες στους τρεις συναδέλφους κριτές, οι οποίοι 
με τις παρατηρήσεις τους βοήθησαν στη βελτίωση του τελικού κειμένου. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τη φιλόλογο κυρία Ελένη Σουλτανά-
κη για την επιμέλεια του κειμένου καθώς και την κυρία Βικτώρια Δεδεγιάν. Λάθη 
ή παραλείψεις βέβαια βαρύνουν μόνον εμένα. 

ΣΤΕΛΛΑ ΧΕΙΜΩΝΙΤΗ-ΤΕΡΡΟΒΙΤΗ 

Απρίλιος 2005 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως είναι γνωστό, η δραστηριότητα στον κλάδο των κατοικιών στην 
Ελλάδα είναι κυρίως δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα, και ως προς τους 
δραστηριοποιούμενους φορείς κατασκευής (ιδιωτικές κατασκευαστικές εται
ρείες) και ως προς τα διατιθέμενα κεφάλαια. Η συμμετοχή άλλων πηγών χρη
ματοδότησης και σχεδιασμού [του Δημοσίου ή του Οργανισμού Εργατικής Κα
τοικίας (ΟΕΚ) που είναι συνεταιριστικός φορέας] είναι περιορισμένη. Η ζή
τηση επίσης για απόκτηση κατοικιών, με λίγες εξαιρέσεις πάλι -οι οποίες 
αφορούν τους δικαιούχους των περιορισμένων προγραμμάτων του Δημοσίου 
και του ΟΕΚ- εκδηλώνεται από μεμονωμένους ιδιώτες που επιδιώκουν συνή
θως την ιδιοκατοίκηση, δική τους ή συγγενικών τους προσώπων (συνήθως παι
διών), και σπανιότερα την εξαρχής εκμετάλλευση του ακινήτου. Επομένως, η 
ζήτηση αυτή δεν έχει τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων που κάνουν οι 
επιχειρηματίες (business sector), (βλ. και Στ. Χειμωνίτη, 2001). 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα πρότυπα, η κατασκευή χρημα
τοδοτείται ακόμη, σε σημαντικό βαθμό, από την πλευρά της ζήτησης και στις 
περιπτώσεις που η κατασκευή γίνεται από επιχειρήσεις -η συνήθης πρακτική 
στην οικοδόμηση πολυκατοικιών- με τα κεφάλαια που καταβάλλουν οι νέοι 
ιδιοκτήτες κατά τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών. Η χρηματοδότηση αυτή, 
από την πλευρά της ζήτησης, έχει πάντως μειωθεί σε σχέση με ό,τι συνέβαι
νε παλαιότερα, επειδή οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις είναι περισσότερο εύ
ρωστες και έτσι σημαντικά κεφάλαια διατίθενται πλέον1 και από την πλευρά 
της προσφοράς μέχρι τη στιγμή της διάθεσης του τελικού προϊόντος. Η με
γαλύτερη οικονομική επιφάνεια επιτρέπει γενικά ομαλότερη εξέλιξη των εργα
σιών και καλύτερη ποιότητα, συγχρόνως όμως ενισχύει τη διαπραγματευτική 
δύναμη του επιχειρηματία κατασκευαστή, ειδικά όταν είναι και ιδιοκτήτης του 
οικοπέδου. Όπως και να έχουν όμως τα πράγματα, μέχρι σχετικά πρόσφατα 
(τα μέσα περίπου της ΙΟετίας του 1990) στο όλο κύκλωμα της προσφοράς και 
ζήτησης κατοικιών δεν είχαν δημιουργηθεί μεγάλα και οργανωμένα συμφέ
ροντα, (εταιρείες real estate, στεγαστική πίστη Τραπεζών κλπ.), που να έχουν 

1. Κατά τις πρώτες ΙΟετίες της μεγάλης ανοικοδόμησης πολυκατοικιών, του 
1960 και του 1970, η οικονομική επιφάνεια των επιχειρηματιών-εργολάβων ήταν συχνά 
ανύπαρκτη. 
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τη δυνατότητα διαμόρφωσης κάποιας πολιτικής με συστηματικότερο τρόπο 

και εν μέρει ίσως και φαινομένων κερδοσκοπίας. Παραδοσιακά, βέβαια, υπήρ

χαν ευκαιρίες για αυξημένες προσόδους στον κλάδο, περιορισμένες από το μι

κρό μέγεθος των συμμετεχόντων (οικοπεδούχων και κατασκευαστών) και των 

έργων. Στον περιορισμό φαινομένων κερδοσκοπίας οπωσδήποτε βοηθά -πα

ρά τις κάποιες παρενέργειες- και ο σχετικά υψηλός φόρος μεταβίβασης, που 

επιβάλλεται στις αγοραπωλησίες σε ακίνητα με αρκετές εξαιρέσεις (πρώτη κα

τοικία με κάποια όρια εμβαδού). 

Όπως είναι γνωστό, η εξασφάλιση ιδιόκτητης στέγης γίνεται -πλην των 

περιπτώσεων κληρονομιών, δωρεών γονικών παροχών- είτε με αγορά έτοιμης 

κατοικίας (συνήθως διαμερίσματος ή σπανιότερα μονοκατοικίας), είτε με ανέ

γερση από τον ενδιαφερόμενο σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Η χρηματοδότηση γίνε

ται εναλλακτικά, ή συνήθως σε συνδυασμό, από προσωπικές-οικογενειακές 

αποταμιεύσεις ή από ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή 

έμμεσα από τις άλλες πηγές χρηματοδότησης και, τέλος, και από άμεσο τρα

πεζικό δανεισμό. 

Η συμβολή καθεμιάς από τις πηγές αυτές στη χρηματοδότηση των κα

τοικιών δεν είναι γνωστή, πλην ίσως της συμβολής του τραπεζικού δανεισμού 

(χορηγούμενου από τις τράπεζες και τους ειδικούς πιστωτικούς φορείς), που 

τεκμαίρεται συνολικά από τα στοιχεία των (πιστωτικών) ανεξόφλητων υπολοί

πων του Οικισμού που δημοσιεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Εκτιμάται ότι ο ρόλος του δανεισμού δεν συναρτάται μόνο με το ποσό των 

δανείων (ανεξόφλητα υπόλοιπα ή και με τις διαφορές τους, που αντιστοιχούν 

στις νέες χορηγήσεις κατ' έτος) αλλά και, κυρίως, με τον αριθμό των στεγα

στικών δανείων, τα οποία από την εμπειρία είναι γνωστό ότι πυροδοτούσαν 

πάντα τη ζήτηση, με την έννοια ότι αποτελούσαν το κίνητρο ή την αναμενό

μενη ώθηση στην αποταμιευτική προσπάθεια και στην απόφαση απόκτησης 

κατοικίας. Από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, που παρουσιάζονται και σχο

λιάζονται στα επόμενα, αλλά και από τη γενικότερη εμπειρία, έχει γίνει σαφές 

ότι παλαιότερα, κυρίως λόγω του κόστους δανεισμού αλλά και της πρακτικής 

δυσκολίας εξασφάλισης του δανείου, τα στεγαστικά δάνεια από ποσοτική 

άποψη είχαν κρίσιμο μεν, όχι όμως το σπουδαιότερο ρόλο στη χρηματοδό

τηση των κατοικιών. Υπενθυμίζεται ότι, παλαιότερα, τα περισσότερα δάνεια 

χορηγούνταν με αποφάσεις της κεντρικής2 διοίκησης (Νομισματική Επιτροπή), 

2. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι το 1986, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιο
ρισμών, ανεστάλη η χορήγηση των «κοινών» στεγαστικών δανείων που το επιτόκιο τους 
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και μέσω των ειδικών πιστωτικών φορέων, με περιορισμένη και πλήρως ελεγ

χόμενη, μέχρι τα μέσα της ΙΟετίας του 1980, συμμετοχή των τραπεζών στη 

στεγαστική πίστη. Όπως αναφέρθηκε, τα δάνεια για τους περισσότερους 

δανειολήπτες λειτουργούσαν ως το αναγκαίο συμπλήρωμα και ως μερική, 

αναμενόμενη3 όμως, οικονομική στήριξη για την απόκτηση κατοικίας, και όχι 

ως η κύρια πηγή χρηματοδότησης. 

Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι χρηματοδότηση με ευρύτερη έννοια, 

και μάλιστα από δημόσιους πόρους ή συνεταιριστικούς (ΟΕΚ), αποτελεί και η 

επιδότηση επιτοκίων για δάνειο πρώτης κατοικίας, καθώς ακόμη ως έμμεση 

χρηματοδότηση, και μάλιστα ως κίνητρο για χρήση στεγαστικού δανείου, μπο

ρεί να θεωρηθούν και οι παντός είδους φορολογικές απαλλαγές κατά τη μετα

βίβαση κατοικιών και όχι μόνο. Δεν θα πρέπει να υποτιμάται ο ρόλος των παρα

γόντων αυτών και ειδικά των τελευταίων, δηλαδή των φορολογικών επιβαρύν

σεων και απαλλαγών, ειδικότερων και γενικότερων, στη συμπεριφορά της ζήτη

σης κατοικιών, ακόμη και της ζήτησης δανείων, ειδικά για πρώτη κατοικία. 

Δεν πρέπει, εξάλλου, να παραβλέπεται το γεγονός ότι η οικοδόμηση 

κατοικιών, δηλαδή η προσφορά του προϊόντος, είναι στενά συναρτημένη με 

την πολιτική γης και γενικότερα την πολιτική διαχείρισης του χώρου, η οποία 

βέβαια ασκείται από το Δημόσιο με άμεσο και έμμεσο τρόπο, όπως συνήθως 

συμβαίνει στην άσκηση πολιτικής και όχι πάντα σε αρμονία και σε συντονισμό4 

επιδοτείτο από το Δημόσιο. Ανάλογοι περιορισμοί επιβάλλονταν και για τις πε
ρισσότερες άλλες κατηγορίες δανείων (π.χ. αυτά των ειδικών πιστωτικών οργανισμών), 
όποτε αυτό κρινόταν απαραίτητο από τη δημοσιονομική κατάσταση και στο γενικότε
ρο πλαίσιο της ασκούμενης μακροοικονομικής πολιτικής. 

3. Δεν ήταν δυνατό εκ των προτέρων να γνωρίζει κανείς σε ποιο βαθμό και 
έκταση ήταν αναγκαία η οικονομική ενίσχυση η παρεχόμενη μέσω των στεγαστικών 
δανείων. Εκ των υστέρων όμως, ήταν εκ των πραγμάτων αναγκαία για τη δημιουργία 
της συγκεκριμένης κατάστασης στις κατοικίες. 

4. Η ενίσχυση και ενθάρρυνση της ζήτησης κατοικιών πέρα από τις μακροχρό
νιες αιτίες μπορεί να προκύψει από διάφορους παράγοντες, που είτε ελέγχονται (π.χ. 
φορολογικές απαλλαγές) είτε δεν ελέγχονται από την πλευρά του Δημοσίου (όροι και 
έκταση τραπεζικού δανεισμού) και συνδέονται με ενέργειες βραχυχρόνιες ή οπωσδή
ποτε λιγότερο μακροχρόνιες, γενικά, από τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν την προ
σφορά ακινήτων. Στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημα είναι σοβαρότερο, επειδή 
η διάθεση στεγαστικής πίστης με τους όρους που γίνεται τα τελευταία χρόνια, και ενι
σχύει τη ζήτηση ακινήτων, είναι κάτι νέο για τα ελληνικά δεδομένα και αντιμετωπίζεται 
με σχετική απειρία από την πλευρά του κοινού. 
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με τις συνθήκες που δημιουργούν τη ζήτηση. Όπως άλλωστε έχει επανει
λημμένα τονιστεί, η πολιτική κατοικίας ασκήθηκε συχνά εξ υπολοίπου με γνώ
μονα πολλές φορές την εξυπηρέτηση μακροοικονομικών και δημοσιονομικών 
στόχων. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση των ειδικότερων συν
θηκών της αγοράς κατοικιών τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της απελευθέ
ρωσης της στεγαστικής πίστης, της αύξησης του δανεισμού και της de facto 
αναβάθμισης του ρόλου των τραπεζών και των αγορών χρήματος ως ρυθμι
στικού παράγοντα της αγοράς αυτής. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει αναφορά και 
στις προοπτικές της οικοδόμησης και αγοράς κατοικιών σε σχέση με τα οικο
νομικά και πραγματικά δεδομένα, όπως είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κοι
νωνικά και συλλογικά, του προσφερόμενου προϊόντος. 

Για το σκοπό αυτό αναλύεται, κατά το δυνατόν τεκμηριωμένα, η υφι
στάμενη κατάσταση αναφορικά κυρίως με τις πρόσφατες εξελίξεις στη χρη
ματοδότηση κατοικιών και τους άλλους παράγοντες που διαμορφώνουν τη 
ζήτηση και γίνεται μια συνοπτική αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη της ζήτη
σης κατοικιών και των συναφών παραγόντων, στο μέτρο που αυτό είναι επι
τρεπτό από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και τις πληροφορίες, από τη 
"ΙΟετία του 1970 μέχρι πρόσφατα. Η αναδρομή αυτή είναι χρήσιμη κυρίως στο 
να επισημανθούν οι αναλογίες αλλά και οι επελθούσες μεταβολές σε σχέση 
με το παρελθόν, καθώς επίσης να γίνει κατανοητή η σημασία τους για την 
πολιτική κατοικίας και ακόμη για την ευρύτερη οικονομική πολιτική. Η διερεύ
νηση αυτή είναι εμπειρική, ποιοτική και ποσοτική, στο μέτρο που επιτρέπεται 
από τα διαθέσιμα στοιχεία. 

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και αξιολογούνται, μαζί με στοιχεία και 
απόψεις για τα γενικότερα οικονομικά δεδομένα, όλα τα σχετικά με την αγο
ρά κατοικιών μεγέθη, και ιδιαίτερα τα ετήσια στοιχεία του αριθμού των νέων 
κατοικιών (βάσει αδειών) και τα αντίστοιχα μεγέθη του τραπεζικού δανεισμού 
στο μέτρο και στο επίπεδο που αυτά είναι διαθέσιμα, σε συνδυασμό με ειδι
κότερες πληροφορίες από το χώρο των τραπεζών και των μεσιτών. 

Μέσα από τη συνολική αξιολόγηση της κατάστασης που έχει διαμορ
φωθεί, επιχειρείται όχι μόνο να αναδειχθούν κάποιες κατευθύνσεις πολιτικής 
κατοικίας οι οποίες να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα, κάτι που εν 
μέρει τουλάχιστον μπορεί να έρχεται και ως φυσικό επακόλουθο μιας αξιο
λόγησης, αλλά επίσης να τεθούν και να σχολιασθούν δύο ακόμη θέματα. Το 
πρώτο είναι το θέμα της ανατίμησης ή και υπερτίμησης των ακινήτων, και 
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ειδικότερα των κατοικιών, τα τελευταία χρόνια, και το δεύτερο είναι η σχέση 

δανείων και τιμών και η σχετική δυνατότητα απόκτησης κατοικίας σε σύγκρι

ση με το πολύ πρόσφατο παρελθόν πριν από την μείωση των επιτοκίων. Εν

δεικτικές αναφορές γίνονται και σχετικά με το απώτερο παρελθόν, εκτιμάται 

όμως ότι, επειδή αρκετές μεταβολές έχουν επέλθει εντωμεταξύ, η συγκρισι-

μότητα και αντιπροσωπευτικότητα των περιπτώσεων είναι περισσότερο περιο

ρισμένη. 

Σχετικά με το δεύτερο θέμα, για μια ολοκληρωμένη απάντηση θα 

έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία τιμών για αρκετές εναλλακτικές και αντιπροσω

πευτικές περιπτώσεις κατοικιών και το αντίστοιχο κόστος δανείου σε δύο του

λάχιστον χρονικές στιγμές, τα τελευταία χρόνια. Ελλείψει τόσο αναλυτικών και 

αξιόπιστων στοιχείων, γίνονται κάποιες συγκρίσεις ενδεικτικές, με όσα και ό

ποια στοιχεία είναι διαθέσιμα. Τα συμπεράσματα όμως, ακόμη και εάν δεν εί

ναι ακριβή και κυρίως πλήρη, με την έννοια της κάλυψης του συνόλου των 

περιπτώσεων, πιστεύεται πως βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. 

Σχετικά με το πρώτο από τα δύο θέματα, για το οποίο ήδη από το 2003 

και μέχρι πριν λίγους μήνες ακόμη γινόταν αρκετή συζήτηση, αυτό της πι

θανότητας μεγάλης πτώσης των τιμών κατοικιών στο άμεσο μέλλον, αναλύο

νται οι παράγοντες που κανονικά αποτρέπουν, χωρίς να αποκλείουν εντελώς, 

πολύ δραματικές μεταβολές στο μέλλον, τουλάχιστον με βάση την υπάρχουσα 

εμπειρία αναφορικά με τις τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα και τις προβλέ

ψεις για την πορεία των παραγόντων που συνδέονται με την αγορά αυτή. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, ακόμη και αν διαβλέπονταν πολύ δυ

σμενείς εξελίξεις στις τιμές των κατοικιών με ευρύτερο αντίκτυπο, δεν θα 

ήταν σκόπιμο να διατυπωθεί μια τέτοια πρόβλεψη δημόσια, λόγω της γνωστής 

σημασίας των προσδοκιών στην οικονομική ζωή. Παρ' όλα αυτά είναι ιδιαίτε

ρα χρήσιμη η σχετική συζήτηση και αναφορά στις ενδεχόμενες πιθανότητες, 

και επειδή κάποιες μεταβολές είναι μάλλον αναπόφευκτες, και επειδή η δημό

σια συζήτηση για τις μεγάλες ανατιμήσεις που παρατηρούνται και τους κιν

δύνους του δανεισμού μπορεί να συμβάλλει και στη λήψη νηφαλιότερων απο

φάσεων από τα νοικοκυριά. Η τεκμηριωμένη συζήτηση των οικονομικών δεδο

μένων και των επικείμενων αλλαγών, συγχρόνως με τις νηφαλιότερες αποφά

σεις των νοικοκυριών, οδηγούν και στην τιθάσευση των κερδοσκοπικών τάσε

ων από την πλευρά των επιχειρηματικών κύκλων της οικοδομής -των οικοπε

δούχων και των τραπεζών μη εξαιρουμένων- και τελικά στη σχετική συγκρά

τηση των τιμών. 
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Αντίθετα, όμως, διατύπωση απόψεων σχετικά με μόνιμες ανατιμήσεις 

στις τιμές των κατοικιών, εξαιτίας της επιβολής5 του ΦΠΑ στην αγορά και 

παράδοση ακινήτων και συγχρόνως κάποιων φορολογικών αυξήσεων, κρίνεται 

άστοχη και επιβλαβής, τουλάχιστον για τα συμφέροντα των μικροεπενδυτών. 

Μεταβολές στις φορολογικές επιβαρύνσεις στο προϊόν της οικοδόμησης και 

αγοράς κατοικιών, όπως λειτουργεί σήμερα, μπορεί να έχει σημαντικές μα

κροχρόνιες συνέπειες και ανατροπές στο όλο κύκλωμα, χωρίς κατ' ανάγκην 

περαιτέρω επιβάρυνση για τον τελικό αγοραστή. Το αποτέλεσμα θα εξαρτη

θεί και από το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων και από άλλους παρά

γοντες που επιδρούν στην αγορά. Η τελική διαμόρφωση της αγοράς δεν μπο

ρεί ακόμη να προβλεφθεί, αλλά ενδεχομένως ο περιορισμός του θεσμού της 

αντιπαροχής να είναι μία από τις επικείμενες μεταβολές. 

Βραχυχρόνια, διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την αγορά κατοικιών, 

μέσω του μηχανισμού προσφοράς και ζήτησης, πολλοί από τους οποίους συν

δέονται στενά και με τοπικές η συγκυριακές ιδιαιτερότητες σε κάθε χώρα και 

επομένως και στην Ελλάδα, όπως θα διαφανεί και από την ανάλυση που ακο

λουθεί. Ο δανεισμός και τα επιτόκια θεωρούνται επίσης ότι ασκούν βρα

χυχρόνιες επιδράσεις στις επενδύσεις κατοικιών. 

Μακροχρόνια όμως, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις κα

τοικιών είναι μακροοικονομικοί και δημογραφικοί. Οι δημογραφικοί μπορούμε 

να πούμε ότι είναι αυτοί που δημιουργούν τις πρόσθετες ανάγκες (προκειμέ

νου περί θετικών εξελίξεων), ενώ οι μακροοικονομικοί (συγκεκριμένα το εισό

δημα) είναι αυτοί που επιτρέπουν την ικανοποίηση τους (Karadeloglou-Kou-

tsouvelis, 1991). Θα έπρεπε βέβαια να προστεθεί ότι και η ίδια η οικονομική 

ανάπτυξη, που είναι μία σύνθετη διαδικασία και με τοπικές ακόμη ιδιαιτερό

τητες, δημιουργεί ανάγκες, άρα οι μακροοικονομικοί παράγοντες, συνδεδεμέ

νοι με κοινωνικούς και άλλους, επιδρούν αρκετά σύνθετα στις επενδύσεις 

κατοικιών. 

Η εργασία αποτελείται από 4 Κεφάλαια και η παρούσα Εισαγωγή απο

τελεί το πρώτο από αυτά. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται η αναδρομή και ανάλυση 

των εξελίξεων του παρελθόντος από το 1970 έως τα μέσα της ΙΟετίας του 1990, 

οπότε άρχισε η πτώση των επιτοκίων, γεγονός που οριοθετεί την περίοδο 

στην οποία εστιάζεται το ενδιαφέρον της εργασίας αυτής. Στο Κεφάλαιο 3 

παρουσιάζονται και αναλύονται κριτικά οι πρόσφατες εξελίξεις με τα ιδιαίτε-

5. Σχετικά με την επιβολή του ΦΠΑ στην αγορά ακινήτων, βλέπε ΚΕΠΕ, Έκθε

ση «Κατασκευές», 1990. 

20 



ρα χαρακτηριστικά τους και εξετάζονται οι διαγραφόμενες προοπτικές. Τέλος, 

στο Κεφάλαιο 4 επιχειρείται μια γενικότερη αξιολόγηση της κατάστασης που 

έχει διαμορφωθεί και διατυπώνονται τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν 

σχετικά με τη δυνατότητα της πολιτείας να παρεμβαίνει και να ασκεί ενεργό 

ρόλο στην αγορά κατοικίας. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία, πέρα από τις κοι

νωνικές και πολεοδομικές της συνιστώσες, σχετίζεται και με τα μακροοικο

νομικά μεγέθη και τα φορολογικά έσοδα. 

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες σε σχέση με τις τιμές κατοικιών και τα 

ποσά δανείων κατά τη διάρκεια τριών ΙΟετιών, που χρησιμοποιούνται για να 

στηρίξουν διαχρονικές συγκρίσεις στη δυνατότητα απόκτησης κατάλληλης κα

τοικίας, προέρχονται από διαφορετικές πηγές, είναι ανομοιογενή, ασυνεχή, 

περιορισμένα σε σχέση με την κάλυψη ολόκληρης της χώρας και όχι απόλυ

τα αντιπροσωπευτικά του συνόλου στο οποίο αναφέρονται (π.χ. τιμές κατοι

κιών στην Αθήνα). Όμως παρ' όλα αυτά τα μειονεκτήματα και ελλείψει άλλων 

στοιχείων, εκτιμάται ότι παρέχουν σημαντικές ενδείξεις για τις αλλαγές που 

έχουν συντελεστεί και αποτυπώνουν, σε ικανοποιητικό βαθμό, ένα αξιόλογο 

τμήμα, τουλάχιστον, της εκάστοτε πραγματικής κατάστασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1970-1995 

2.1. Το γενικό πλαίσιο των εξελίξεων 

Όπως είναι εν γένει γνωστό και τεκμηριώνεται από τα στατιστικά στοι

χεία των αδειών νέων κατοικιών και των επενδύσεων (Πίνακες 1 και 2), η δε

καετία του 1970 χαρακτηρίσθηκε από την έντονη οικοδομική δραστηριότητα στις 

αστικές περιοχές και μάλιστα κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και 

από την ακλόνητη πίστη στην αξία των ακινήτων ως μέσου διαφύλαξης και αύξη

σης πλούτου. Η πεποίθηση αυτή σχηματίσθηκε και ενισχύθηκε, όπως έχει και 

αλλού αναφερθεί (ΚΕΠΕ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παραθεριστική Κατοικία, 

1998), αρχικά λόγω των πληθυσμιακών μετακινήσεων και της αύξησης του πλη

θυσμού των δύο μεγαλουπόλεων. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ήδη ξεκινήσει στις 

προηγούμενες ΙΟετίες και δημιουργούσαν από μόνες τους αυξημένες ανάγκες 

κατοικιών με σύγχρονες ανέσεις, αλλά επιπλέον και ένα αυτοτροφοδοτούμενο 

κύκλο ανόδου τιμών των αστικών ακινήτων, λόγω και των μακροοικονομικών 

δεδομένων της χώρας. Η επιτάχυνση της πορείας των τιμών από το 1973 και 

ύστερα, με την εμφάνιση και τροφοδότηση διψήφιου πληθωρισμού στο πλαίσιο 

δύο πετρελαϊκών κρίσεων, με συνακόλουθη αύξηση του εργατικού κόστους και 

αρνητικά πραγματικά επιτόκια, καθώς και απώλεια της ανταλλακτικής αξίας της 

δραχμής έναντι των ισχυρών νομισμάτων, στο σύνολο τους ενθάρρυναν τη ζή

τηση κατοικιών. Δεν πρέπει να διαφεύγει άλλωστε ότι, παρά τα προβλήματα 

αυτά, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εξακολουθούσε να αυξάνει (Πίνακες 2, 4) 

και η ανεργία να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα σημερινά δε

δομένα. (Οι Πίνακες 1, 2, 3, 4 παρατίθενται στο τέλος του Κεφαλαίου 2). 

Το κλίμα αυτό τροφοδοτούσε μία πιεστική ζήτηση, παρά τους περιο

ρισμούς και τις αντικειμενικές δυσκολίες στη χορήγηση στεγαστικών δανείων 

που θα αναφερθούν στη συνέχεια, στην οποία ανταποκρινόταν έστω και με 

κάποια προβλήματα (αυξημένο κόστος - κακοτεχνίες) η προσφορά από την 

πλευρά των ιδιοκτητών πολεοδομημένης γης και επιχειρηματιών-κατασκευα-

στών κατοικιών. Πρέπει να επισημανθεί ότι στη δεκαετία αυτή ακόμη, παρά 

το γεγονός της γρήγορης αύξησης του εργατικού και κατά συνέπεια του κα

τασκευαστικού κόστους, λόγω και του πληθωρισμού και της φύσης της κατα

σκευαστικής δραστηριότητας (βλ. ΚΕΠΕ, «Κατασκευές», 1986 και 1990) υπήρ

χαν μεγαλύτερα αποθέματα πολεοδομημένης γης, λαμβανομένων υπόψη βε

βαίως και αυτών που δημιουργούνται με την αύξηση των συντελεστών δόμη-
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σης. Π.χ. σημαντική ώθηση στην προσφορά έδωσε η δημιουργία πολυκατοικιών 

στα λεγόμενα προάστια της Αθήνας (βόρεια και νότια), βάσει της αύξησης του 

συντελεστή δόμησης που είχε προηγηθεί (Α. Ν. 395/68). Επίσης, κατά τη "ΙΟετία 

αυτή άρχισε να αναπτύσσεται περισσότερο συστηματικά και η οικοδόμηση 

παραθεριστικών κατοικιών (με την καθιέρωση της αργίας του Σαββατοκύρια

κου), η οποία βέβαια στηρίχθηκε ουσιαστικά στους πόρους των ιδιωτών. 

Ο Πίνακας 2 δίνει αρκετά κατατοπιστικά στοιχεία σχετικά με τα μεγέ

θη που χαρακτήρισαν τη δραστηριότητα των κατοικιών κατά τη ΙΟετία αυτή. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδύσεις κατοικιών αποτελούσαν σημαντικό αλ

λά κυμαινόμενο συστατικό του συνόλου των Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου, 

που με τη σειρά τους αντιπροσώπευαν σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ. Όπως 

είναι φυσικό, η ποσοστιαία συμμετοχή εξαρτάται από το απόλυτο ύψος και 

των δύο μεγεθών, τα οποία εμφανίζουν ένα δυναμισμό σε σχέση με το επί

σης αυξανόμενο ΑΕΠ. Όλα τα μεγέθη εμφανίζονται εύρωστα, ειδικά σε σχέση 

με ό,τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ΙΟετίες. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 1995, κατά τη 

διάρκεια της ΙΟετίας του 1970 (1970-1980), αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 

4,6%, έναντι 0,7% την επόμενη δεκαετία (1980-1990) και περίπου 2,6% το διά

στημα 1990-2002. 

Αντίστοιχα, κατά τη δεκαετία του 1970, η επίσημη (δηλαδή από δημό

σιους θεσμικούς φορείς) χρηματοδότηση του «Οικισμού», όπως εμφανίζεται 

από τις δύο στήλες του Πίνακα 2 «πιστωτικά υπόλοιπα» και «διαφορές πιστω

τικών υπολοίπων» (νέες χορηγήσεις μείον τα καταβαλλόμενα τοκοχρεωλύσια), 

είναι σχετικά χαμηλή συγκρινόμενη με το ύψος των επενδύσεων και κυρίως 

με την εξέλιξη τους τα τελευταία χρόνια της 10ετίας. Σημειώνεται επίσης ότι, 

πιθανότατα, στην τραπεζική χρηματοδότηση περιλαμβανόταν και χρηματο

δότηση προερχόμενη από δημόσιους πόρους, διοχετευόμενη μέσω Εθνικής 

Κτηματικής Τράπεζας (ΕΚΤΕ) προς διαφόρων κατηγοριών δικαιούχους. Είναι 

σαφές ότι οι επενδύσεις κατοικιών (ιδιωτικές στην πλειονότητα τους) στη

ρίχθηκαν στις ιδιωτικές αποταμιεύσεις που άμεσα ή έμμεσα χρηματοδότησαν 

την τελική ζήτηση, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τα περισσότερα 

νοικοκυριά, κυρίως λόγω της εμφάνισης του υψηλού πληθωρισμού και της 

συνεχούς προσπάθειας των καταναλωτών και επενδυτών για αγορές διαφό

ρων αγαθών, σε ένα αγώνα δρόμου με την ταχύτητα των αυξήσεων. Αξίζει να 

σημειωθεί, επίσης, ότι οι τιμές των νέων κατοικιών ακολουθούσαν αυξητική 

πορεία ήδη από την προηγούμενη ΙΟετία (του 1960) κατά την οποία οι αυξή

σεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) ήταν ήπιες, πολύ πριν δηλαδή από 

τη γενική έξαρση τιμών που άρχισε να εκδηλώνεται από το τέλος του 1972. 
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Ο Πίνακας 1, που περιλαμβάνει τον αριθμό των νέων κατοικιών κατ' 

έτος, είναι ενδεικτικός της έντασης της δραστηριότητας (της οικοδόμησης 

κατοικιών), και ο Πίνακας 3 με τις μεταβιβάσεις ακινήτων είναι ενδεικτικός για 

την ένταση της ζήτησης. Το Διάγραμμα 1 με βάση τα στοιχεία του πίνακα αυ

τού απεικονίζει τη διαχρονική εξέλιξη των μεταβιβάσεων. Με εξαίρεση το 

1974 (χρόνο άσκησης περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και με 

ιδιαίτερα πολιτικά γεγονότα) το επίπεδο της δραστηριότητας οικοδόμησης κα

τοικιών κατά τη διάρκεια της ΙΟετίας είναι αξεπέραστο μέχρι σήμερα για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, κυρίως πραγματικές ελλείψεις και ευνοϊ

κές οικονομικές συνθήκες 

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι οι μεγάλες εξάρσεις που παρουσιά

ζονται κάποια έτη όπως το 1973 ή το 1978-1979, αλλά και αργότερα στις επό

μενες ΙΟετίες, οφείλονται στην επίσπευση της έκδοσης αδειών ενόψει της θέ

σπισης διαφόρων μέτρων -συνήθως φορολογικών ή άλλων σχετικών με τους 

όρους δόμησης-, τα οποία εκτιμάτο ότι θα επιβάρυναν τις συνθήκες της προ

σφοράς ή της ζήτησης των κατοικιών, όπως π.χ. η υποχρέωση δημιουργίας 

θέσεων στάθμευσης το 1979 ή η επιβολή φόρου υπεραξίας το 1991. Η επι

σήμανση αυτή της ιδιάζουσας -χρονικά περιορισμένης— επίδρασης διαφόρων 

παραγόντων πρέπει να ληφθεί υπόψη και όταν εξετάζεται η επίδραση του 

φθηνότερου δανεισμού που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, αν και η εξέ

λιξη αυτή δεν αποτελεί τόσο απότομη αλλαγή. 

Κατά τη διάρκεια της ΙΟετίας αυτής και μέχρι το μέσον της επόμενης, 

τα στεγαστικά δάνεια χορηγούνταν σχεδόν αποκλειστικά για την απόκτηση 

πρώτης κατοικίας -γεγονός που δεν ελεγχόταν όμως απόλυτα- και σχεδόν ανε

ξάρτητα από την ύπαρξη άλλων περιουσιακών στοιχείων. Τα περισσότερα δά

νεια χορηγούνταν από ειδικούς πιστωτικούς φορείς (κυρίως Ταχυδρομικό Τα

μιευτήριο (TT) και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) και Τράπεζες 

(ΑΤΕ, ΕΚΤΕ και ΕΣΤΕ) σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες (γεωρ

γούς, δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, εργατοϋπαλλήλους δικαιούχους 

ΟΕΚ κλπ.). Δάνεια χορηγούνταν σε πολύ περιορισμένο αριθμό και στους ασφα

λισμένους του TEBE και του Ταμείου Νομικών (ΚΕΠΕ, «Κατοικία», 1976) καθώς 

και σε υπαλλήλους Τραπεζών. Δάνεια ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατηγορίας 

ήταν τα «κοινά» στεγαστικά δάνεια της ΕΚΤΕ και της Τράπεζας Υποθηκών6 για 

6. Η Τράπεζα αυτή κάποια στιγμή μετονομάσθηκε σε Εθνική Στεγαστική Τρά
πεζα της Ελλάδος (ΕΣΤΕ) και αργότερα συγχωνεύθηκε με την Εθνική Τράπεζα της Ελ
λάδος (ETE), όπως και η Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΚΤΕ). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

Διαχρονική εξέλιξη μεταβιβάσεων και αριθμού νέων κατοικιών 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

Διαχρονική εξέλιξη αριθμού δανείων - νέων κατοικιών 

-•— Αριθμός δανείων Αριθμός νέων κατοικιών 

την απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς επίσης και αυτά που χορηγούνταν 

στο πλαίσιο του θεσμού του Στεγαστικού Ταμιευτηρίου από την ΕΚΤΕ, και εκεί

να έναντι εισαγωγής συναλλάγματος, τα οποία και δεν είχαν την προϋπόθεση 

αυτή (της έλλειψης πρώτης κατοικίας). Το Διάγραμμα 2 απεικονίζει ενδεικτικά 

τη διαχρονική εξέλιξη αριθμού δανείων και αριθμού νέων κατοικιών (για την 

περίοδο που υπήρχαν διαθέσιμα τα στοιχεία αυτά). 
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Εκτός από τα παραπάνω, υπήρχαν επίσης και τα λίγα δάνεια που 

χορηγούνταν από δημόσιους πόρους (Προγράμματα Υπουργείου Κοινωνικών 

Υπηρεσιών) σε κάποιες κατηγορίες αναξιοπαθούντων (π.χ. θεομηνιόπληκτοι). 

Γενικά πάντως τα δάνεια ήταν περιορισμένα και ως προς τα χορηγού

μενα ποσά (που αυξάνονταν δυσανάλογα αργά σε σχέση με το γενικό πλη

θωρισμό και τις τιμές των ακινήτων) και ως προς το συνολικό αριθμό, αλλά 

και ως προς την τήρηση κάποιων προϋποθέσεων (π.χ. αυτά που απευθύνο

νταν σε δημοσίους υπαλλήλους απαιτούσαν συγκεκριμένης διάρκειας προϋ

πηρεσία). Δεδομένου μάλιστα ότι η ροή τους δεν ήταν συνεχής, αλλά ακο

λουθούσε διάφορες φάσεις ανάλογα με τη γενικότερη οικονομική και δημο

σιονομική πολιτική (περιστολή δαπανών ή αντίστροφα χαλάρωση) και άλλες 

σκοπιμότητες (εκλογικά έτη), η ζήτηση παρέμενε σε ετοιμότητα να ενεργο

ποιηθεί μόλις εξαγγέλλονταν οι χορηγήσεις δανείων, παρ' όλο που σε επίπε

δο ποσού, αυτά ενίσχυαν ένα σχετικά μικρό μέρος της ζήτησης και της παρα

γωγής (στήλη 9 του Πίνακα 2). Αντίστοιχα, η προσφορά, μέσω της έκδοσης 

νέων οικοδομικών αδειών, έσπευδε να συντονίσει το ρυθμό της στην αύξηση 

της ζήτησης με σχετικές αυξήσεις τιμών, οι οποίες βέβαια, αν και δυσχέραι

ναν τη χρηματοδότηση, συντελούσαν7 σε κάποιο βαθμό στην προσπάθεια επί

σπευσης της αγοράς, μια και βοηθούσαν στη δημιουργία και ενίσχυση της 

άποψης για τη συνεχή ανατίμηση και συνεπώς την ελκυστικότητα των επενδύ

σεων σε γη και κατοικίες. 

Περιορισμένη συμμετοχή στις επενδύσεις κατοικιών είχε και το Δημό

σιο, με κάποια προγράμματα αποκατάστασης προσφύγων και θεομηνιοπλή-

κτων (ΚΕΠΕ, Έκθεση «Κατοικία», 1976), γύρω στο 4,5% του συνόλου των ε

πενδύσεων σε κατοικίες, κατά την περίοδο 1970-1974. 

Στο τέλος πλέον της 10ετίας του 1970 και κυρίως στις αρχές της επό

μενης ΙΟετίας, υπό την επίδραση διαφόρων οικονομικών αλλά και εξωοικο-

νομικών παραγόντων, η ζήτηση κατοικιών με τη μορφή διαμερισμάτων, ειδικά 

στην Αθήνα8 αλλά και στη Θεσσαλονίκη9, που για ένα διάστημα φαινόταν 

7. Η διαπίστωση επιβεβαιώνεται και στην εργασία των Karadeloglou-Koutsouvelis 
Macroeconometric Model KEPE-LINK (MYKL), (1991) με πιν ανάδειξη της αύξησης των τι
μών ως στατιστικά σημαντικής παραμέτρου στη συνάρτηση για τις επενδύσεις κατοικιών. 

8. Δεν είναι γνωστό αν ανάλογο φαινόμενο παρατηρήθηκε και σε άλλες πό
λεις, αλλά επειδή αυτό συνδέεται και με την έκδοση μεγάλου αριθμού αδειών τα αμέ
σως προηγούμενα χρόνια, το φαινόμενο πρέπει να παρουσιάσθηκε εκεί όπου υπήρχαν 
ανάλογες συνθήκες. 

9. Η οποία είχε ήδη δοκιμαστεί από το σεισμό του 1978. 
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διαρκώς ανερχόμενη, περιορίσθηκε και για πρώτη ίσως φορά υπήρχαν διαμε

ρίσματα -προϊόντα του πυρετού έκδοσης αδειών της 3ετίας 1978-1980- τα ο

ποία έμεναν απούλητα για μακρό χρονικό διάστημα. Στους οικονομικούς 

παράγοντες που αποδυνάμωσαν τη ζήτηση περιλαμβάνονται καταρχήν ο επί

μονος πληθωρισμός σε συνδυασμό με τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, ο σχετι

κός περιορισμός των δανείων για τις αστικές περιοχές και τα υψηλά επιτόκια 

δανεισμού και καταθέσεων. Ως προς τους εξωοικονομικούς παράγοντες, 

αυτοί ήταν, κυρίως, η στροφή των προτιμήσεων του κοινού στα νέου τύπου 

διαμερίσματα των προαστίων -ασυνεχές σύστημα δόμησης, φαρδιά μπαλκό

νια, εν μέρει θέση στάθμευσης και αποθήκη- καθώς και στις μονοκατοικίες, 

ακόμη και εξοχικές. Τα προτερήματα των μονοκατοικιών ανέδειξαν σε μεγά

λο βαθμό και κατά τρόπο αντίστροφο, βέβαια, προς τα μειονεκτήματα των 

διαμερισμάτων κυρίως των πυκνοδομημένων περιοχών οι σεισμοί στη Θεσ

σαλονίκη (1978) και στην Αττική (1981). Η έκταση και το βάθος του φαι

νομένου αυτού, δηλαδή του περιορισμού της ζήτησης, που δεν είναι δυνατό 

να εκτιμηθεί ποσοτικά, συνδέεται όμως στενά και με την αύξηση των επιτο

κίων καταθέσεων σε επίπεδα υψηλότερα του πληθωρισμού και άρα ελκυστι

κά, καθώς και με την άσκηση ελέγχου στις τιμές των ενοικίων. Συνδέεται 

ακόμη με τη συνειδητοποίηση των βαρών και μειονεκτημάτων και τελικά την 

αμφισβήτηση της υπεροχής του ακινήτου και ειδικά του διαμερίσματος ως 

της καλύτερης επενδυτικής επιλογής την εποχή εκείνη (από το 1981 έως 

τουλάχιστον τη στιγμή της πρώτης υποτίμησης της δραχμής το 1983, αλλά 

και στη συνέχεια). 

Είναι επίσης γνωστό και επιβεβαιώνεται από την ανάλυση των στοι

χείων νέων κατοικιών (ΚΕΠΕ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παραθεριστική Κατοι

κία, 1998), ότι κατά τη 10ετία του 1980, πέρα από την απόλυτη μείωση της 

δραστηριότητας αυτής, σημειώθηκε και μετατόπιση της στις μη αστικές πε

ριοχές όχι μόνο για εξυπηρέτηση αναγκών εξοχικής κατοικίας και «επιστρο

φής στις ρίζες» καθώς και παράνομη επένδυση για τουριστική εκμετάλλευση, 

αλλά και λόγω της σχετικής ανόδου των εισοδημάτων στην επαρχία την 

περίοδο αυτή. Η σχετική αυτή αύξηση προέκυψε και λόγω αύξησης του αγρο

τικού εισοδήματος στο πλαίσιο των εισροών από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

και λόγω της τότε ασκούμενης πολιτικής (έμφαση στην Περιφέρεια). 

Είναι αξιοσημείωτο βέβαια ότι, ενώ οι τιμές έπεσαν σημαντικά προ

παντός τα πρώτα χρόνια της ΙΟετίας (1981-1982) για τα διαμερίσματα του 

κέντρου της Αθήνας, κυρίως τα παλαιά και εκείνα που δεν ικανοποιούσαν τις 

νέες αυστηρότερες ποιοτικές απαιτήσεις των αγοραστών, εξακολουθούσαν να 
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χτίζονται διαμερίσματα με ηπιότερους10 ρυθμούς και μάλιστα με μια σημα

ντική μείωση στις άδειες νέων κατοικιών το 1984 (Πίνακας 1). Τα διαμερίσμα

τα αυτά, ανάλογα με την ποιότητα τους και τη θέση τους, αποτελούσαν αντι

κείμενο διαπραγμάτευσης με ολοένα ακριβότερες τιμές λόγω του πληθωρι

σμού. Η πτώση των τιμών σε ορισμένες κατηγορίες την εποχή εκείνη (στα 

διαμερίσματα παραδοσιακών περιοχών του κέντρου και στα κάπως μειονεκτι

κά διαμερίσματα γενικώς) δεν επηρέασε σημαντικά τις τιμές άλλων, γεγονός 

που δεν είναι τυχαίο και συνδέεται βέβαια με τις απαιτήσεις ποιότητας στην 

κατοικία, εφόσον ποσοτικά η αγορά μπορούσε από τότε να θεωρηθεί (και 

πολύ περισσότερο σήμερα) κορεσμένη (Στ. Χειμωνίτη, 2001). Αναφορικά με 

τον ποσοτικό κορεσμό, ενδεικτικά είναι και τα στοιχεία του Πίνακα 4, σχετικά 

με το απόθεμα κατοικιών κατά τις απογραφές. 

Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, εκτιμάται ότι οι διαρθρωτικές μετα

βολές τιμών κατοικιών, έστω και με μερική μετατόπιση του επιπέδου προς τα 

κάτω, είναι ένα φαινόμενο που με κάποιες διαφοροποιήσεις θα επα

ναλαμβάνεται με αφορμή καταστάσεις κρίσεων, δηλαδή έντονης περιστολής 

της ζήτησης (συχνά και της προσφοράς) μετά από περίοδο έξαρσης και οι

κοδόμησης αρκετών νέων κατοικιών. Η μεγάλη πτώση τιμών, δηλαδή, στις 

περιπτώσεις αυτές θα είναι κυρίως διαρθρωτική με διαφοροποιούμενες εκά

στοτε και γενικά διευρυνόμενες κατηγορίες κατοικιών που δεν θεωρούνται 

πλέον αρκετά (σε σχέση με το παρελθόν) επιθυμητές και έχουν πρόβλημα 

διάθεσης στην αγορά για ενοικίαση ή για πώληση, αλλά και αντίστροφες κινή

σεις (όπως π.χ. η αποκατάσταση των αξιών ακινήτων για κάποιες περιοχές 

του κέντρου της Αθήνας). 

Παράλληλα βέβαια, καταστάσεις γενικής αναζωπύρωσης της ζήτησης 

όπως τα τελευταία χρόνια, λόγω της πτώσης των επιτοκίων (χορηγήσεων και 

καταθέσεων), μπορεί να συνδυάζονται με εξωγενείς παραμέτρους όπως είναι 

τα έργα υποδομής μεταφορών που επιτρέπουν την επέκταση της πόλης και 

οι ανάγκες στέγασης των οικονομικών μεταναστών, με αποτέλεσμα ανάλογες 

ή και αντίστροφες επιδράσεις κατά τόπους, σε κατηγορίες κατοικιών. Ενδει

κτικά αναφέρεται ότι, λόγω των αναγκών στέγασης των μεταναστών, υπόγει

ες και ελαττωματικές γενικά κατοικίες, κάποιες από τις οποίες είχαν αποσυρ

θεί από τη χρήση, επανεντάσσονται στο οικιστικό δυναμικό, ενώ έμμεσα απο-

10. Τα συνολικά στοιχεία αδειών νέων κατοικιών του Πίνακα 1 δεν δείχνουν 
επαρκώς την πτώση της δραστηριότητας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη προς όφε
λος κυρίως των αγροτικών περιοχών. 
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θαρρύνεται η ζήτηση νέων και «κατάλληλων»11 κατοικιών σε ορισμένες περιο

χές και λόγω της ποσοτικά σημαντικής παρουσίας των μεταναστών. 

2.2. Οι ειδικότερες εξελίξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση και 

τη ζήτηση κατοικιών 

2.2.1. Η 10ετία του 1970 

Στα πρώτα χρόνια της ΙΟετίας του 1970, σχεδόν μέχρι το τέλος του 

1972, οι αυξήσεις τιμών στην οικονομία γενικά ήταν χαμηλές, παρά τη γενική 

αίσθηση της αύξησης των τιμών των νέων κατοικιών με ταχύτερο ρυθμό από 

το ΔΤΚ. Τα στεγαστικά δάνεια, χωρίς βέβαια να αποτελούν λύση για όλους 

όσους τα δικαιούνταν, με την έννοια ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να τα αξιο

ποιήσουν κατάλληλα ορισμένες κοινωνικοοικονομικές κατηγορίες, ήταν αρ

κετά προσιτά σε πολλούς. Απευθύνονταν, άλλωστε, σε ένα σύνολο πληθυ

σμού με διαφοροποιημένα αλλά κατά τεκμήριο περιορισμένα εισοδήματα, και 

συγχρόνως εξοικειωμένο με την ανάγκη της αποταμίευσης αλλά και την από

κτηση αγαθών με γραμμάτια και δόσεις, σε ένα κλίμα όμως, λίγο-πολύ, θε

τικών οικονομικών προοπτικών. Ενδεικτική για τη σχέση δανείων κατοικιών 

είναι η συσχέτιση αριθμού δανείων και αριθμού κατοικιών που περιλαμβάνε

ται στη στήλη 7 του Πίνακα 1, καθώς και η συσχέτιση ποσών, των διαφορών 

των ανεξόφλητων υπολοίπων και των επενδύσεων σε κατοικίες (στήλη 9 του 

Πίνακα 2). 

Οι σχέσεις βέβαια ποσών δανείων - αξίας κατοικιών ήταν πολύ ευ

νοϊκότερες για τους δανειολήπτες τα δύο πρώτα χρόνια της ΙΟετίας, 1971-

1972. Ενδεικτικό είναι ότι στην αρχή της ΙΟετίας (1971), το ανώτατο ποσό δα

νείου προσφερόμενο από το Δημόσιο ήταν 800.000 δρχ., ποσό που επαρ

κούσε για την αγορά ενός καλού διαμερίσματος, ανώτερου του μέσου όρου 

στέγασης στην Αθήνα, από άποψη θέσης και μεγέθους, ασχέτως βέβαια του 

γεγονότος ότι πολύ λίγοι δικαιούνταν (με βάση τις προβλέψεις του νόμου για 

τη σχέση τοκοχρεολυτικής δόσης και τακτικών αποδοχών) και είχαν πρακτι

κώς τη δυνατότητα της χρήσης αυτού του ποσού δανείου. Την εποχή αυτή όμως 

11. Με την έννοια ότι δεν έχουν τα σοβαρά μειονεκτήματα, π.χ. υγρασία, έλ
λειψη φωτισμού, αερισμού κλπ. που παρουσιάζουν οι ελαττωματικές, που συχνά κατοι
κούνται από μετανάστες. 
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και με το ήμισυ του ανώτατου ποσού, ή λίγο περισσότερο, δηλαδή 400.000-

500.000 δρχ., το οποίο ήταν προσιτό σε περισσότερους δικαιούχους του Δη

μοσίου, ήταν δυνατό να αγοραστεί κατοικία που ικανοποιούσε τις ανάγκες 

ενός τυπικού νοικοκυριού (ζευγάρι με δύο παιδιά), σύμφωνα με τα πρότυπα 

της εποχής. Βέβαια οι δυνατότητες αυτές δανεισμού, που δεν αφορούσαν τις 

περισσότερες κατηγορίες δανείων και τους περισσότερους δικαιούχους (π.χ. 

τα ανώτατα όρια των κοινών στεγαστικών ήταν αρκετά χαμηλότερα), στην 

πράξη δεν εξαντλούνταν πάντα, γι' αυτό και ο μέσος όρος δανεισμού είναι 

χαμηλότερος. Οπωσδήποτε η κατάσταση αυτή, όπως αναφέρθηκε, γρήγορα 

ανατράπηκε, λόγω του πληθωρισμού, ήδη από το τέλος του 1972. 

Ο μεγάλος πληθωρισμός εμφανίσθηκε επίσημα από το τέλος του 1972 

και κυρίως το 1973, χρονιά έξαρσης της οικοδομικής δραστηριότητας. Στο 

πλαίσιο περιοτολής των δημοσίων δαπανών, περιορίσθηκε και η χορήγηση 

των στεγαστικών δανείων την επόμενη χρονιά, 1974, με επάνοδο όμως στη 

φυσιολογική ροή των πιστώσεων από το 1975, παρά τη συνέχιση των πλη

θωριστικών πιέσεων και χωρίς να προσαρμοσθούν τα ποσά ανάλογα με την 

εξέλιξη του κόστους και της τιμής των κατοικιών. Τα επιτόκια των στεγαστι

κών δανείων εξάλλου δεν αυξήθηκαν ανάλογα, παρά προς το τέλος της 

10ετίας, οπότε έφθασαν στο 16-18% (επιδοτούμενα), τιμή που εξακολουθού

σε να είναι χαμηλότερη από αυτή του ΔΤΚ. Όσοι όμως είχαν ήδη λάβει 

στεγαστικά δάνεια είχαν το προνόμιο να διατηρήσουν το αρχικό χαμηλό επι

τόκιο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα δάνεια που χορηγήθηκαν κατά τη 10ετία 

αυτή με χαμηλό επιτόκιο και εξοφλήθηκαν σε 15 ή 25 χρόνια, εξοφλήθηκαν 

με συνολικό καταβεβλημένο ποσό μικρότερο από το διπλάσιο του αρχικού. 

Μέσες τιμές δανείων δεν υπάρχουν για όλο το διάστημα από το 1970 

μέχρι σήμερα, αλλά περισσότερο ή λιγότερο ολοκληρωμένα στοιχεία, μόνο 

για μερικά έτη. Έτσι με βάση στοιχεία του ΚΕΠΕ (Έκθεση «Κατοικία», 1976), 

κατά την πενταετία 1971-1975, ο μέσος όρος των χορηγηθέντων δανείων στο 

σύνολο της χώρας από τους φορείς ΑΤΕ, ΕΚΤΕ, TT και ΤΠΔ έφθανε τις 

146.000 δρχ. και στους Νομούς της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, από τους 

ανωτέρω φορείς πλην της ΑΤΕ, τις 237.000. Αντίστοιχα, τα δάνεια της ΑΤΕ, 

για το σύνολο της χώρας και κατά μέσο όρο, ξεπερνούσαν λίγο τις 50.000 

δρχ. Έχοντας υπόψη τους περιορισμούς των μέσων όρων, και μάλιστα με δια

χρονική αναφορά, σε περίοδο ανόδου τιμών, δεν μπορεί να προκύψει μία ρεα

λιστική σχέση μεταξύ ποσού δανείου και τιμής των αποκτώμενων (με αγορά 

ή κατασκευή) κατοικιών για το διάστημα αυτό. Από κατά περίπτωση αναφο

ρές όμως, προκύπτει ότι το ανωτέρω ποσό των 237.000 δρχ., που αντιστοιχεί 
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στο μέσο όρο των δανείων σε αστικές περιοχές, αντιστοιχούσε το 197312 σε 

30-40%, περίπου, της αξίας μεσαίου διαμερίσματος 70-80 τ.μ. σε καινούργια 

πολυκατοικία στις παραδοσιακές συνοικίες της Αθήνας. 

Είναι γνωστό ότι οι τιμές αυξήθηκαν σημαντικά από το 1973 και ύστε

ρα, ειδικά των διαμερισμάτων στην Αθήνα και αντιστοίχως των οικοπέδων. Δυ

στυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα συστηματικά στοιχεία σχετικά με τις πραγ

ματικές τιμές των ακινήτων και την εξέλιξη τους διαχρονικά και αντ' αυτού 

χρησιμοποιούνται κάποια στοιχεία13 μεταβιβάσεων ακινήτων από τις οικονο

μικές υπηρεσίες για τις αρχές της ΙΟετίας του 1970 (χωρίς όμως πληροφο

ρίες για την παλαιότητα των μεταβιβαζομένων) και στοιχεία μεμονωμένων 

περιπτώσεων, όσα ήταν δυνατό να αντληθούν από προσωπικές εμπειρίες δια

φόρων1 4, και στο βαθμό που κρίνεται ότι συνιστούν αντιπροσωπευτικές περι

πτώσεις. Έτσι, προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια της 10ετίας αυτής, η τιμή ανά 

τετραγωνικό ενός μεσαίου (όχι ρετιρέ και όχι υπόγειο ή ισόγειο, όχι σε θέση 

ιδιαίτερης προβολής) καινούργιου διαμερίσματος σε περιοχές του Δήμου της 

Αθήνας ή γειτονικούς, όπου κατοικούσαν κατώτερα έως μεσαία, ακόμη και 

ανώτερα υπαλληλικά στρώματα (Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου), αυξήθηκε 

κατά 5 με 6 φορές περίπου, ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του. 

Συγκεκριμένα από τις 5.000-6.000 δρχ. ανά μ2 περίπου στην αρχή της 10ετίας 

(1970-1971) έφθασε τις 25.000-30.000 δρχ. στο τέλος της 10ετίας (1980). Στα 

κοντινά προάστια (Χαλάνδρι, Χολαργός, Ηλιούπολη) οι τιμές αυξάνονταν γρη

γορότερα και στο τέλος της 10ετίας σε κάποιες περιπτώσεις είχαν υπερεπτα-

πλασιασθεί. Οι αυξήσεις αυτές, βεβαίως, ξεπερνούσαν τις αυξήσεις του ΔΤΚ 

που είχε τετραπλασιασθεί στο διάστημα αυτό. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα στοιχεία τιμών όχι μόνο είναι απλώς 

ενδεικτικά, αλλά δεν είναι και ακριβώς συγκρίσιμα από άποψη θέσης (επέ-

12. Το έτος 1973 υπήρξε περίοδος έντονων ανατιμήσεων για τις νέες κατοι
κίες, με τρόπο που οι διαφορές στις τιμές από την αρχή έως το τέλος του χρόνου σε 
αρκετές περιοχές έφθαναν το 30%. 

13. Οι τιμές αυτές (όπως είναι καταγεγραμμένες πριν από την καθιέρωση του 
συστήματος των αντικειμενικών τιμών) αποτελούν εκτιμήσεις των πραγματικών τιμών 
στις οποίες έγιναν οι συναλλαγές. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν αποσπασματι
κά και ενδεικτικά, εφόσον όπως ήταν διαθέσιμα δεν ήταν δυνατό να τύχουν άλλης επε
ξεργασίας. 

14. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω φίλους και συναδέλφους οι ο
ποίοι πρόθυμα μου ανέφεραν τις προσωπικές τους εμπειρίες σε σχέση με το δανει
σμό και την αγορά των κατοικιών που απέκπησαν. 
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κταση σε περισσότερο απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και σε χειρότερα 

οικόπεδα των ήδη ανεπτυγμένων περιοχών) και από άποψη ποιότητας (ανέ

σεων, αισθητικής), η οποία γενικά κινήθηκε μάλλον ανοδικά, λόγω μακροχρό

νιων εξελίξεων και τάσεων, αλλά και καθοδικά σε σχέση με ορισμένες περι

πτώσεις παλαιότερων ακινήτων σε εξαιρετικές σχετικά θέσεις. Σε πολλές 

περιπτώσεις, βέβαια, η ποιότητα θυσιαζόταν υπό την επίδραση πολλαπλών 

βραχυχρόνιων πιέσεων, πιέσεων χρόνου και αδυναμιών σε όλη την ιεραρχία 

των απασχολούμενων τεχνιτών και εργολάβων, καθώς και του κερδοσκοπικού 

πνεύματος. Ανατροπές επίσης σημειώθηκαν και ως προς τη σχετική αξία της 

θέσης. Η δόμηση, επεκτεινόμενη διαρκώς σε περιοχές περισσότερο απομα

κρυσμένες, πρόσφερε κάποιες οικονομικότερες εναλλακτικές λύσεις για σύ

ντομα διαστήματα (έστω με αυξημένο κόστος μεταφοράς), μέχρι που ο κορε

σμός των κεντρικότερων περιοχών έκανε τη μετακίνηση αναγκαστική σε μεγά

λο βαθμό και αύξησε αντίστοιχα και τις τιμές ή και ανέτρεψε τις σχέσεις τους. 

Κατά τη 10ετία αυτή το ΑΕΠ αυξανόταν σε πραγματικές τιμές (1995) 

με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,6%, ενώ αντίστοιχα ο δείκτης τιμών καταναλωτή σχε

δόν τετραπλασιάσθηκε. Στο διάστημα 1970-1980, ο ΔΤΚ αυξήθηκε από 1,96 

σε 7,45, με βάση το 1999. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε συνολικά το διά

στημα 1971-1981 κατά 29,91%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 4. 

Από το 1973 και ύστερα, τα ποσά των δανείων, σε αντίθεση με τα 

πρώτα χρόνια της δεκαετίας (1970-1972) παρέμειναν ανεπαρκή σχετικά με 

την άνοδο του κόστους απόκτησης κατοικίας. Παρ' όλα αυτά η ζήτηση πα

ρέμεινε, με κάποιες διακυμάνσεις, σε υψηλά επίπεδα μέχρι και το 1979, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία μεταβιβάσεων του Πίνακα 3. Τα ανώτατα ποσά 

δανείων (των δικαιούχων του Δημοσίου) που είχαν διαμορφωθεί την εποχή 

αυτή πλησίαζαν στα 2 εκατομμύρια, αλλά δεν υπάρχει πληροφόρηση για το 

μέσο πραγματικό ποσό ή τον αριθμό των χορηγούμενων κατ' έτος δανείων. 

Από τον Πίνακα 2, βέβαια, προκύπτει ότι οι διαφορές των πιστωτικών υπολοί

πων της στεγαστικής πίστης, αν και γενικά αυξανόμενες σε απόλυτες τιμές 

από χρόνο σε χρόνο, παρέμεναν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις επενδύ

σεις κατοικιών, όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στην τελευταία στήλη του 

πίνακα με τη σχετική συμμετοχή τους. 

Κατά τη διάρκεια της ΙΟετίας αυτής σημειώθηκε και σημαντική βελτίω

ση των συνθηκών στέγασης, κυρίως στις αστικές περιοχές, όπως επιβεβαιώ

νεται όχι μόνο από εμπειρικές παρατηρήσεις (π.χ. βαθμιαία εγκατάλειψη των 

υπογείων κατοικιών), αλλά και από την ανάλυση στοιχείων των Απογραφών 
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πληθυσμού-κατοικιών (Στ. Χειμωνίτη, 2001). Οι τάσεις απόκτησης μεγαλύ

τερων κατοικιών βοηθήθηκαν και από την πολιτική φορολογικών απαλλαγών 

της πρώτης κατοικίας που, όπως διαμορφώθηκε στο τέλος της ΙΟετίας, για 

πρώτη φορά συνέδεε το μέγεθος της οικογένειας με κάποια στερεότυπα μέγι

στης επιφάνειας. 

2.2.2. Από τη δεκαετία του 1980 μέχρι την πτώση των επιτοκίων 

Η "ΙΟετία του 1980 χαρακτηρίζεται στο επίπεδο της οικονομίας γενικά 

από υψηλό πληθωρισμό και χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ στο επίπεδο 

της οικοδόμησης κατοικιών οι επιδόσεις είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με 

την προηγούμενη ΙΟετία, και αφορούν σε σχετικά μεγαλύτερο βαθμό δρα

στηριότητα σε μη αστικές περιοχές (κύρια και παραθεριστική κατοικία)15. Σε 

επίπεδο δανεισμού (στον Οικισμό) η κατάσταση χαρακτηρίζεται από τα υψηλά 

επιτόκια των χορηγούμενων δανείων αλλά και τη βαθμιαία απελευθέρωση του 

τραπεζικού συστήματος από τα μέσα της 10ετίας, με αποτέλεσμα τη δυνατό

τητα πλέον των εμπορικών τραπεζών να χορηγούν στεγαστικά δάνεια σε ό

λους τους ιδιώτες, ανεξάρτητα από το επάγγελμα τους ή την ιδιοκτησία τους, 

δάνεια με ελεύθερα διαπραγματεύσιμο επιτόκιο, εγκαινιάζοντας νέα περίοδο 

στη χορήγηση στεγαστικών δανείων. 

Το γεγονός αυτό ενδεχομένως συνέβαλε στη σχετική αύξηση του α

ριθμού των δανείων σε σχέση με αυτόν των νέων κατοικιών, και στο το ότι τα 

δάνεια φαίνεται να έπαιξαν κάπως σημαντικότερο ρόλο στη χρηματοδότηση 

της κατοικίας από ό,τι την προηγούμενη ΙΟετία, με βάση τα στοιχεία του 

Πίνακα 1 και μάλιστα παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια ήταν συνεχώς υψηλά. 

Δεν υπάρχει βέβαια πλήρης σειρά του αριθμού των δανείων (στήλη 4) για τις 

δύο ΙΟετίες, το γεγονός όμως μάλλον επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του 

Πίνακα 2 για τη συμμετοχή των απόλυτων διαφορών των πιστωτικών υπο

λοίπων «Οικισμού» στις επενδύσεις κατοικιών (τελευταία στήλη του πίνακα). 

Η συμμετοχή αυτή, παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις της από χρόνο σε 

χρόνο (από 6%-17,14%), φαίνεται αυξημένη κατά τη ΙΟετία του 1980 σε σχέ

ση με την προηγούμενη (από 2,94%-12,68%). 

Σχετικά με την εξέλιξη των πιστωτικών υπολοίπων, παρατηρείται ότι 

15. ΚΕΠΕ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παραθεριστική Κατοικία και Οικιστική 
Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα, 1998. 
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αυτά κατά τη διάρκεια της ΙΟετίας αυξήθηκαν περίπου 5,5 φορές και οι δια

φορές τους υπερτριπλασιάσθηκαν, με αυξομειώσεις όμως από χρόνο σε 

χρόνο που φαίνονται να οφείλονται σε παράγοντες άλλους από το ύψος και 

τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Από τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών 

(Ε.Λ.), και συγκεκριμένα από τον αποπληθωριστή των επενδύσεων κατοικιών, 

προκύπτει αύξηση τιμών (όπως υπολογίζεται από την ΕΣΥΕ) κατά 2,5 φορές. 

Το ίδιο διάστημα, 1980-1990, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 5,5 περίπου φορές (7,45-

42,5) και η μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ ήταν 0,68%, σε σταθερές τιμές 1995. 

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν με υψηλά επιτόκια κατά τη 10ετία αυτή 

ευνοήθηκαν με καθυστέρηση από τις πολύ πρόσφατες σημαντικές μειώσεις, 

παρ' όλο που όσοι από τους δανειολήπτες αυτούς επιβαρύνονταν με επιδο

τούμενα επιτόκια πρέπει να θεωρούνται σχετικά ευνοημένοι, στο μέτρο που 

αποπλήρωναν ένα χρέος με σχετικά χαμηλότερο επιτόκιο, κατά τη διάρκεια 

μακράς περιόδου πληθωριστικών πιέσεων και γενικά υψηλότερων επιτοκίων 

χορηγήσεων και καταθέσεων (ομολόγων). Έτσι, δάνεια δημοσίων υπαλλήλων 

που χορηγήθηκαν στο μέσο περίπου της ΙΟετίας του 1980 εξοφλούνται σε 25 

χρόνια με τριπλασιασμό περίπου του αρχικού ποσού μετά τις τελευταίες μει

ώσεις των επιτοκίων. Τα δάνεια βέβαια που χορηγήθηκαν με σταθερά υψηλά 

μη επιδοτούμενα επιτόκια από τις τράπεζες είχαν, τα τελευταία χρόνια, περισ

σότερα προβλήματα λόγω καθυστέρησης στη μετατροπή ή αδυναμία μετα

τροπής των επιτοκίων με βάση τα νέα δεδομένα, αλλά στην πράξη τα οφει

λόμενα ποσά, τουλάχιστον για το πλήθος των περιπτώσεων και για όσα εξο

φλούνταν κανονικά, ήταν πλέον σχετικά χαμηλά μετά από μακροχρόνια πε

ρίοδο πληθωρισμού (και επειδή τα αρχικά ποσά των δανείων ήταν γενικά χα

μηλά). Για όσα βέβαια δεν εξοφλούνταν κανονικά, η κατάσταση είναι διαφο

ρετική και δεν εξετάζεται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, παρ' όλο που 

δεν θα πρέπει να αγνοηθεί στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση τυχόν μελ

λοντικών προβλημάτων στα πρόσφατα δάνεια και κυρίως αυτά με το κυμαι

νόμενο επιτόκιο. 

Πέρα από τις πληροφορίες που απορρέουν από τα επίσημα στατιστικά 

στοιχεία των πινάκων, ειδικότερες πληροφορίες αντλούνται και από έρευνα1 6 

16. «Μελέτη κοινωνικοοικονομικού φάσματος των δικαιούχων στεγαστικής ενί
σχυσης» έρευνα-εργασία (κείμενο εσωτερικό μη δημοσιευμένο) από την υποφαινό
μενη για λογαριασμό της Επιτροπής Κατοικίας που λειτούργησε στο ΥΠΕΘΟ στα μέσα 
της ΙΟετίας του 1980. 
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του 1986 σε φακέλους δανείων προηγούμενων ετών κυρίως της περιόδου 

1983-1985. Χωρίς να είναι το δείγμα των δανείων που είχε εξεταστεί, για τε

χνικούς λόγους, πλήρως17 αντιπροσωπευτικό του συνόλου των χορηγουμένων 

δανείων, κάλυπτε όμως το μεγαλύτερο μέρος των κατηγοριών και πιθανότα

τα και του πλήθους των δανείων. Οι μέσοι όροι των χορηγηθέντων ποσών την 

περίοδο της δειγματοληψίας (1983-1985) κινούνταν από 1.300 χιλιάδες δρχ. 

για τα κοινά στεγαστικά, στις 1.670 χιλιάδες για τους υπαλλήλους δικαιού

χους του Δημοσίου (TT, ΤΠΔ), στα 2 εκατομμύρια για τα δάνεια του Στεγα

στικού Ταμιευτηρίου, στις 2.128 χιλιάδες για τους δικαιούχους του ΟΕΚ και 

στις 2.275 χιλιάδες, για όσους έκαναν εισαγωγή συναλλάγματος. 

Χαρακτηριστικό των μέσων όρων σε όλες τις περιπτώσεις δικαιούχων 

του δείγματος ήταν ότι το αγοραζόμενο διαμέρισμα είχε μέγεθος κυμαινόμενο 

από 80 και έως 102 μ2, ενώ τα αυτοανεγειρόμενα ακίνητα κινούνταν σε μεγα

λύτερες επιφάνειες από 110-245 μ2. Η αναλογία διαμερισμάτων/οικοδομών δια

μορφωνόταν για το σύνολο των περιπτώσεων σε 66/34, δηλαδή οι περιπτώσεις 

αγοράς ήταν σχεδόν διπλάσιες από αυτές της ανέγερσης ακινήτων. 

Οι πιο πάνω παρατηρήσεις βέβαια αφορούν τους δανειολήπτες μη 

αγροτικών περιοχών στα μέσα περίπου της 10ετίας του 1980. Δεν μπορεί να 

είναι γνωστό σε ποιο βαθμό αντιπροσωπεύουν το σύνολο αυτών που απέκτη

σαν κατοικία την εποχή αυτή και ακόμη περισσότερο τις μετέπειτα εξελίξεις 

μέχρι σήμερα, παρ' όλο που, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, από την 

καθημερινή εμπειρία και από στατιστικά δεδομένα (Στ. Χειμωνίτη, 2001) επι

βεβαιώνεται η ζήτηση των νοικοκυριών για περισσότερο χώρο, αν και αυτή σε 

κάποιες περιπτώσεις ικανοποιείται με τη χρήση μιας δεύτερης κατοικίας, είτε 

αυτή είναι εξοχική είτε όχι. 

Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι ο ετήσιος αριθμός των νέων κατοι

κιών, βάσει αδειών (Πίνακας 1) από το 1991 μέχρι και το 2000, παρέμεινε, με 

διακυμάνσεις, σταθερά μικρότερος του επιπέδου της 10ετίας του 1980, πόσω 

μάλλον αυτής του 1970. Το γεγονός φαίνεται φυσικό και ανταποκρινόμενο 

στη γενική ποσοτική επάρκεια, αλλά θα συντελέσει στην πυροδότηση των 

τιμών στο τέλος της 10ετίας του 1990 σε συνδυασμό με την αύξηση της στε

γαστικής πίστης, όπως θα αναλυθεί στα επόμενα. 

17. Δεν είχαν περιληφθεί στο δείγμα όλα τα δάνεια με διαπραγματεύσιμο επι
τόκιο (που είχαν αρχίσει να χορηγούν οι περισσότερες τράπεζες), εκτός από αυτά της 
ΕΚΤΕ και της ΕΣΤΕ. Δεν περιλαμβάνονταν επίσης και τα δάνεια της ΑΤΕ. 
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2.2.3. Διαχρονικές συγκρίσεις μέσων ποσών δανείων και τιμών18, από το 1983 

και ύστερα 

Σχετικά με την εξέλιξη του δανεισμού κατά την περίοδο 1983-1996, 

που υπάρχουν δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία, παρατηρούνται τα εξής: Το 

1996 ο αριθμός των δανείων ήταν αυξημένος σε σχέση με το 1983 κατά 10% 

περίπου, δηλαδή από 50.381 έφθασε τις 55.449 με αρκετές διακυμάνσεις τα 

ενδιάμεσα χρόνια, ενώ το μέσο ετήσιο ποσό των δανείων την ίδια περίοδο, 

κινούμενο συνεχώς αυξητικά, υπερεξαπλασιάσθηκε. Συγκεκριμένα, το 1983 το 

μέσο ποσό ήταν 1.023.402 δρχ. και μέχρι το 1996 είχε φθάσει τις 6.834.600 

δρχ. Αντίστοιχα και η αύξηση των τιμών στις επενδύσεις κατοικιών με βάση τα 

σχετικά στοιχεία των Ε.Λ. ήταν υπερεξαπλάσια (6,25), ενώ τα ανεξόφλητα 

υπόλοιπα της στεγαστικής πίστης, στα οποία βέβαια ενυπάρχει κάποια αυξη

τική τάση, μεταξύ των ετών 1983-1996 σχεδόν εννεαπλασιάσθηκαν και αντί

στοιχα ο ΔΤΚ το διάστημα αυτό αυξήθηκε περίπου κατά 6,5 φορές (14,6-

90,9). Χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα συνολικά στοιχεία τιμών κατοικιών, για 

το διάστημα αυτό (1983-1996) δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι ασκήθηκαν πιέ

σεις από την πλευρά της ζήτησης, λόγω αυξημένου δανεισμού. Δεν είναι ου

σιαστική η αύξηση του μέσου ποσού σε πραγματικούς όρους ούτε και του 

αριθμού των δανείων. Ενδεικτικά είναι σχετικά και τα στοιχεία της στήλης 8 

του Πίνακα 1, όπου μόλις τον τελευταίο χρόνο, το 1996, ο λόγος του μέσου 

ποσού δανείου σε σχέση με τη μέση επένδυση ανά κατοικία εμφανίζεται αι

σθητά αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η πορεία των μεταβιβά

σεων είναι αυξητική μετά το 1984 και μέχρι το 1990, όπου, λόγω της εξαγγελ

θείσας φορολογικής αλλαγής (φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος) αλλά και 

του φόβου μιας ακόμη υποτίμησης της δραχμής, οι συναλλαγές στα ακίνητα 

εκτοξεύθηκαν στο ζενίθ της τριακονταετίας. Μετά την αναμενόμενη πτώση 

του 1991 (λόγω της επιβολής του φόρου αυτού), η πορεία είναι ξανά αυξη

τική με κάποιες διακυμάνσεις μέχρι το 1999. Είναι ίσως χαρακτηριστική και η 

μεγάλη αύξηση του 1997, η οποία αφορά σε διαφορετικό βαθμό όλα τα ακί

νητα και ίσως μπορεί να αποδοθεί στην πολυαναμενόμενη έναρξη πτώσης των 

18. Οι αναφερόμενες τιμές, ή διαστήματα τιμών, έχουν εντελώς ενδεικτική ση
μασία, επειδή δεν αποτελούν μέσους όρους, αλλά προκύπτουν από πληροφορίες για 
μεμονωμένες, όχι όμως ακραίες, περιπτώσεις συναλλαγών. Το εύρος των τιμών σε κά
θε περίπτωση και σε κάθε περιοχή, όπως είναι γνωστό, είναι πολύ μεγάλο και γίνεται 
προσπάθεια αναφοράς διαχρονικά, ει δυνατόν, σε συγκρίσιμες περιπτώσεις. 
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επιτοκίων, που εξανάγκασε αρκετούς σε στάση μέχρι τότε αναμονής. Η κα

τάργηση της συγκέντρωσης των στοιχείων μεταβιβάσεων από τις κατά τό

πους ΔΟΥ μετά το 1999 μάς στερεί από ένα εργαλείο που παρέχει ενδείξεις 

σχετικά με τη ζήτηση στην αγορά ακινήτων. 

Για τις αυξήσεις τιμών στην αγορά κατοικιών δεν υπάρχει κάποιος 

αντίστοιχος δείκτης (για το διάστημα μέχρι το 1997), χρησιμοποιώντας όμως 

κάποιες πληροφορίες και, μεμονωμένα έστω, παραδείγματα αγορών, ενδει

κτικά όμως των συνθηκών στέγασης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού, μπο

ρεί να σχηματισθεί μια ιδέα για τις εξελίξεις των τιμών. Σύμφωνα με τις τιμές 

κατοικιών και συγκεκριμένα διαμερισμάτων, που ίσχυαν το 1983, έπρεπε να 

διατεθεί ποσό περίπου 2,5-3 εκατομμυρίων, δηλαδή ποσό σχεδόν 2,5-3 φορές 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του μέσου δανείου τον ίδιο χρόνο, για ένα δια

μέρισμα 80-100 μ2 μικρής παλαιότητας, ή ακόμη και καινούργιο με σχετικά 

μειονεκτήματα (π.χ. ισόγειο, στενά μπαλκόνια) σε κάποια από τις συνοικίες 

του Δήμου της Αθήνας (Παγκράτι, Κυψέλη) ή σε κάποιον από τους περιφε

ρειακούς Δήμους, Ζωγράφου, Βύρωνα κτλ. Περισσότερο από τετραπλάσιο 

του μέσου δανείου ποσό, 4-4,5 εκατομμύρια, κόστιζε ένα ανάλογο διαμέρισμα 

καινούργιο ή μικρής παλαιότητας, με θέση στάθμευσης και αποθήκη, σε κά

ποια προάστια, όχι ιδιαίτερα προνομιούχο. 

Το 1996, μεσαία διαμερίσματα με την ίδια επιφάνεια 80-100 μ2, μεγα

λύτερης όμως παλαιότητας, απαιτούσαν πάλι περισσότερο από το διπλάσιο 

και ίσως τριπλάσιο ποσό (15-20 εκατομμύρια) του μέσου δανείου για τις γύρω 

από το κέντρο περιοχές, ενώ διαμέρισμα περίπου 100 μ2, καινούργιο ή μικρής 

παλαιότητας σε α' όροφο (με θέση στάθμευσης και αποθήκη) σε προάστιο19 

απαιτούσε περίπου πενταπλάσιο έως επταπλάσιο, σε σχέση με το μέσο δά

νειο, ποσό (γύρω στα 40 εκατομμύρια). Από τις συγκρίσεις προκύπτει ότι οι 

τιμές των κατοικιών κινήθηκαν ανοδικά, εξαπλασιαζόμενες περίπου για τα λίγο 

παλαιά διαμερίσματα των κεντρικών περιοχών, με μεγαλύτερη, περίπου 10πλάσια 

αύξηση για νεότερα διαμερίσματα σε προάστια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοι

χεία της ΕΣΥΕ, και με έτος βάσης (100) το 1999, ο δείκτης τιμών καταναλωτή 

(ΔΤΚ) μεταξύ 1983 και 1996 εκτιμάται ότι υπερεξαπλασιάσθηκε (87,893 -13,5), 

όπως και οι τιμές στις επενδύσεις κατοικιών (6,25 φορές μεταξύ 1983-1996). 

Την ίδια περίοδο και το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές οκταπλασιάσθηκε. Είναι επο

μένως εμφανές ότι, ενώ οι πιέσεις της ζήτησης για κατοικία σε προάστιο οδή-

19. Δεν επιλέγεται συγκεκριμένο προάστιο, αλλά αναφέρονται σχετικά φθηνές 
επιλογές σε κοντινά προάστια. 
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γησαν σε πραγματικές αυξήσεις τιμών, ακόμη και για μέτρια διαμερίσματα, 

στις κεντρικές και τις γύρω από το κέντρο περιοχές και ειδικότερα τα λίγο πα

λαιότερα διαμερίσματα των περιοχών αυτών, οι τιμές δεν αυξήθηκαν ουσια

στικά σε πραγματικούς όρους. 

Το 2002 το αντίστοιχο μέσο ποσό δανείου εκτιμάται γύρω στα 45.000 €, 
(15.330.000 δρχ.), ποσό υπερδιπλάσιο σε σχέση με αυτό του 1996 και 15πλά-

σιο σε σχέση με αυτό του 1983. Η συνολική πιστωτική επέκταση στον Οικι

σμό (διαφορές υπολοίπων) το 2002 σε σχέση με το 1996 υπερπενταπλασιά-

σθηκε (5,7 φορές μεγαλύτερη), ενώ η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή 

το ίδιο διάστημα ήταν πολύ μικρότερη, 25% περίπου (από 87,9 το 1996 σε 

110,2 το 2002), με βάση τον προαναφερθέντα δείκτη. Μικρότερος ήταν επί

σης και ο καταγεγραμμένος πληθωρισμός της κατασκευής κατοικιών (επεν

δύσεις κατοικιών όπως εκτιμώνται από τους Ε.Λ.). Και στο επίπεδο του δια

θέσιμου εισοδήματος οι εξελίξεις ήταν θετικές, όχι όμως και θεαματικές, 50% 

αύξηση σε τρέχουσες τιμές στο διάστημα 1996-2002. Η αύξηση τιμών κατοι

κιών, όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω, ήταν πολύ μεγαλύτερη πλη

σιάζοντας το διπλασιασμό σε κάποιες περιπτώσεις, γεγονός που μπορεί να 

εξηγηθεί από ειδικές περιστάσεις, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 

δανεισμός με χαμηλά επιτόκια, αλλά όχι μόνο. 

Στα επόμενα επιχειρείται μια συνολική ανάλυση και αξιολόγηση των 

εξελίξεων των τελευταίων χρόνων σχετικά με τη διαμόρφωση της αγοράς κα

τοικιών και τις προοπτικές της. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Αριθμός νέων κατοικιών βάσει αδειών και συναφή οικονομικά μεγέθη 

Έτη 

(1) 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Αριθμός 

κατοικιών 

(2) 

114.618 

124.924 

178.558 

188.105 

81.616 

120.869 

128.601 

158.269 

186.981 

189.981 

136.044 

108.174 

102.123 

113.944 

72.851 

88.477 

109.643 

108.432 

107.034 

117.327 

120.240 

100.339 

85.095 

79.150 

80.607 

70.862 

86.693 

89.603 

97.294 

88.545 

89.398 

108.021 

128.297 

Επενδύσεις 

κατοικιών 

(εκατ. δρχ.) 

(3) 

28.800 

32.500 

51.700 

69.300 

43.600 

69.100 

89.100 

137.600 

214.400 

285.000 

263.200 

254.300 

281.300 

394.000 

290.200 

415.400 

633.600 

685.500 

777.600 

894.400 

1.135.500 

1.338.100 

1.249.400 

1.274.000 

1.239.300 

1.373.549 

1.450.181 

1.637.325 

1.900.403 

2.052.810 

2.015.863 

2.170.378 

2.422.228 

Αριθμός 

δανείων 

(4) 

52.476 

59.555 

23.775 

10.938 

25.017 

31.450 

40.266 

50.381 

36.710 

42.488 

21.758 

30.426 

43.727 

62.053 

30.306 

25.614 

26.207 

27.489 

35.649 

43.792 

55.449 

143.000* 

Μέσο ποσό 

δανείου 

(σε δρχ.) 

(5) 

1.023.402 

1.223.127 

1.365.080 

1.773.964 

1.467.226 

1.867.281 

2.725.457 

2.874.422 

3.197.482 

3.699.530 

4.393.822 

5.090.528 

6.107.406 

6.834.613 

15.333.000* 

Αξία 

επένδυσης 

ανά κατοικία 

(σε δρχ.) 

m = (3)1(2) 

251.269 

260.158 

289.542 

368.411 

534.209 

571.693 

692.841 

869.406 

1.146.641 

1.500.150 

1.934.668 

2.350.842 

2.754.522 

3.457.839 

3.983.473 

4.695.005 

5.778.755 

6.321.934 

7.264.981 

7.623.139 

9.443.613 

13.335.792 

14.682.414 

16.096.020 

15.374.595 

19.383.435 

16.727.775 

18.273.105 

19.532.582 

23.183.805 

22.549.308 

20.092.186 

18.879.848 

Αριθμός 

δανείων/ 

αριθμός 

κατοικιών 

(%) 

(7) = (4)1(2) 

42,0 

33,4 

12,6 

13,4 

20,7 

24,5 

25,4 

44,2 

50,4 

48,0 

19,8 

28,1 

40,9 

52,9 

25,2 

25,5 

30,8 

34,7 

44,2 

61,8 

64,0 

111,5 

Μέσο ποσό 

δανείου/ 

μέση αξία 

επένδυσης 

(%) 

(8) = (5)1(6) 

29,6 

30,7 

29,1 

30,7 

23,2 

25,7 

35,8 

30,4 

24,0 

25,2 

27,3 

33,1 

31,5 

40,9 

81,2 

Συνολικό 

ποσό 

δανείων 

(σε εκατ. 

δρχ·) 

(9) 

51.560,0 

44.901,0 

57.999,5 

38.597,9 

44.641,8 

81.650,6 

169.122,8 

87.112,2 

81.900,3 

96.953,6 

120.781,8 

181.472,2 

267.455,5 

378.972,4 

2.192.619,0 

* Εκτιμήσεις (μέση τιμή) με βάση στοιχεία και πληροφορίες από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς. 
Πηγές: Στατιστική Οικοδομικής δραστηριότητας και αδημοσίευτα στοιχεία ΕΣΥΕ για τον αριθμό νέων 

κατοικιών βάσει αδειών, Στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών για τις επενδύσεις, στοιχεία για τον 
αριθμό και ποσά δανείων από παλαιότερες εργασίες του ΚΕΠΕ και από δημοσιεύματα ΕΣΥΕ για 
τα έτη 1983 έως 1996. Για το έτος 2002 ο αριθμός και το ποσό των δανείων προκύπτουν από 
εκτιμήσεις στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Διαχρονική εξέλιξη Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και Παγίων 
Επενδύσεων καθώς και μεγεθών σχετικών με τις επενδύσεις και 
τη χρηματοδότηση των κατοικιών, δις δρχ. (σε τρέχουσες τιμές) 

Έτη 

1 
1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000* 

2001* 

2002* 

2003* 

Ακαθάριστο 

Εγχώριο 

Προϊόν 

(ΑΕΠ) 

2 

338,4 

375,8 

434,9 

568,3 

652,9 

785,6 

977,3 

1.144,5 

1.396,6 

1.733,1 

2.080,6 

2.490,9 

3.132,9 

3.737,9 

4.648,8 

5.672,1 

6.778,0 

7.635,4 

9.290,9 

11.042,3 

13.327,0 

16.459,0 

19.027,0 

21.424,0 

24.296,0 

27.235,1 

29.935,2 

33.132,8 

36.042,1 

38.397,8 

41.469,6 

44.754,4 

48.216,8 

52.150,1 

Ακαθάριστες 

Επενδύσεις 

Παγίου 

Κεφαλαίου 

(ΑΕΠΚ) 

3 

87,1 

101,1 

134,5 

177,5 

156,5 

187,5 

238,6 

317,7 

431,7 

572,0 

594,5 

649,3 

739,2 

945,1 

950,6 

1.246,0 

1.548,0 

1.649,5 

2.000,2 

2.489,1 

3.078,7 

3.712,5 

4.051,7 

4.339,8 

4.529,2 

5.065,9 

5.828,2 

6.558,8 

7.615,1 

8.699,0 

9.785,0 

10.660,4 

11.510,2 

13.391,1 

Ακαθάριστες 

επενδύσεις 
κατοικιών 

4 

28,8 

32,5 

51,7 

69,3 

43,6 

69,1 

89,1 

137,6 

214,4 

285,0 

263,2 

254,3 

281,3 

394,0 

290,2 

415,4 

633,6 

685,5 

777,6 

894,4 

1.135,5 

1.338,1 

1.249,4 

1.274,0 

1.239,3 

1.373,6 

1.450,2 

1.637,3 

1.900,4 

2.052,8 

2.015,9 

2.170,4 

2.422,2 

2.670,5 

% 
συμμετοχής 

επενδύσεων 

κατοικιών 

στο σύνολο 

ΑΕΠΚ 

5 

33,07 

32,15 

38,44 

39,04 

27,86 

36,85 

37,34 

43,31 

49,66 

49,83 

44,27 

39,17 

43,32 

53,30 

30,71 

43,70 

50,85 

44,28 

47,14 

44,72 

45,62 

36,04 

30,84 

29,36 

27,36 

27,11 

24,88 

24,96 

24,96 

23,60 

20,60 

20,36 

21,04 

19,94 

% 
συμμετοχής 

συνόλου 

επενδύσεων 

παγίου 

κεφαλαίου 

στο ΑΕΠ 

6 

25,74 

26,90 

30,93 

31,23 

23,97 

23,87 

24,41 

27,76 

30,91 

33,00 

28,57 

26,07 

20,73 

19,78 

20,33 

16,76 

18,38 

20,27 

17,75 

18,11 

18,68 

22,56 

21,29 

20,26 

18,64 

18,60 

19,47 

19,80 

21,13 

22,65 

23,60 

23,82 

23,87 

25,68 

Χρηματο

δότηση 

οικισμού 

(πιστωτικά 

υπόλοιπα) 

7 

17,581 

21,702 

27,454 

31,831 

33,112 

37,008 

43,462 

53,923 

67,835 

84,224 

101,201 

126,758 

174,660 

213,493 

258,707 

306,757 

352,582 

393,687 

462,185 

615,448 

701,546 

777,668 

857,885 

929,597 

1.020,648 

1.219,006 

1.554,390 

1.924,410 

2.332,287 

2.927,889 

3.840,891 

5.333,589 

7.232,317 

9.041,529 

Ετήσιες 

απόλυτες 

διαφορές 

πιστωτικών 

υπολοίπων 

8 

4,121 

5,752 

4,377 

1,281 

3,896 

6,454 

10,461 

13,912 

16,389 

16,977 

25,557 

47,902 

38,833 

45,214 

48,050 

45,825 

41,105 

68,498 

153,263 

86,098 

76,122 

80,217 

71,712 

91,051 

198,358 

335,384 

370,020 

407,877 

595,602 

913,002 

1.492,698 

1.898,728 

1.809,212 

Διαφορές 

πιστωτικών 

υπολοίπων/ 

επενδύσεις 

κατοικιών, 

% 

9 

12,68 

11,13 

6,32 

2,94 

5,64 

7,24 

7,60 

6,49 

5,75 

6,45 

10,05 

17,03 

9,86 

15,58 

11,57 

7,23 

6,00 

8,81 

17,14 

7,58 

5,69 

6,42 

5,63 

7,35 

14,44 

23,13 

22,60 

21,46 

29,01 

45,29 

68,78 

78,39 

67,75 

* Εκτιμήσεις Ε.Λ. τον Ιανουάριο 2005. 
Πηγές: Εθνικοί Λογαριασμοί νέοι, από το 1995 από € σε δρχ., Μηνιαίο Δελτίο Τραπέζης Ελλάδος μέχρι το 

2000 και μετά Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, τεύχος 67 και 80, για τα στοιχεία χρηματοδότησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Αριθμός μεταβιβασθέντων ακινήτων 

Έτη 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Σύνολο 

229.968 

244.889 

287.481 

306.233 

207.183 

240.273 

275.050 

285.702 

295.819 

309.480 

243.446 

238.938 

212.586 

221.128 

217.820 

243.322 

274.931 

251.241 

292.790 

349.991 

377.477 

212.724 

256.023 

236.698 

249.243 

252.010 

260.582 

349.298 

268.353 

300.992 

Οικόπεδα 

53.532 

61.211 

76.845 

85.185 

56.310 

67.727 

80.226 

88.911 

93.307 

100.230 

79.033 

69.651 

55.781 

60.498 

60.021 

65.248 

72.402 

68.043 

78.618 

95.322 

105.804 

58.881 

71.129 

68.424 

74.307 

70.371 

73.702 

102.840 

78.554 

86.513 

Οικοδομές 

15.604 

16.311 

17.580 

16.477 

11.127 

12.592 

15.165 

13.788 

13.082 

12.407 

10.770 

10.485 

10.858 

12.824 

14.945 

15.961 

18.129 

17.861 

19.887 

21.421 

24.103 

12.245 

15.683 

15.281 

16.572 

16.155 

16.258 

25.360 

19.167 

21.526 

Διαμερίσματα 

40.921 

48.740 

58.921 

65.134 

46.032 

51.605 

60.918 

68.031 

73.234 

83.145 

60.348 

52.010 

43.879 

57.535 

55.931 

64.092 

71.207 

53.583 

62.755 

76.693 

93.070 

43.833 

59.887 

61.421 

65.984 

67.159 

68.675 

99.971 

67.866 

83.121 

Αγροκτήματα 

119.911 

118.627 

134.135 

139.437 

93.714 

108.349 

118.741 

114.972 

116.196 

113.698 

93.295 

106.792 

102.268 

90.271 

86.923 

97.021 

113.193 

111.754 

131.530 

156.555 

154.340 

97.810 

109.324 

91.572 

92.380 

98.325 

101.947 

121.127 

102.766 

109.833 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Διαχρονική εξέλιξη μεγεθών σχετικών με την κατοικία 

Έτη 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Μεταβολή Απόλυτη 
1971-1981 % 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Μεταβολή Απόλυτη 
1981-1991 % 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Μεταβολή Απόλυτη 
1991-2001 % 

2002 
2003 
2004 

Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν 

κατά κεφαλήν 

Σταθερές τιμές 

1995, 000€ 

5,45 
5,96 
6,42 
5,98 
6,30 
6,65 
6,74 
7,13 
7,27 
7,25 
7,08 

29,91 

7,08 
6,95 
6,84 
6,94 
7,09 
7,10 
6,93 
7,21 
7,45 
7,39 
7,56 

6,78 

7,56 
7,56 
7,39 
7,51 
7,52 
7,64 
7,87 
8,09 
8,33 
8,67 
9,03 

19,44 

9,34 
9,70 

10,06 

Στοιχεία απογραφών Πληθυσμού-Κατοικιών 

Πληθυσμός 

8.768.128 

9.740.417 

972.289 
11,09 

10.259.900 

519.483 
5,33 

10.934.090 

674.190 
6,57 

Αριθμός 

νοικοκυριών 

2.491.916 

2.974.450 

482.534 
19,36 

3.203.834 

229.384 
7,71 

3.664.392 

460.558 
14,38 

Κατοικούμενες 

κανονικές κατοικίες 

2.419.332 

2.895.840 

476.508 
19,70 

3.167.152 

271.312 
9,37 

4.015.848* 

848.696 
26,80 

Κενές κατοικίες 

565.380 

1.082.860 

517.480 
91,53 

1.481.590 

398.730 
36,82 

1.439.041 

-42.549 
-2,87 

* Έχουν περιληφθεί από την ΕΣΥΕ και οι 490.743 κενές κατοικίες από τις οποίες το νοικοκυριό απου
σίαζε προσωρινά, κατά την Απογραφή. Ο τρόπος αυτός καταγραφής των κατοικιών εφαρμόσθηκε 
το 2001 για πρώτη φορά και γ ι ' αυτό παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση των κατοικούμενων και μείωση 
των κενών κατοικιών. 

Πηγή: Στοιχεία Απογραφών, εκτός από αυτά του κατά κεφαλήν ΑΕΠ που προέρχονται από τη Eurostat 
με μετατροπή δρχ. βάσει της αντίστοιχης ισοτιμίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

3.1. Συνοπτική παρουσίαση της διαμορφωθείσας κατάστασης 

Κατά τη 10ετία του 1990 συνέβησαν αξιόλογες μεταβολές20 ειδικά στη 

χρηματοδότηση της κατοικίας, επειδή από το μέσον της ΙΟετίας βαθμιαία άρ

χισε η πτώση των επιτοκίων γενικά και των επιτοκίων χορηγήσεων ειδικότερα, 

η οποία εντάθηκε στο διάστημα 1999-2001, για να συνεχισθεί μέχρι το 2003. 

Συγχρόνως, το κοινό ήρθε αντιμέτωπο με μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά 

δεδομένα «επίθεση» προσφοράς, από την πλευρά των τραπεζών, ελκυστικών 

πακέτων δανεισμού, πιστωτικών διευκολύνσεων και ευέλικτων λύσεων αναφο

ρικά με τα στεγαστικά, και όχι μόνο, δάνεια, εφόσον πλέον το θεσμικό και 

οικονομικό πλαίσιο το επέτρεπε και το έκανε δυνατό. Τα δάνεια δεν γίνονταν 

μόνο φθηνότερα από όσο κόστιζαν επί 10ετίες, επιπλέον ήταν προσιτά στον 

καθένα που ικανοποιούσε τις ευέλικτες προϋποθέσεις που έθεταν οι τράπε

ζες και αντίστοιχα τα επιτόκια καταθέσεων συνεχώς μειώνονταν σε επίπεδο 

χαμηλότερο από τον πληθωρισμό. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η χρηματοδό

τηση του κλάδου από τα στεγαστικά δάνεια των διαφόρων χρηματοπιστωτι

κών οργανισμών, όπως αποτυπώνεται στα πιστωτικά υπόλοιπα της ΤτΕ., αλλά 

και στις διαφορές τους. Παρατηρείται (Πίνακας 5) ότι αυτή αυξήθηκε με διψή

φιο ρυθμό, ιδιαίτερα από το 1995 και ύστερα, αντίστοιχα με τη μείωση των 

επιτοκίων και ιδιαίτερα τα τρία έτη 2000, 2001 και 2002, με αποτέλεσμα τα 

πιστωτικά υπόλοιπα να έχουν περίπου εξαπλασιαστεί μεταξύ 1995-2002 και οι 

ετήσιες διαφορές τους σχεδόν δεκαπλασιασθεί στο διάστημα αυτό. Η επέκτα

ση αυτή, που οφείλεται κυρίως στη βαθμιαία μείωση των επιτοκίων αλλά και 

στην πολιτική των τραπεζών, όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια, συνίσταται και σε 

αύξηση του αριθμού των δανείων, αλλά και σε αύξηση των μέσων ποσών. 

Εκτιμάται όμως ότι η προσφορά φθηνότερων στεγαστικών δανείων και 

η ευκολότερη σύναψη τους, συγχρόνως με την ελαχιστοποίηση της απόδο

σης των αποταμιεύσεων, δεν ήταν οι μόνοι παράγοντες που επηρέασαν τη 

χρηματοδότηση και τη ζήτηση κατοικιών. Βαθμιαία, υπό την επίδραση γεγο

νότων αλλά και ειδικών και γενικών προσδοκιών -της ένταξης της χώρας στην 

ΟΝΕ και των πολυσυζητημένων αναπτυξιακών της προοπτικών, της μείωσης 

20. Είχαν ήδη αρθεί διάφορα θεσμικά εμπόδια στη χορήγηση στεγαστικής πί
στης από τις τράπεζες. 
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των επιτοκίων γενικά, καθώς και της αποπεράτωσης και λειτουργίας νέων 

έργων υποδομής ειδικά στην Αττική-, δημιουργήθηκε αυξημένη ζήτηση ακι

νήτων για επιχειρηματικούς σκοπούς πέραν της κατοικίας, καθώς και ένα 

πλέγμα συμφερόντων σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων και τις συναλλαγές 

γύρω από αυτά. Η ζήτηση αυτή άμεσα και έμμεσα επηρέασε τις τιμές της γης 

και τη ζήτηση κατοικιών, περισσότερο ίσως από όσο θα συνέβαινε φυσιολο

γικά με μόνη τη μείωση των επιτοκίων. 

Πέρα όμως και από το κλίμα και τα συμφέροντα που δημιουργήθηκαν 

γύρω από το λεγόμενο Real Estate, ουσιαστικό ρόλο έπαιξε και η κρίση του 

Χρηματιστηρίου το διάστημα 1999-2000 με διπλό τρόπο: αφενός, τα σημα

ντικά ποσά που αντλήθηκαν από μικρή μερίδα συμμετεχόντων τροφοδότησαν 

ξαφνική ζήτηση οικοπέδων και πολυτελών κατοικιών, αφετέρου αναδείχθηκε 

για άλλη μία φορά η τοποθέτηση στα ακίνητα ως η μόνη προσιτή και αξιόπι

στη διέξοδος για την πλειονότητα των αποταμιευτών-επενδυτών. Αυτή η τε

λευταία επίδραση ήταν και η ισχυρότερη, επειδή, σε συνδυασμό και με την 

υποχώρηση, διεθνώς, των αποδόσεων άλλων τοποθετήσεων κεφαλαίου, αναί

ρεσε, τουλάχιστον μεσοχρόνια, τις όποιες προοπτικές όχι μόνο ανάπτυξης 

ανταγωνιστικότερων επιχειρήσεων, αλλά και διαφορετικής συμπεριφοράς των 

αποταμιευτών-επενδυτών με κάποια αποστασιοποίηση από τις επενδύσεις σε 

ακίνητα, μετά από την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και την πρόσβαση σε 

ένα ισχυρό νόμισμα. Όσον αφορά στη ζήτηση που προέκυψε από τα κέρδη 

του Χρηματιστηρίου, αυτή πρέπει να αφορούσε ακίνητα σχετικά περιορισμέ

να σε αριθμό, σημαντικά όμως σε αξία -μεγάλα οικόπεδα και κατοικίες-, ώστε 

με τα δεδομένα της περιορισμένης προσφοράς πολεοδομημένης γης, να πυ

ροδοτήσει μεγάλες αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες σε μία αγορά που είχε 

ήδη αρχίσει να κινείται ανοδικά μετά το 1995 και κυρίως το 1997. Έτσι υπο

βοηθήθηκε η αύξηση των τιμών, που ενισχύθηκε πλέον αποφασιστικά από τη 

χορήγηση στεγαστικών δανείων, ειδικά αυτών με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Ένας άλλος παράγοντας, που επίσης διαδραμάτισε κάποιο ρόλο, ήταν 

το φορολογικό πλαίσιο σχετικά με την απόκτηση πρώτης κατοικίας και ειδικό

τερα το σχετικό με την αφαίρεση των τόκων του στεγαστικού δανείου από το 

φορολογητέο εισόδημα, όπως μάλιστα αυτό ίσχυσε και ισχύει για όσους έλα

βαν στεγαστικό δάνειο για πρώτη κατοικία μέχρι το τέλος του 2002. Η απαλ

λαγή αυτή έχει πλέον περιορισθεί, χωρίς να έχει εκλείψει. 

Παράλληλα, πρέπει να επέδρασαν και άλλοι γενικότεροι οικονομικοί 

παράγοντες στη ζήτηση ακινήτων, που ενδεχομένως εμφανιζόταν ως οικονο

μικά αποδοτική επένδυση σε εποχή μείωσης των επιτοκίων και των αποδό

σεων τραπεζικών καταθέσεων και ομολόγων και στήριγμα σε εποχή αβεβαιό-
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τητας σε σχέση με την απασχόληση και τις προοπτικές μιας σταθερής εργα

σίας. Εκτιμάται ότι η αγορά ακινήτου για λογαριασμό νέων ανθρώπων, ως 

προστασία από την ανεργία και τις διαφαινόμενες δυσκολίες στις συνθήκες 

απασχόλησης, ήταν μία ακόμη ενέργεια στο πλαίσιο της οικογενειακής προ

στασίας που ασκείται στην Ελλάδα. 

Αντίστοιχα με τις εξελίξεις αυτές στη χρηματοδότηση των επενδύσε

ων σε γη και κατοικία και στη ζήτηση που δημιουργήθηκε, προέκυψε σημα

ντική αύξηση στις τιμές, εφόσον η προσφορά δεν αυξήθηκε ανάλογα και η 

αύξηση της δεν είναι ελαστική. Συγχρόνως προέκυψαν και κάποια ερωτήμα

τα σχετικά με την έκταση των ωφελειών του φθηνότερου δανεισμού, αλλά και 

τις διαφαινόμενες οικονομικές συνέπειες στο παρόν και στο μέλλον, καθώς και 

τις κοινωνικές συνιστώσες των εξελίξεων αυτών. 

Ανάλογες εξελίξεις έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες με περισ

σότερο ανεπτυγμένες οικονομίες, μεταξύ των οποίων οι Η ΠΑ, το Ηνωμένο Βα

σίλειο και η Ιαπωνία (Λ. Αθανασίου, 2002 και 2003, Οικονομικές εξελίξεις, τεύ

χος 1 και 4) και αρκετές χώρες της ΕΕ (European Central Bank, Structural Fa

ctors in the EU Housing Markets, March 2003). Σε κάποιες από αυτές (ενδει

κτικά αναφέρονται οι Σκανδιναβικές χώρες, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασί

λειο) είναι γνωστό ότι οι τιμές των ακινήτων διαγράφουν γενικώς κύκλους ανό

δου και καθόδου κατά μήκος μιας ελαφρά ανοδικής τάσης, αντίστροφους από 

την πορεία των επιτοκίων, και αναφέρονται οι κίνδυνοι που απορρέουν από 

τις εξελίξεις αυτές, επειδή ουσιαστικά η υποθηκική πίστη μπορεί να στηρίξει 

προσδοκίες που υπερβαίνουν την οικονομική πραγματικότητα. 

Όπως παρατηρείται στην ανωτέρω έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, σε κάποιες χώρες της ΕΕ η δυνατότητα αυξημένου ενυπόθηκου 

δανεισμού, που προκύπτει από την αύξηση των τιμών κατοικιών και των χα

μηλότερων επιτοκίων, τροφοδοτεί εν μέρει την κατανάλωση ή και άλλες το

ποθετήσεις («house equity withdrawal»). Έτσι προκύπτουν περιπτώσεις όπου 

η δαπάνη για επενδύσεις σε κατοικία, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και 

των επιδοτήσεων, εκτιμάται ότι υπολείπεται σημαντικά των δανείων με υποθή

κη. Το φαινόμενο αυτό βέβαια δημιουργεί κινδύνους, επειδή κάποιες αλλαγές 

στις προσδοκίες ή στα επιτόκια μπορούν να οδηγήσουν σε πτώση των τιμών 

κατοικιών και αύξηση της δυσκολίας21 εξυπηρέτησης του χρέους. Μεταξύ των 

21. Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση, η εμπειρία κάποιων ευρωπαϊκών χωρών 
υποδεικνύει ότι, μερικές φορές, πιστωτικοί κύκλοι (credit cycles) ξεκινούν από διακυ
μάνσεις στις τιμές των κατοικιών. 
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χωρών στις οποίες επισημαίνεται από την ΕΚΤ η εμφάνιση του φαινομένου 

αυτού δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα όπως και οι περισσότερες χώρες της 

ΕΕ. Συγχρόνως, παρατηρείται ότι δεν είναι δυνατές οι ακριβείς συγκρίσεις με

ταξύ των χωρών, λόγω αδυναμιών στη μέτρηση των στατιστικών στοιχείων. 

Στην Ελλάδα, πράγματι, παρά τη σημαντική αύξηση του δανεισμού22 

(Πίνακες 2 και 5), αυτός παραμένει κατώτερος των επενδύσεων (προσωρινές 

εκτιμήσεις), γεγονός που φαίνεται να δικαιολογείται και από διάφορα πραγμα

τικά δεδομένα (σχέσεις μέσων δανείων και αποκτώμενων ακινήτων, σύμφωνα 

με στοιχεία τραπεζών). 

Στην αναζήτηση αναλογιών μεταξύ της Ελλάδος και άλλων χωρών στο 

θέμα των εξελίξεων στην αγορά κατοικιών, θα πρέπει να επισημανθούν και 

κάποιες μεταξύ τους ουσιαστικές διαφορές, που δίνουν διαφορετική χροιά και 

ερμηνεία στο φαινόμενο και διαγράφουν ενδεχομένως λίγο διαφορετικές εξε

λίξεις. Άλλωστε, όπως αναγνωρίζεται στην ίδια έκθεση, οι αγορές κατοικιών 

συνδέονται με εθνικούς και τοπικούς παράγοντες (διαθεσιμότητα κατάλληλης 

γης, πολεοδομικές ρυθμίσεις, φορολογία, επενδυτικές ευκαιρίες) πέρα από 

τις κοινές επιδράσεις κάποιων μακροοικονομικών παραγόντων, όπως είναι τα 

επιτόκια, και ειδικότερα τα κυμαινόμενα. Περισσότερα για τις διαφορές αυτές 

θα αναλυθούν στα επόμενα. Στη συνέχεια, εξάλλου, παρουσιάζονται και ανα

λύονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που τεκμηριώνουν τις παραπάνω ανα

φερόμενες εξελίξεις στην εγχώρια αγορά κατοικίας και συγχρόνως συνθέτουν 

μέρος του υλικού για να απαντηθούν τα ερωτήματα που προκύπτουν. 

3.1.1. Χαρακτηριστικά του δανεισμού των τελευταίων ετών 

Παρατηρείται ότι η χρηματοδότηση του κλάδου από τους διάφορους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως αποτυπώνεται στα πιστωτικά υπόλοι

πα της ΤτΕ αλλά και κυρίως στις διαφορές τους, αυξήθηκε με διψήφιο ρυθμό, 

ιδιαίτερα μετά από το 1994 (Πίνακες 2 και 5), ακολουθώντας τη μείωση των 

επιτοκίων και ιδιαίτερα τα τρία έτη 2000, 2001 και 2002, με μικρή σχετική κάμ

ψη το 2003 και ανάκαμψη το 2004. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα πιστωτικά υπό

λοιπα αυξήθηκαν μεταξύ 1994-2002 και 1994-2003 περίπου κατά 7 και 9 φο

ρές αντίστοιχα, και οι διαφορές τους περίπου 20πλασιάσθηκαν στο διάστημα 

αυτό. Οι επενδύσεις κατοικιών όμως δεν αυξήθηκαν με την ίδια ένταση, όπως 

προκύπτει από τους ίδιους πίνακες, αν ληφθεί υπόψη ότι σε τρέχουσες τιμές 

22. Μέρος αφορά κατανάλωση. 
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οι επενδύσεις αυτές στο διάστημα 1994-2002 και 1994-2003 περίπου διπλασιά

σθηκαν, ακολουθώντας μάλλον την αύξηση του ΑΕΠ και όχι του δανεισμού. 

Σε επίπεδο φυσικών μονάδων, ο Πίνακας 1 περιέχει τον αριθμό των νέων 

κατοικιών με βάση τα στοιχεία των αδειών καθώς και του αριθμού των στεγα

στικών δανείων για τα έτη που αυτά είναι διαθέσιμα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο 

αριθμός των νέων κατοικιών αυξήθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα έτη μό

λις το 2001, και κυρίως το 2002 και το 2003 με μικρή κάμψη. Τα τρία αυτά 

έτη ο αριθμός των αδειών νέων κατοικιών έφθασε τα επίπεδα των ετών 1989-

1990, που οι άδειες κατοικιών ήταν αυξημένες για διαφορετικούς λόγους. 

Ανάλογες είναι οι εξελίξεις και στα στοιχεία του όγκου κατοικιών, ενώ τα δά

νεια αυξήθηκαν σε αριθμό2 3 πολύ περισσότερο - περίπου 4πλασιάσθηκαν στο 

διάστημα 1994-2002. Το γεγονός ότι η αύξηση του αριθμού είναι βέβαια κα

τώτερη της αύξησης του ύψους των πιστώσεων αντανακλά και την αύξηση 

των τιμών γενικά, και των τιμών κατοικιών ειδικότερα. 

Από τις εξελίξεις αυτές προκύπτει ότι η προσφορά, δηλαδή η παρα

γωγή κατοικιών, ήταν σχετικά απρόθυμη να ανταποκριθεί στην υφιστάμενη ζή

τηση και μάλιστα να προηγηθεί αυτής όπως γινόταν παλαιότερα, όταν ο ρό

λος των δανείων σε επίπεδο ποσού μεν ήταν περιορισμένος σε σχέση με την 

αύξηση των επενδύσεων κατοικιών, έδινε όμως το έναυσμα για την αύξηση 

της δραστηριότητας, έστω και με αυξημένες σχετικά τιμές. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2002 ο αριθμός των στεγαστικών δανείων 

(νέες χορηγήσεις) εκτιμάται24 ότι πιθανότατα κυμαίνεται μεταξύ 140.000 και 

145.000 και αντιστοιχεί περίπου στο συνολικό ποσό των 6,5 δισεκατομμυρίων 

ευρώ. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των νέων κατοι

κιών των τελευταίων ετών (για το 2002 128.297 νέες κατοικίες), γεγονός που 

ξενίζει όσους έχουν υπόψη τα παλαιότερα δεδομένα, επειδή είναι πρωτοφα

νές για την ελληνική αγορά κατοικιών και, ενδεχομένως, εκ πρώτης όψεως 

23. Ο αριθμός για το 2002 αποτελεί εκτίμηση με βάση τα (ανομοιογενή και εν 
μέρει ανεπαρκή) στοιχεία που διατέθηκαν από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

24. Τα μεγέθη αυτά τεκμαίρονται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, επειδή δεν 
διετέθησαν τα σχετικά στοιχεία από όλους τους δανειοδοτικούς φορείς, αλλά από την 
πλειονότητα τους. Το πιθανολογούμενο ποσό των 6.500 εκατομμυρίων €, για τις νέες 
χορηγήσεις, θεωρείται ότι δεν είναι ασύμβατο με τη διαφορά του πιστωτικού υπολοί
που των δανείων προς τον Οικισμό σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ. Η διαφορά συνί
σταται στις νέες χορηγήσεις αφού αφαιρεθούν τα καταβληθέντα ποσά για την εξόφλη
ση δανείων προηγουμένων ετών. 
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φαίνεται λογικά ασύμβατο. Εντούτοις, το φαινόμενο εξηγείται, αφενός από το 

γεγονός ότι τα δάνεια σχετίζονται με την απόκτηση κατοικίας ή και οικοπέ

δου από το δανειολήπτη και όχι άμεσα2 5 με την οικοδόμηση νέων κατοικιών, 

αφετέρου από το ότι μεταξύ των δανείων περιλαμβάνονται δάνεια επισκευών 

ή αποπερατώσεων που συχνά λαμβάνονται σε συνδυασμό με κάποιο άλλο 

δάνειο, ή ακόμη και για άλλους λόγους άσχετους, μη 2 6 στεγαστικούς, λόγω 

της ευκολίας χορήγησης αυτών των δανείων. Η σημαντική αύξηση και του α

ριθμού των κατοικιών για το 2002 είναι πάντως ενδεικτική της επίδρασης του 

αυξημένου δανεισμού στην ενθάρρυνση της προσφοράς, αλλά εξηγεί συγ

χρόνως και την άποψη που διατυπώνεται από παράγοντες της αγοράς για 

κάμψη στο ρυθμό αύξησης των τιμών. 

Χωρίς να είναι δυνατή η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των «επι-

σκευαστικών» δανείων, λόγω των ανομοιογενών27 αναλυτικών δεδομένων σε 

σχέση με το ποσό ή τη χρήση, που χορήγησαν κάποιες τράπεζες, εκτιμάται 

με κάθε επιφύλαξη ότι αυτά συνολικά για το 2002 ενδεχομένως να υπερβαί

νουν σε αριθμό το 25% των δανείων που χορήγησαν οι τράπεζες - στα οποία 

περιλαμβάνονται και δάνεια του ΟΕΚ, στα οποία τα επισκευαστικά έχουν με

γάλη συμμετοχή, καθώς και δάνεια κοινωνικής πολιτικής (π.χ. σεισμοδάνεια). 

Υπάρχει βέβαια η επιφύλαξη ότι κάποιες τράπεζες από αυτές που δεν χο

ρήγησαν αναλυτικά ή καθόλου στοιχεία μπορεί να είχαν διαφορετική πολιτι

κή, αλλά δεν μπορεί να αντιπροσωπεύουν περισσότερα από το ένα τέταρτο 

του συνόλου των δανείων. Για τους άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, τα επι

σκευαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν μόνο το 2002 (και πολύ λιγότερα το 

2001) αντιπροσωπεύουν ακόμη μικρότερο ποσοστό, περίπου 15% του συνό

λου. Έχει επίσης σημασία ότι κάποιο μέρος των δανείων, ενδεχομένως πολύ 

μικρό, είναι νέα δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, στις ίδιες ή σε διαφορετικές 

τράπεζες, με σκοπό την αποπληρωμή προγενέστερων δανείων με υψηλότερο 

επιτόκιο. 

25. Έμμεσα και ο δανεισμός για υφιστάμενες κατοικίες κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του χρηματοδοτεί την οικοδομική δραστηριότητα. 

26. Επειδή εκτιμάται από τράπεζες ότι κάποια από τα δάνεια αυτά αιτήθηκαν 
αντί των καταναλωτικών, και αναμενόταν μείωση τους από το 2003, οπότε διευκολύν
θηκε από τις Τράπεζες η χορήγηση καταναλωτικών δανείων. 

27. Ως «επισκευαστικά» χαρακτηρίζονται κάποια δάνεια που αναφέρονται ως 
τέτοια ή ως δάνεια αποπεράτωσης ή συμπληρωματικά και κάποια άλλα τεκμαίρονται ως 
τέτοια, λόγω του χαμηλού μέσου ποσού, μικρότερου από 15.000C, που αντιπροσωπεύουν. 
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Επομένως, προκύπτει ότι οι δανειολήπτες είναι σε αριθμό λιγότεροι 

από τον αριθμό των δανείων, επειδή κάποιοι από αυτούς έχουν λάβει και δεύ

τερο δάνειο για τους διάφορους λόγους που εκτέθηκαν προηγουμένως. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, ενδεχομένως, δανειολήπτες έχουν πάρει περισσότερα 

δάνεια για περισσότερα από ένα ακίνητα, αλλά οι περιπτώσεις αυτές πιθανό

τατα είναι περιορισμένες μέσα στον ίδιο χρόνο (έχουν δανειστεί σε διαφορε

τικά χρόνια). Πρέπει να σημειωθεί ότι, με βάση αναλυτικά στοιχεία παλαιότε

ρων ετών, προκύπτει ότι «επισκευαστικά» δάνεια χορηγούνταν σε μια αναλο

γία 15%-30% του αριθμού των δανείων (εκτός των ειδικών πιστωτικών οργα

νισμών), αν συμπεριληφθούν και τα δάνεια αποπεράτωσης, (χωρίς να εξακρι

βώνεται πάντα η χρήση τους). Συνεπώς, χωρίς να μπορεί να εκτιμηθεί ακρι

βώς η έκταση των διαφορετικών χρήσεων των «επισκευαστικών» δανείων, 

είναι μάλλον λογικό να υποτεθεί ότι και αυτά, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, 

χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων σχετικών με ακί

νητα, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλες χρήσεις. Απλώς σε αρκετές 

περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά, σε συνδυασμό ή 

όχι, με ένα άλλο δάνειο συχνά παλαιότερο, για το ίδιο ακίνητο. 

Σε κάθε περίπτωση, ενώ θεωρείται βέβαιο, με βάση τις προαναφερθεί

σες πληροφορίες, ότι κάποια κεφάλαια που αντλήθηκαν από την κατηγορία 

των στεγαστικών δανείων χρησιμοποιήθηκαν ως καταναλωτικά, φαίνεται λο

γικό να υποτεθεί ότι αυτά αντιπροσωπεύουν μάλλον μικρό ποσό και ποσοστό 

του συνόλου των πιστώσεων, ίσως όμως όχι αμελητέο. Η άποψη αυτή στη

ρίζεται: α) στο γεγονός ότι η χορήγηση συμπληρωματικών ή «επισκευαστι

κών» δανείων ήταν μία πάγια τακτική που επιπλέον ευνοείται από τις σύγ

χρονες περιστάσεις (λόγω της μείωσης των επιτοκίων) και επομένως μπο

ρούμε να υποθέσουμε ότι αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν με πολύ διαφοροποιη

μένο τρόπο σε σχέση με παλαιότερες εποχές, δηλαδή αρκετά από τα δάνεια 

αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τον εμφανή σκοπό (ως στεγαστικά), και β) στο ότι 

το ποσό που αντιστοιχεί στα «επισκευαστικά» ή μικρού ύψους δάνεια (μέχρι 

15.000 €), σε πολλές περιπτώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία, είναι 

πράγματι πολύ μικρό - γύρω στο 5% του αντίστοιχου συνόλου των στεγα

στικών πιστώσεων. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια φθάνει το 20%-30%, χωρίς 

να είναι πράγματι δυνατή μια αξιόπιστη στάθμιση. Η συνύπαρξη πάντως κατα

ναλωτικών σκοπών δεν αναιρεί το γεγονός της μεγάλης αύξησης της χρημα

τοδότησης για απόκτηση κατοικιών (νέων ή παλαιών), για επισκευαστικές ερ

γασίες και, σε περιορισμένη έκταση, για αγορά οικοπέδων. 
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Με βάση τα προβλεπόμενα στις διάφορες τράπεζες, το κάθε δάνειο, 
κατά περίπτωση, δεν πρέπει να ξεπερνά το 80% ή το 75% της εμπορικής 
αξίας του ακινήτου, και η προσημείωση θα πρέπει να καλύπτει το 120%, του
λάχιστον, του ποσού του δανείου. Οι ευκαιρίες για πρόσθετα δάνεια υπάρ
χουν, εφόσον βέβαια υπάρχει περιθώριο για προσημείωση-υποθήκη. Η Τρά
πεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) έχει θέσει ως όριο του λόγου δανείου/αντικειμενικής 
αξίας του ακινήτου, για το σχηματισμό προβλέψεων με ευνοϊκότερους συντε
λεστές, το 70%. Επίσης, προκειμένου να χορηγηθεί'στεγαστικό δάνειο από 
μία τράπεζα, εξετάζονται η φορολογική δήλωση και τα περιουσιακά στοιχεία 
του υποψήφιου δανειολήπτη. Έτσι, θεσμικά, έχουν τεθεί κάποια όρια ασφα
λείας, αλλά λόγω και της ευελιξίας που είναι επιβεβλημένο να υπάρχει, έχουν 
δημιουργηθεί και κάποιες βάσιμες αμφιβολίες για την πιστή τήρηση των κα
νονισμών εκ μέρους όλων των τραπεζών. Μέχρι ένα σημείο είναι μάλλον φυ
σική και αναμενόμενη η εμφάνιση παρατυπιών στις περιπτώσεις δανειοληπτών 
με πόρους που δεν εμφανίζονται στη φορολογική τους δήλωση. Το ερώτημα 
είναι αν οι τράπεζες στο πλαίσιο του ανταγωνισμού παραβλέπουν τη ρεαλιστι
κή εκτίμηση της οικονομικής θέσης των δανειοληπτών. 

3.1.2. Σχέσεις δανεισμού και επενδύσεων σε κατοικίες 

Παρά την αίσθηση υπερδανεισμού της αγοράς σε σχέση με κάθε 
προηγούμενο, η διαθέσιμη ανάλυση των δανείων μάλλον επιβεβαιώνει το 
συμπέρασμα ότι τα δάνεια δεν αποτέλεσαν τη μόνη πηγή χρηματοδότησης 
των επενδύσεων κατοικιών, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις. Με 
βάση τα εθνικολογιστικά μεγέθη του Πίνακα 2, και συγκεκριμένα από την ετή
σια σχέση που δίνεται στην τελευταία στήλη, προκύπτει ότι τα τελευταία χρό
νια τα στοιχεία των πιστωτικών υπολοίπων των στεγαστικών δανείων, και μάλι
στα οι απόλυτες διαφορές τους, ξεπερνούν το 60% και 70% των επενδύσεων 
σε κατοικίες και μάλιστα το 2002 πλησίασαν το 80%. Είναι γεγονός, ωστόσο, 
ότι η εκτίμηση των επενδύσεων κατοικιών των Εθνικών Λογαριασμών δεν λαμ
βάνει υπόψη τη συμμετοχή του κόστους γης στο συνολικό κόστος της κατοι
κίας, εφόσον η αγορά γης δεν αποτελεί επένδυση για τα εθνικολογιστικά δε
δομένα, όπως επίσης την ευκαιριακή αύξηση των επιχειρηματικών κερδών 
πέρα από κάποιο όριο. Και τα δύο αυτά στοιχεία όμως είναι παράγοντες ανα
τίμησης των κατοικιών για τον τελικό αγοραστή, και ειδικά το κόστος της γης 
δεν αναμένεται να μειωθεί εύκολα, ακόμη και στην περίπτωση πτώσης των τι
μών στα ακίνητα. 
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Το γεγονός επίσης ότι η ζήτηση κατοικιών, και επομένως και η άμεση 

χρηματοδότηση, αφορούσε και υφιστάμενα ακίνητα και σε μικρό βαθμό οι

κόπεδα, ή ακόμη και κατανάλωση, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις 

κατοικιών χρηματοδοτήθηκαν, αν και λιγότερο από άλλοτε, σε σημαντικό 

βαθμό και από αποταμιεύσεις. Με βάση την υπάρχουσα εμπειρία και κάποιες 

πληροφορίες, εκτιμάται ότι ενδεχομένως μεγαλύτερη είναι η σχετική συμβο

λή του δανείου στην απόκτηση ακινήτων χαμηλής αξίας (π.χ. παλαιά διαμερί

σματα στο κέντρο), λόγω της κοινωνικοοικονομικής σύνθεσης των αγοραστών 

των κατοικιών αυτών. 

Όπως και να έχει το πράγμα, η χρηματοδότηση της απόκτησης στέγης 

μέσω των στεγαστικών δανείων, που είναι σχετικά μεγαλύτερη από ό,τι στο 

παρελθόν, έχει αναλογικά με το μέγεθος της μικρότερη επίδραση στην αύ

ξηση των επενδύσεων κατοικιών, αφενός λόγω της ανελαστικότητας προσφο

ράς νέων κατοικιών, αφετέρου λόγω ικανοποίησης μέρους της ζήτησης με 

υφιστάμενα ακίνητα συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς οικοπέδων. 

Επίσης, τα τελευταία χρόνια έγινε δυνατή η δανειοδότηση για δεύτε

ρη φορά, ακόμη και από τους ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς (TT και ΤΠΔ), 

εάν έχει εξοφληθεί παλαιότερο δάνειο, και βέβαια αν οι δανειολήπτες ικα

νοποιούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κάποιοι 

δικαιούχοι έχουν πράγματι ανάγκη μιας τέτοιας ρύθμισης για την ικανοποίη

ση των στεγαστικών τους αναγκών, η ρύθμιση αυτή παρέχει δυνατότητα 

ενίσχυσης28 σχετικά εύρωστων οικονομικών στρωμάτων που δεν έχουν την 

ιδιοκτησία ή επικαρπία κατοικίας29. Επομένως, προκύπτει ότι και το ίδιο το 

Δημόσιο συμμετέχει ενεργά και άμεσα στην αύξηση της ζήτησης, πέρα από 

την έμμεση ενθάρρυνση που παρέχει μέσω των φορολογικών απαλλαγών. 

Σχετικά με το σύνολο των επιδοτούμενων δανείων, αυτό δεν είναι δυ

νατό να εκτιμηθεί, παρά το γεγονός ότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι μερικώς 

διαχωρισμένα (σε επιδοτούμενα και μη), και είναι επίσης διαθέσιμα τα δάνεια 

των ειδικών χρηματοπιστωτικών φορέων. Η συμμετοχή τους και ο αντίστοιχος 

αριθμός θα έδινε ταυτόχρονα την πληροφορία σχετικά με τον αριθμό των 

«πρώτων» κατοικιών που αποκτώνται μέσω των δανείων, αν και οι «πρώτες» 

αυτές κατοικίες μπορεί να είναι πολύ διαφοροποιημένες μεταξύ τους, περισ

σότερο από ό,τι μερικές δεκαετίες πριν, και κάποιες από αυτές είναι οξύμωρο 

28. Χωρίς ιδιοκτησία ή επικαρπία κατοικίας, και άρα δικαιούχος μιας τέτοιας 
ρύθμισης, μπορεί να είναι και κάποιος που μεταβίβασε την κατοικία του στα παιδιά του. 

29. Κάποιες φορές έχουν επιλέξει και μεθοδεύσει την κατάσταση αυτή. 
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να αποτελούν αντικείμενο ευνοϊκής οικονομικής μεταχείρισης, όπως θα ανα

λυθεί στη συνέχεια. 

Όσον αφορά τη στροφή στα παλαιά ακίνητα, σύμφωνα με απόψεις 

μεσιτών, τα προσφερόμενα ακίνητα προς μεταπώληση είναι συνήθως ηλικίας 

μεγαλύτερης των 20 ετών, επειδή συχνά η πώληση σχετίζεται και με διαχρο

νικές αλλαγές της ζωής των νοικοκυριών. Μικρότερης παλαιότητας ακίνητα 

δεν προσφέρονται συχνά προς πώληση, με αποτέλεσμα όσα από αυτά τελικά 

προσφέρονται να έχουν αυξημένες τιμές. Παρατηρείται δηλαδή, διαμερίσμα

τα μικρής παλαιότητας (5-10 ετών) με σύγχρονες ανέσεις να διατίθενται στα 

ίδια σχεδόν επίπεδα τιμών με τα καινούργια, τουλάχιστον σε ορισμένες περιο

χές, λόγω και του πολύ περιορισμένου αριθμού διάθεσης αυτών των κατοι

κιών. Η στροφή αυτή στα υφιστάμενα ακίνητα τεκμαίρεται από το σχετικά 

μικρό αριθμό νέων κατοικιών τα τελευταία χρόνια μέχρι το 2000 (σε αντιδια

στολή με τον αριθμό των δανείων) και στα ενδεικτικά στοιχεία των μεταβι

βάσεων που σταματούν όμως το 1999, εκτιμάται όμως ότι δεν ήταν αρκετά 

έντονη από το γεγονός της γενικής ανόδου των τιμών. Προφανώς, αν η ζήτη

ση μπορούσε να ικανοποιηθεί αποτελεσματικότερα με τα παλαιά ακίνητα, οι 

τιμές δεν θα είχαν αυξηθεί τόσο. 

Σχετικά με τα δανειζόμενα ποσά, χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό για 

να διαμορφώσει κανείς μια αντίληψη για τον τρόπο χρηματοδότησης της 

κατοικίας, με βάση τα σχετικά αναλυτικά στοιχεία και τις πιο πάνω αναφε

ρόμενες εκτιμήσεις για τον αριθμό και το συνολικό ποσό των νέων χορηγή

σεων για το 2002, το μέσο ποσό τοποθετείται στο επίπεδο των 45.000-46.000 

ευρώ, ή (15.334-15.674) 15.500 εκατομμύρια δρχ. περίπου. Στο σύνολο αυτό 

περιλαμβάνονται30 και τα δάνεια των ειδικών πιστωτικών οργανισμών, δηλαδή 

του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα

νείων, - των οποίων γενικά οι δανειοδοτούμενοι αποτελούν ομοιογενέστερη, 

έστω και με αρκετές μεταξύ τους διαφορές, κοινωνικοοικονομική κατηγορία. 

Το εκτιμώμενο αυτό ποσό των 45.500 € είναι σχεδόν 2,30 φορές μεγαλύτερο 

από το μέσο ποσό των στεγαστικών δανείων του 1996, για τα οποία υπάρχουν 

δημοσιευμένα στοιχεία, παρ' όλο που, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2, 

η συμμετοχή της συνολικής χρηματοδότησης των επενδύσεων κατοικιών 

μέσω των στεγαστικών δανείων έχει αυξηθεί περισσότερο, περίπου 3,4 φορές 

30. Ο μέσος όρος για τα δάνεια του 2002 και των δύο φορέων αυτών, συμπε
ριλαμβανομένων των επισκευαστικών, βρίσκεται στο επίπεδο των 44.000 ευρώ, είναι 
δηλαδή λίγο μικρότερος από το γενικό μέσο όρο. 
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από τότε και 5,4 φορές από το 1995. Το ποσό αυτό του μέσου δανείου μάλ

λον απέχει σημαντικά από την τιμή αγοράς μιας κατοικίας. 

Η σημαντικότερη όμως εξέλιξη είναι ότι τα περισσότερα δάνεια χο

ρηγούνται μέσω των εμπορικών τραπεζών και όχι των ειδικών πιστωτικών οργα

νισμών όπως παλαιότερα. Ακόμη και τα δάνεια του ΟΕΚ χρηματοδοτούνται από 

τραπεζικά κεφάλαια (εκτός από αυτά που αφορούν επισκευές και αποπερατώ

σεις που χρηματοδοτούνται από κεφάλαια του Οργανισμού) και χορηγούνται 

από τις εμπορικές τράπεζες, με καταβολή μόνο της επιδοτήσεως από τον ΟΕΚ 

και το ελληνικό Δημόσιο. Η εξέλιξη αυτή, ειδικά για τον ΟΕΚ, μπορεί να κατέ

στη και αναγκαία λόγω της ασυνεπούς συμπεριφοράς παλαιότερων δικαιούχων, 

σημαίνει όμως ότι οι σημερινοί δανειολήπτες θα βρεθούν σε δεινή θέση, έχο

ντας να αντιμετωπίσουν μία τράπεζα, εάν έχουν αντικειμενική δυσκολία στην 

εξόφληση του δανείου τους. Μια τέτοια προοπτική θα πρέπει εκ των προτέρων 

να προβληματίζει τους αρμόδιους, προκειμένου να υπάρξουν οι απαιτούμενες 

προβλέψεις σε περιπτώσεις αναξιοπαθούντων νοικοκυριών. 

Γενικά οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων που οδήγησαν στη de facto 

αναβάθμιση του ρόλου των τραπεζών στην Κατοικία, μέσω της προσφοράς 

φθηνών δανείων, αλλάζουν σημαντικά τα δεδομένα, όχι μόνο γιατί παρέχονται 

πράγματι περισσότερες ευκαιρίες για επιλογές σε προσωπικό επίπεδο σχετι

κά με επενδύσεις σε κατοικίες, αλλά και επειδή αφενός αποδυναμώνει τη συ

σχέτιση της απόκτησης κατοικίας με τη συσσώρευση αποταμιεύσεων και αφε

τέρου μειώνει και τον έλεγχο που, έμμεσα, ασκούσε το Δημόσιο τόσο στην 

άσκηση πολιτικής Κατοικίας, όσο και στη μακροοικονομική πολιτική. Βέβαια 

και το Δημόσιο δεν είναι εντελώς άμοιρο ευθυνών, σχετικά με την ενίσχυση 

της ζήτησης, επειδή και αφέθηκε στην πολιτική των κυμαινόμενων επιτοκίων 

και με τις πρόσθετες ενισχύσεις που παρέχει άμεσα κυρίως (φοροαπαλλα

γές), αλλά και έμμεσα με ευνοϊκό δανεισμό για δεύτερη φορά και ανεξαρτή

τως3 1 του αποκτώμενου ακινήτου, οδήγησε σε μεγαλύτερη ακόμη ενεργοποί

ηση της ζήτησης και ουσιαστικά συνέβαλε στην αύξηση των τιμών. 

Δεν πρέπει να διαφεύγει επίσης το γεγονός ότι οι αυξημένες τιμές κα

τοικιών πλήττουν όλους τους αγοραστές ανεξάρτητα από το εάν είναι δανειο

λήπτες ή όχι, και ανεξάρτητα από το ύψος του δανείου, δηλαδή από το πόσο 

31. Η επιδότηση και οι φορολογικές απαλλαγές ισχύουν μεν μέχρι τα θεσπι
σμένα όρια για πρώτη κατοικία, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιού
χου, αλλά εξακολουθούν και ισχύουν ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος του απο
κτώμενου ακινήτου. 
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ωφελούνται από το φθηνότερο δανεισμό. Αντίστροφα βέβαια αντλούν πλήρως 

τα οφέλη των χαμηλών επιτοκίων όσοι δανείζονται για να οικοδομήσουν σε 

δικό τους προϋπάρχον οικόπεδο. 

Τα χαρακτηριστικά των δανείων και των δανειοληπτών των τελευταίων 

ετών, στο μέτρο που αυτά μπορούν να προκύψουν από τις πληροφορίες που 

παρείχαν οι διάφοροι πιστωτικοί φορείς ή άλλες πηγές, παρέχουν ενδείξεις, 

αφού συμφωνούν και με τα δεδομένα της αγοράς, τόσο για τον τρόπο χρη

ματοδότησης του ακινήτου, όσο και για τις πιθανές εξελίξεις στην πορεία της 

αποπληρωμής των δανείων αλλά και των τιμών των ακινήτων. Βέβαια οι πλη

ροφορίες αυτές και τα προκύπτοντα συμπεράσματα αφορούν χαρακτηριστικά 

των δανείων και δανειοληπτών μέχρι το 2002, ενώ για τα μετέπειτα χρόνια 

υπάρχουν διαθέσιμα μόνο τα συνολικά στοιχεία της πιστωτικής επέκτασης 

από την Τράπεζα της Ελλάδος και κάποιες ενδείξεις της αγοράς. 

Τα στοιχεία επίσης τα σχετικά με το μέγεθος των νέων κατοικιών βά

σει αδειών (Πίνακας 6) είναι διαθέσιμα μέχρι το 2003. Σύμφωνα με τα στοι

χεία αυτά προκύπτει μετά το 1996 μια βαθμιαία μείωση του αριθμού των 

δωματίων κατά μέσο όρο, στο σύνολο αστικών περιοχών καταρχήν, αλλά και 

στο σύνολο χώρας και στην Περιφέρεια Πρωτευούσης (Π.Π.). Το γεγονός 

αυτό είναι συνεπές με την αύξηση των τιμών και τη δυσκολία κάλυψης της 

δαπάνης για την απόκτηση κατοικίας, δεν μπορεί όμως να τεκμηριωθεί η 

συνέχιση της τάσης αυτής μετά το 2003. Κάποιες ενδείξεις από την αγορά 

συνηγορούν στην εκδήλωση του φαινομένου αυτού πολύ πρόσφατα σε κάποι

ες περιοχές της Αθήνας (π.χ. κοντά σε σταθμούς Μετρό), αλλά δεν είναι γνω

στό ποια είναι η έκταση του φαινομένου και σε ποιο βαθμό αυτό επηρεάζει 

το σύνολο της δραστηριότητας στην Π. Πρωτευούσης. 

Από τα συνολικά στοιχεία (προτελευταία στήλη των διαφορών πιστω

τικών υπολοίπων στον Πίνακα 5), θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δια

φαίνεται κάποια σχετική διαφοροποίηση του δυναμισμού της στεγαστικής 

πίστης τα δύο τελευταία χρόνια, 2003 και 2004. Συγκεκριμένα παρατηρείται 

κάμψη των νέων χορηγήσεων για το 2003 και μικρότερη σχετική αύξηση -στα 

επίπεδα του 2002- το 2004. Οι ρυθμοί αυτοί είναι οπωσδήποτε ηπιότεροι σε 

σύγκριση με τις αυξήσεις των τριών προηγούμενων ετών (1999-2001). Επειδή 

συγχρόνως, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, η οικοδόμηση νέων κατοι

κιών δεν μειώθηκε σημαντικά τα δύο αυτά χρόνια, και άρα η προσφορά δεν 

περιορίσθηκε ουσιαστικά (κάτι που ενδεχομένως εξακολουθεί να ισχύει και 

για το 2005), μπορούν να γίνουν δεκτά, με κάποιες επιφυλάξεις, τα συμπε

ράσματα που απορρέουν κυρίως από την εξέταση των διαθέσιμων αναλυτικό

τερων στοιχείων μέχρι το 2002 και διατυπώνονται παρακάτω στο Κεφάλαιο 4. 
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3.1.3. Χαρακτηριστικά δανείων - δανειοληπτών 

Σύμφωνα με στοιχεία προερχόμενα από κάποιες τράπεζες, που, χωρίς να 

είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου, εντούτοις καλύπτουν ένα αρκετά μεγά

λο μέρος των δανειοληπτών, πολλά από τα δάνεια, τα μικρότερα των 30.000 €, 
είναι συμπληρωματικά. Ήδη έγινε αναφορά στο ρόλο μέρους αυτών ως κατα

ναλωτικών δανείων. Οι αναφορές στα συμπληρωματικά δάνεια που γίνονται 

στη συνέχεια αφορούν βέβαια τη χρήση τους ως στεγαστικών δανείων. 

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πολλά από τα συμπληρω

ματικά δάνεια παίρνουν όσοι έχουν ήδη πάρει κάποιο επιδοτούμενο δάνειο. 

Αντίθετα, όσοι δικαιούνται πολύ μικρή ή καθόλου επιδότηση δανείζονται εξαρ

χής μεγαλύτερα ποσά και σε πολύ μικρότερο ποσοστό παίρνουν συμπληρω

ματικό δάνειο. Το πλήθος των συμπληρωματικών δανείων εξηγείται από την 

πτώση των επιτοκίων, που διευκολύνει τη χρηματοδότηση, και από την προ

σπάθεια των δανειοληπτών για εξασφάλιση ενός αποδοτικού πακέτου δανει

σμού και χρηματοδότησης γενικότερα. Στις περιπτώσεις που είχαν αναλυθεί 

στοιχεία περισσότερων ετών, προέκυπτε μια πτωτική τάση στη σχέση ποσού 

δανείου/εισοδήματος μέχρι το 2002, πράγμα που σήμαινε ενδεχομένως ότι 

όσοι είχαν υψηλότερα εισοδήματα είχαν αναβάλει τη λήψη δανείου, επειδή 

είχαν και μεγαλύτερα περιθώρια να αναμένουν πτώση επιτοκίων. Επίσης από 

την ανάλυση προκύπτει ότι, βαθμιαία, αυξάνεται η ζήτηση δανείων μεγαλύ

τερης διάρκειας, 20-30 ετών, χωρίς αυτά να αποτελούν την πλειοψηφία του 

συνόλου. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι ο 

λόγος του δανείου προς την εμπορική αξία του ακινήτου είναι μικρότερος 

από το 50% και οπωσδήποτε χαμηλότερος από το 60% μετά την εξαίρεση 

των συμπληρωματικών δανείων, γεγονός που αποτελεί μια σχετική εξασφά

λιση σε ενδεχόμενες αντίξοες οικονομικές εξελίξεις. Η σχέση αυτή όμως μπο

ρεί να μην αφορά όλα τα δάνεια, δεδομένου ότι δεν είναι διαθέσιμες οι ανά

λογες σχετικές πληροφορίες. 

Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις για τα δάνεια των ετών 2001 και 

2002, έχει αυξηθεί αναλογικά μάλλον περισσότερο ο αριθμός των δανείων 

(Πίνακας 1) από τα πρώτα χρόνια της 10ετίας του 1990 και λιγότερο το μέσο 

ποσό, ιδιαίτερα μάλιστα αν ληφθεί υπόψη και η αύξηση του ΔΤΚ και κυρίως 

η αύξηση της τιμής των κατοικιών. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται, 

αφενός στο ότι η πτώση των επιτοκίων και η απελευθέρωση της τραπεζικής 

δραστηριότητας στη στεγαστική πίστη έκανε τα δάνεια προσιτά σε περισσό

τερες κοινωνικοοικονομικές κατηγορίες ατόμων και νοικοκυριών, που διαφο-
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ρετικά ίσως να μη δανείζονταν ή να δανείζονταν μικρότερα ποσά, αφετέρου 

στη λήψη περισσότερων δανείων (συμπληρωματικών) από τα ίδια πρόσωπα, 

τακτική συμφέρουσα και ορθολογική σε περίοδο πτωτικής πορείας των επι

τοκίων. Οπωσδήποτε τα χαμηλά δανειζόμενα ποσά μάλλον υποδεικνύουν 

συντηρητική και όχι ριψοκίνδυνη συμπεριφορά από μεγάλη μάζα των δα

νειοληπτών. Ανάλογη ένδειξη συντηρητικής συμπεριφοράς είναι και το ότι η 

προτιμώμενη διάρκεια εξόφλησης (τουλάχιστον για μέρος των δανείων, που 

υπάρχουν διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία) είναι μέχρι 15 έτη, προτιμάται δη

λαδή ένας περισσότερο προβλέψιμος χρονικός ορίζοντας. 

Δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία που να οδηγούν σε αναλυ

τική συσχέτιση ποσών δανείων με την ηλικία, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 

νεότερες ηλικίες μέχρι 35 ή 40 ετών, ενώ διέθεταν χαμηλότερα εισοδήματα, 

ζητούσαν υψηλότερα δάνεια, κάτι όμως που είναι εύλογο (και από τη μεγαλύ

τερη δυσκολία συσσώρευσης αποταμιεύσεων στην ηλικία αυτή) και ενθαρρυ

νόταν από ορισμένες τουλάχιστον τράπεζες. Στις περιπτώσεις αυτές ενδεχο

μένως προσφέρεται εξασφάλιση μέσω της ευρύτερης οικογενειακής στήριξης 

και της αλληλεγγύης των γενεών, αλλά και υποκρύπτεται προσπάθεια αποκό

μισης φορολογικού οφέλους (φορολογικές απαλλαγές, κάλυψη «πόθεν έσχες»). 

Δεν αποκλείεται ακόμη τα υψηλότερα δάνεια να συνδυάζονταν με μεγαλύτε

ρη διάρκεια εξόφλησης, αν και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πληροφο

ρία που να επιβεβαιώνει μια τέτοια σχέση. 

Δεν είναι βέβαια γνωστή η κατανομή του συνόλου των δανείων κατά 

δανειζόμενο ποσό ούτε για τα πρόσφατα δάνεια ούτε για τα παλαιότερα (μέ

χρι το 1996). Με βάση κάποιες αναλύσεις, εκτιμάται3 2 ότι το 90%, τουλάχι

στον, των δανείων του έτους 2002 βρίσκεται σε επίπεδο μικρότερο των 90 

χιλ. €. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό των 90 χιλ. € απαιτούσε μηνιαία τοκο

χρεολυτική δόση 600-650 €, με ορίζοντα εξόφλησης 20 έτη και χωρίς επι

δότηση με τα επιτόκια που ίσχυαν τα έτη αυτά (κυμαινόμενο επιτόκιο 5-6%). 

Ακόμη όμως και το ποσό αυτό, που λαμβάνεται ως όριο κάτω από το οποίο 

κινείται η συντριπτική πλειοψηφία των δανείων, είναι υψηλό σε σχέση με το 

μέσο όρο των δανείων, κάτω από τον οποίο κυμαίνεται και το μεγαλύτερο 

πλήθος των δανείων που χορηγήθηκαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο 

μέσος όρος δηλαδή επηρεάζεται από ένα πολύ μικρό αριθμό δανείων με πολύ 

32. Αυτό προκύπτει από την πλειονότητα των διαθέσιμων στοιχείων που ακόμη 
και αν δεν είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου αφήνουν πολύ περιορισμένα περι
θώρια ανατροπής του συμπεράσματος αυτού, λόγω του όγκου που αντιπροσωπεύουν. 
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υψηλά δανειζόμενα ποσά. Ενδέχεται βέβαια ο μέσος όρος ανά δανειολήπτη 

να είναι λίγο μεγαλύτερος, εάν είναι αρκετοί οι δανειολήπτες που έχουν λάβει 

και συμπληρωματικό («επισκευαστικό») δάνειο για το ίδιο ακίνητο, κάτι που 

γινόταν και παλαιότερα, αλλά σήμερα πλέον ενθαρρύνεται περισσότερο από 

τα χαμηλά επιτόκια. 

Είναι όμως σημαντικό ότι η εκτίμηση του μέσου όρου των στεγαστι

κών δανείων στο προαναφερθέν επίπεδο δεν είναι ασύμβατη με τα αποτελέ

σματα της έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στο 

διάστημα από το τέλος Σεπτεμβρίου 2002 έως το τέλος Ιανουαρίου 2003, για 

το βαθμό χρέωσης των νοικοκυριών της χώρας. Από την έρευνα αυτή προέ

κυψε33, έστω και με κάποιες επιφυλάξεις λόγω του ότι το δείγμα δεν θεωρή

θηκε πλήρως αντιπροσωπευτικό, ότι κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά που είχαν 

συνάψει στεγαστικό δάνειο όφειλαν το καθένα 40.000 €, ή 13,6 εκατομμύρια 

δρχ. (σε τράπεζες και ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς). 

Άλλα ενδιαφέροντα που προκύπτουν από την έρευνα αυτή, έστω και 

με επιφυλάξεις, είναι ότι μικρότερο ποσοστό νοικοκυριών με χαμηλό ετήσιο 

εισόδημα (έως 15 χιλ. ευρώ) και περιουσία (κατώτερη των 120 χιλ. ευρώ) 

έχουν πάρει δάνειο και μάλιστα στεγαστικό, γεγονός βέβαια αναμενόμενο. 

Παρά το γεγονός όμως ότι τα χαμηλότερα εισοδήματα έχουν μικρότερη συμ

μετοχή στο συνολικό υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων, το υπόλοιπο του 

χρέους είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με το ετήσιο εισόδημα τους, και σημα

ντικά μεγαλύτερο από ό,τι των άλλων δύο εισοδηματικών κατηγοριών και μά

λιστα της ανώτερης (εισόδημα μεγαλύτερο από 30 χιλ. ευρώ). Το γεγονός 

αυτό εμπνέει ενδεχομένως κάποιες ανησυχίες, αλλά δεν σημαίνει αυτόματα 

ότι τα δάνεια αυτά είναι όλα επισφαλή. Ενδεχομένως κάποιοι από τους δα

νειολήπτες αυτούς έχουν δανειοδοτηθεί στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής 

πολιτικής (π.χ. παλιννοστούντες, σεισμόπληκτοι) ή είναι δικαιούχοι του ΟΕΚ, 

και επομένως προστατεύονται από ευνοϊκότερους όρους (επιτόκια) σχετικά με 

το δάνειο. Η επισφάλεια ενδιαφέρει όχι μόνο από την πλευρά των τραπεζών 

που έχουν σχετικές προβλέψεις και υποθήκες και το πρόβλημα είναι σχετικό, 

αλλά και από την πλευρά της αγοράς ακινήτων που οπωσδήποτε είναι ενδε

χόμενο να αναστατωθεί από τυχόν μαζικούς πλειστηριασμούς, καθώς βέβαια 

και από την πλευρά των δανειοληπτών, ιδιαίτερα αν αυτοί είναι άτομα και νοι

κοκυριά χαμηλών εισοδημάτων. Επειδή όμως γενικά τα δάνεια των χαμηλών 

εισοδημάτων κατευθύνονται και σε επενδύσεις σχετικά χαμηλής αξίας, εκτι-

33. Νομισματική Πολιτική 2002-2003, Παράρτημα Κεφαλαίου VI, Μάρτιος 2003. 
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μάται ότι τυχόν αδυναμίες στην εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών θα δη

μιουργήσουν κυρίως κοινωνικά προβλήματα, αλλά όχι ευρύτερη αναστάτωση 

στην αγορά. 

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες τραπεζών, υπάρχει και ένα μικρό 

ποσοστό του αριθμού των δανείων που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί 

επακριβώς, με ύψος μεγαλύτερο των 150.000 €, τα οποία σε ποσό εκτιμάται 

ότι αντιπροσωπεύουν ποσοστό αντίστοιχο στο 5-10% των συνολικών ποσών 

που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες για στεγαστικά δάνεια τα πολύ τελευταία 

χρόνια. Μάλιστα κάποια από αυτά, οπωσδήποτε πολύ λίγα, αντιστοιχούν σε 

πολύ υψηλά δανειζόμενα ποσά που φθάνουν ή ξεπερνούν το 1.500.000 €. 

Τα δάνεια βέβαια αυτά, που το ύψος τους είναι πρωτοφανές για τα 

ελληνικά δεδομένα των στεγαστικών δανείων, δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν 

ότι καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες με την παραδοσιακή έννοια, γεγονός βέ

βαια αναμενόμενο αλλά και εύλογο με τα νέα δεδομένα. Σε κάποιο βαθμό δη

μιουργείται και το ερώτημα εάν εξυπηρέτησαν και κάποιες κερδοσκοπικές 

δραστηριότητες, με βάση και κατά καιρούς δημοσιεύματα του οικονομικού 

τύπου σχετικά με πρόωρη εξόφληση δανείων ενόψει ανόδου των επιτοκίων 

και λόγω σχετικής πληθώρας αγγελιών πωλήσεων μεγάλων κατοικιών, κάτι 

σπάνιο μέχρι το τέλος της προηγούμενης 10ετίας. Μέρος επίσης των δανείων 

αυτών μπορεί να χρησιμοποιήθηκε, τουλάχιστον ενμέρει, προκειμένου να κα

λυφθούν πόροι προερχόμενοι από άλλες δραστηριότητες. 

Παρόμοιες ενέργειες βέβαια γίνονται από πολλούς δανειζόμενους και 

για μικρότερα ποσά, με σκοπό, συνήθως, την παράκαμψη των φορολογικών 

αρχών. Το πρόβλημα με το δανεισμό κυρίως μεγάλων ποσών προκύπτει και 

λόγω μεγάλης διόγκωσης της ζήτησης και επειδή αυτός σε κάποιες περι

πτώσεις συνδυάζεται, όπως ήταν δυνατό για τους δανεισθέντες μέχρι το τέ

λος του 2002, με σημαντικές απαλλαγές από τα υψηλά φορολογικά κλιμάκια 

εισοδήματος, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Παλαιότερα που τα επιτό

κια δανεισμού ήταν υψηλά, ο δανεισμός γινόταν με σχετική φειδώ και από 

αυτούς ακόμη που ευελπιστούσαν σε σχετικά αξιόλογες εκπτώσεις τόκων από 

το εισόδημα τους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Με τη μείωση των επι

τοκίων οι εκπτώσεις αυτές εξυπηρετούσαν πολλαπλώς κάποιους με υψηλά 

εισοδήματα που αποκτούσαν πρώτη κατοικία, είτε επειδή δεν είχαν αποκτήσει 

νωρίτερα, είτε επειδή είχαν τη δυνατότητα να τη μεταβιβάσουν, κάποιες φο

ρές, σε συγγενικά τους πρόσωπα (δωρεά, γονική παροχή). 

Η έκταση των περιπτώσεων αυτών δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, 

έχει όμως σημασία το γεγονός ότι μέτρα πολιτικής που είχαν, αρχικά, όχι μό-
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νο οικονομικές επιδιώξεις αλλά και ευρύτερα κοινωνικές (απόκτησης κατάλ
ληλης κατοικίας) τουλάχιστον ενμέρει (επειδή αυτού του είδους οι απαλλαγές 
είχαν πάντα αντίστροφα προοδευτική επίδραση στην κατανομή του εισοδή
ματος), ενίσχυσαν εν τέλει ανώτερα μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Παράλ
ληλα, τα μέτρα αυτά ενίσχυσαν έμμεσα, μέσω της ζήτησης, τη μεγάλη αύξη
ση των τιμών πολεοδομημένης γης και κατοικιών, λόγω της συνύπαρξης και 
άλλων αυξητικών παραγόντων τα τελευταία χρόνια. 

Όσον αφορά την αδυναμία εξόφλησης, τα δάνεια αυτά δεν πρέπει 
κανονικά να διατρέχουν κινδύνους μη εξόφλησης, μπορεί όμως κανείς να 
είναι επιφυλακτικός, ειδικά αν ο σκοπός τους ήταν η κερδοσκοπία. Στις περι
πτώσεις αυτές εκτιμάται ότι οι τράπεζες πρέπει να ήταν ιδιαίτερα αυστηρές 
στους όρους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιστροφή των ποσών αυτών 
- δανεισμός σημαντικά χαμηλότερος από την εμπορική αξία του ακινήτου και 
όχι μέχρι 80%. Και οι δανειολήπτες αυτοί όμως, ως άτομα με αξιόλογη οικο
νομική επιφάνεια και πιστοληπτική ικανότητα, πρέπει να ήταν καλώς ενημε
ρωμένοι για τις οικονομικές εξελίξεις και τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. 

Το πρόβλημα της αδυναμίας εξόφλησης ίσως να αφορά περισσότερο 
μικρότερα δάνεια ατόμων με αβέβαια ή ασταθή εισοδήματα και θα αποδειχθεί 
σοβαρότερο από όσο συνήθως συμβαίνει, εάν συνδυασθούν τα ακόλουθα: 

• Οι οικονομικές εξελίξεις δεν είναι ευνοϊκές, με αποτέλεσμα σημαντικές 
απώλειες θέσεων εργασίας και συρρίκνωση εισοδημάτων. 

• Ακολουθήσει απότομη και μακροχρόνια άνοδος των επιτοκίων, η οποία 
θα κάνει την εξυπηρέτηση κάποιων δανείων δύσκολη έως δυσβάστα
κτη. 

• Η χορήγηση των δανείων έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις αβασάνι
στα και κατά παράβαση των κανόνων ασφαλείας, κάτι που περισσότε
ρο από κάθε άλλον το γνωρίζουν οι τράπεζες. 

• Οι τράπεζες ακολουθήσουν «σκληρή» και όχι ρεαλιστική πολιτική στη 
χρέωση τόκων υπερημερίας και στη διευκόλυνση εξόφλησης τουλάχι
στον στις περιπτώσεις εμφανούς δυσπραγίας δανειοληπτών, λόγω των 
ευρύτερων συνεπειών που θα έχουν μαζικές εκποιήσεις ακινήτων. Ση
μειώνεται ότι η τακτική των διευκολύνσεων ακολουθείται και σε άλλες 
χώρες (βλ. Ιστοσελίδα U.S Department of Housing and Urban Devel
opment, http://www.hud.gov/news/). 

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει επίσης ότι τα περισσότε
ρα δάνεια δόθηκαν στην Αττική, τουλάχιστον μέχρι το 2003, παρ' όλο που δεν 
υπάρχει διαθέσιμη η περιφερειακή κατανομή των δανείων. Υπάρχουν όμως 
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ενδείξεις ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να διαφοροποιείται με αύξηση του 

δανεισμού και αντίστοιχα των τιμών κατοικιών στην περιφέρεια. 

3.2. Τα ιδιαίτερα δεδομένα της αγοράς κατοικίας 

Μια συνοπτική αναφορά στις συνθήκες προσφοράς κατοικιών και 

στους επιδρώντες παράγοντες είναι χρήσιμη, προκειμένου να περιγραφεί το 

πλαίσιο στο οποίο κινείται η ζήτηση και να γίνουν κατανοητές και οι εξελίξεις 

στην πορεία των τιμών. 

Το πλαίσιο προσφοράς κατοικιών δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά τις 

τελευταίες ΙΟετίες, παρά κάποιες επιμέρους αλλαγές. Το κύριο χαρακτηριστι

κό του, που παραμένει η οικοδόμηση σε μικρά οικόπεδα είτε άμεσα από τους 

ενδιαφερόμενους οικιστές (αυτοστέγαση), έστω και αν οικοδομούν περισσότε

ρες από μία κατοικίες, είτε από επιχειρηματίες-εργολάβους περισσότερων 

κατοικιών με τη μορφή πολυκατοικίας, παραμένει κυρίαρχο με κάποιες δια

φοροποιήσεις μεταξύ των αστικών κέντρων. Οι κάποιες μεταβολές που έγιναν 

περισσότερο εμφανείς τα τελευταία χρόνια συνδέονται ουσιαστικά με τη 

βαθμιαία εξάπλωση των πόλεων (παρά τις περιορισμένες νέες εντάξεις στο 

σχέδιο) και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και την εμφάνιση 

λίγων συγκροτημάτων κατοικιών του ιδιωτικού τομέα (πέραν των προγραμμά

των του Ο ΕΚ) σε αντίθεση με το κυρίαρχο μοντέλο των μεμονωμένων οικοδο

μών. Οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν λίγο πολύ για τις περισσότερες πόλεις, 

αλλά ελλείψει άμεσης εποπτείας άλλων περιοχών, οι αναφορές βασίζονται 

κυρίως στις εξελίξεις της Περιφέρειας Πρωτευούσης (ΠΠ), η οποία δυστυχώς 

αποτελεί το πρότυπο και συγκεντρώνει και τη μεγαλύτερη σχετικά οικοδόμη

ση. Ειδικά βέβαια στην περίπτωση της Πρωτεύουσας η εξάπλωση στο χώρο 

προωθήθηκε από τα μεγάλα δημόσια έργα που ολοκληρώθηκαν και λειτούρ

γησαν τα τελευταία χρόνια (μεταφορά Αεροδρομίου, Αττική Οδός κλπ.). 

Όσον αφορά την εξοχική κατοικία, και εκεί οι περιπτώσεις κατασκευ

ής και πώλησης από επιχειρηματίες μικρών συγκροτημάτων κατοικιών αποτε

λούν μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη, που είναι όμως ενδεικτική πρωτοβουλιών 

της προσφοράς για οικιστικές επεκτάσεις, ιδίως στα νησιά. 

Η οικονομική ανάπτυξη, και η άνοδος των εισοδημάτων γενικά, έχουν 

συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης οικιστικού χώρου ποιοτικά και ποσοτικά, 

δηλαδή αύξηση της ζήτησης καλύτερων (τεχνολογικά, αισθητικά, λειτουργικά) 

και μεγαλύτερων κατοικιών (σε μικρότερες πυκνότητες) και σε αναβαθμισμένο 
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περιβάλλον, με αντίστοιχη απομάκρυνση από το κέντρο και αυξημένες ανά

γκες υποδομών στην περιφέρεια, με συνακόλουθη βέβαια μείωση και σχετική 

απομάκρυνση του περιαστικού ελεύθερου χώρου και αύξηση του κόστους 

πρόσβασης για το σύνολο του αστικού πληθυσμού. 

Στο πλαίσιο αυτό αυξήθηκε η οικοδόμηση στα προάστια και οικοδομή

θηκαν βελτιωμένες κατοικίες ακόμη και στις παραδοσιακές κεντρικές και περι

φερειακές περιοχές, έστω και αν το οικιστικό περιβάλλον ως σύνολο γενικώς 

υποβαθμιζόταν και λόγω της ανάπτυξης καθεαυτής, και επειδή η ανάπτυξη 

στηρίζεται κυρίως στη δημιουργία νέων κτιρίων (και στην εξάπλωση) και σχε

δόν καθόλου στην ανάπλαση περιοχών, με την εξαίρεση περιορισμένων πεζο

δρομήσεων, βελτίωση κάποιων υποδομών και δικτύων και άλλων σχετικά 

μικρής σημασίας παρεμβάσεων. Οι περισσότερες παλαιές κατοικίες είναι δια

μερίσματα που δεν είναι δυνατό μέσω ανακαίνισης να αποκτήσουν πολλά από 

τα σύγχρονα επιθυμητά χαρακτηριστικά, επειδή ορισμένες αλλαγές πρέπει να 

γίνουν σε επίπεδο κτιρίου και σε επίπεδο γειτονιάς (π.χ. θέσεις στάθμευσης, 

εγκαταστάσεις, ελεύθεροι χώροι), οπότε η δυνατότητα τους για την ικανο

ποίηση κάποιων αναγκών είναι οπωσδήποτε περιορισμένη. Στα χαρακτη

ριστικά αυτά πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία σει

σμογενής χώρα, χωρίς πράγματι πολλές καταστροφές στο κτιριακό της δυνα

μικό, αλλά και χωρίς κάποια γενική και συστηματική καταγραφή των συνε

πειών για όλα τα κτίρια. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια αυξήθηκε και η ζήτηση για μονοκατοικίες ή 

ημιανεξάρτητα διαμερίσματα με ιδιόχρηστο κήπο σε μικρά οικιστικά συγκρο

τήματα, σε οικόπεδα πολύ μεγαλύτερα γενικά από τα παραδοσιακά οικοδο-

μούμενα. Αντίστοιχα, από την πλευρά των επιχειρηματιών κατασκευαστών 

υπήρξε η δυνατότητα προσφοράς τέτοιων κατοικιών συχνά πέρα από τις 

περιορισμένες δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα της αντιπαροχής 

(που ήταν κυρίαρχο για ΙΟετίες) και σε σχετικά απομακρυσμένες περιοχές. 

Αυτού του τύπου βέβαια οι κατοικίες δεν αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα 

των σύγχρονων κατοικιών, ούτε υπάρχουν εκτιμήσεις για το ποσοστό που 

αντιπροσωπεύουν, αποτελούν όμως ένα μικρό έστω υποσύνολο στα νέα δε

δομένα και σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης των συνθηκών στέγασης. 

Με τις βελτιώσεις αυτές στις νέες κατοικίες, αλλά συγχρόνως την επα

νένταξη των υπογείων και άλλων υποβαθμισμένων κατοικιών στην ενεργό χρή

ση, λόγω κυρίως των μεταναστών, και μάλιστα με υψηλές πυκνότητες, φαί

νεται να διευρύνεται η ανισότητα στην κατοικία, τουλάχιστον ποσοτικά, σε σχέ-
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ση με παλαιότερες διαπιστώσεις για την τυπολογία κατοικίας (Α. Κουβέλη, 1995), 

χωρίς όμως να είναι δυνατή η τεκμηρίωση της άποψης αυτής στατιστικά34. 

Θα ήταν ανακριβές και άδικο εάν δεν αναγνωριζόταν ο ρόλος των 

έργων υποδομής που έγιναν και γίνονται τις τελευταίες δεκαετίες (Εθνική 

Έκθεση Habitat II, 1996) με την έννοια της αντιμετώπισης χρόνιων προβλημά

των σε αστικά κέντρα (π.χ. αποχέτευση, κλπ.), αλλά και της διεύρυνσης του 

οικιστικού χώρου -δίκτυα μεταφορών- έστω και αν ακόμη κάποια έργα δεν 

έχουν ολοκληρωθεί και οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν είναι επαρκείς και 

εκκρεμούν εντάξεις περιοχών στο σχέδιο. Οι συνθήκες της προσφοράς θα 

ήταν ακόμη περισσότερο ασφυκτικές, εάν τα έργα μεταφορών (στην Π. Πρω

τευούσης τουλάχιστον) δεν έδιναν τη δυνατότητα της οικιστικής εξάπλωσης. 

Από την άλλη όμως, οι ήδη υφιστάμενες συλλογικές υπηρεσίες, κυρίως σχο

λεία, συγκοινωνίες, οικιστικό περιβάλλον και προσπελασιμότητα (με εξαίρεση 

τις περιοχές που εξυπηρετούνται από τις γραμμές του Μετρό), που σχετί

ζονται άμεσα με τον τόπο κατοικίας και την καθημερινή ζωή, σε πολλές πε

ριπτώσεις έχουν υποβαθμισθεί, με αποτέλεσμα τη σχεδόν αναγκαστική ανα

ζήτηση κατοικίας σε σχετικά λίγες περιοχές και κτίρια με καλύτερα χαρακτη

ριστικά σε αυξημένο κόστος. 

Παράλληλα όμως, εξακολουθεί, στις παραδοσιακές αστικές περιοχές, 

να υπάρχει και να χρησιμοποιείται το παλαιό οικιστικό δυναμικό, άλλοτε ανα

καινισμένο άλλοτε όχι, από ομάδες που δεν επιθυμούν ή δεν έχουν τη δυνα

τότητα να το εγκαταλείψουν, παρά την αίσθηση της υποβάθμισης που έχουν, 

εφόσον έχει αλλάξει, περισσότερο ή λιγότερο ριζικά, η κοινωνική σύνθεση 

των κατοίκων και οι συνθήκες ζωής στην περιοχή (έλλειψη χώρων στάθμευ

σης, περιβάλλον γειτονιάς, ασφάλεια, υπηρεσίες εκπαίδευσης κλπ.). Συγχρό

νως, η εγκατάσταση μεταναστών, σε κάποιες περιπτώσεις, σε μεγάλες πυ

κνότητες και σε μεγάλη αναλογία σε σχέση με τον εντόπιο πληθυσμό, συχνά 

μάλιστα στις πιο υποβαθμισμένες κατοικίες της περιοχής, έχει δημιουργήσει 

κάποια προβλήματα -κυρίως λόγω του τρόπου που εξελίσσεται το φαινό

μενο- χωρίς να μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εγκατάσταση αυτή αποτελεί τη 

βασική αιτία της υποβάθμισης. 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη αυξημένων κινήτρων αναζήτησης 

νέων κατοικιών ή κατοικιών σε νέες εξελισσόμενες περιοχές, αντί της βελτίω-

34. Χωρίς κατάλληλα στατιστικά στοιχεία (έστω δειγματοληπτικά) δεν μπορούν 
να τεκμηριωθούν οι ακριβείς μεταβολές στις συνθήκες κατοίκησης των νοικοκυριών, 
ιδίως αυτών σε προβληματικές συνθήκες. 
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σης-αναβάθμισης των παλαιότερων. Όχι μόνο δεν ασκείται πολιτική αναπλά

σεων από το Δημόσιο αλλά ούτε και επιμέρους παρεμβάσεις (π.χ. κάποιες 

απαλλοτριώσεις) για βελτίωση του περιβάλλοντος, ούτε υπάρχει και πλέγμα 

κινήτρων για ριζικές ανακαινίσεις. Η συνέπεια είναι οι παλαιότερες κατοικίες 

(25-40 ετών) να περιέρχονται σε κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα ή 

να υποαξιοποιούνται και να υποβαθμίζονται περαιτέρω. Η γνωστή αυτή διαδι

κασία φιλτραρίσματος (Στ. Χειμωνίτη, 2001) υποβοηθείται με τον προσφερό

μενο φθηνότερο δανεισμό, τουλάχιστον για όσους είναι σε θέση να τον αξιο

ποιήσουν, αλλά οδηγεί συγχρόνως και σε μεγαλύτερο κοινωνικό διαχωρισμό. 

Έτσι, το αποτέλεσμα της έλλειψης συντονισμού μεταξύ της ενθάρρυνσης της 

ζήτησης (με διάφορα οικονομικά κίνητρα και αντικίνητρα) και διευκόλυνσης 

της προσφοράς δεν είναι μόνο η σημαντική αύξηση του κόστους και της τιμής 

του επιθυμητού προϊόντος αλλά και η όξυνση του κοινωνικού διαχωρισμού. 

Ενδεικτικό είναι -και της υποβάθμισης και της υποαξιοποίησης αλλά 

και της γενικής ποσοτικής επάρκειας των κατοικιών-, το γεγονός ότι στην 

απογραφή του 2001 βρέθηκαν συνολικά 1.439.041 κατοικίες κενές για διάφο

ρους λόγους (εξοχικές, προς ενοικίαση ή πώληση) κλπ.) σε σύνολο 3.525.105 

κανονικών, κυρίων, κατοικούμενων κατοικιών (ποσοστό 40,82% των κυρίων 

κατοικούμενων και 26,38% του συνόλου) πέρα από αυτές στις οποίες το νοι

κοκυριό απουσίαζε προσωρινά (490.743 ή 13,9% του συνόλου) και τις οποίες 

η ΕΣΥΕ κατατάσσει3 5 στις κύριες κάτοικούμενες. Σύμφωνα με τα ίδια στοι

χεία, το ποσοστό των κενών κατοικιών στις αστικές περιοχές ήταν 23% των 

κατοικούμενων και 18,7% του συνόλου. 

Ασχέτως του γεγονότος ότι όλες οι κενές κατοικίες δεν είναι αναξιο

ποίητες ή άχρηστες, ασχέτως επίσης του γεγονότος ότι κάποιος αριθμός νοι

κοκυριών ζει σε μη κανονικές κατοικίες, ή υπό δυσμενείς οικιστικές συνθήκες 

για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς κλπ., η ύπαρξη και μόνο τόσων κενών 

κατοικιών συγχρόνως με την ανοικοδόμηση νέων αποτελεί ισχυρή ένδειξη για 

την ανάγκη κατοικιών με αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρέπει 

βέβαια να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και το γεγονός ότι κάποιο αξιόλογο 

τμήμα της ζήτησης και των αναγκών (βλ. Χειμωνίτη, 2001) δεν μπορεί να 

εκφρασθεί στην αγορά και να καταστεί ενεργό λόγω έλλειψης πόρων. Η κα

ταγραφή πολλών κενών κατοικιών και μάλιστα στις αστικές περιοχές, άσχετα 

με τον προβαλλόμενο λόγο και ιδιαίτερα το γεγονός ότι μεταξύ των κενών 

35. Χωρίς να γνωρίζει με βεβαιότητα την ενδεχόμενη συστηματική αιτία απου
σίας του νοικοκυριού και πώς αυτό τελικά απογράφηκε. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

Ποσοστό ιδιοκατοικούμενων κατοικιών 2001 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γενικά στοιχεία εθνικών απογραφών 2001, για την Ιρλανδία 2000, 
για το Λουξεμβούργο και Αυστρία 1999. Τα στοιχεία για τη Γερμανία αφορούν τη Δυτική. 

υπήρχαν στο σύνολο περίπου 517 χιλ. κατοικίες που προσφέρονταν για ε

νοικίαση ή πώληση, δηλαδή ποσοστό 14,7% των κανονικών κατοικουμένων 

(12,5% στη Νομαρχία Αθηνών) και 9,5% του συνόλου των κανονικών -σε επο

χή γενικής ανόδου των τιμών κατοικιών- αποτελεί μάλλον ένδειξη της δια-

κράτησης ή και απόκτησης κατοικιών ως περιουσιακού στοιχείου. Συγχρόνως 

όμως, ενδέχεται να είναι και μία ένδειξη ακαταλληλότητας ή δυσκολίας διάθε

σης παλαιών κατοικιών, μέρους τουλάχιστον αυτών, στην αγορά, η οποία χαρα

κτηρίζεται και από υψηλό βαθμό ιδιοκατοίκησης, περίπου 80% (Διάγραμμα 3). 

Όπως είναι χρήσιμα τα στοιχεία σχετικά με την ποσοτική επάρκεια των 

κατοικιών, είναι επίσης χρήσιμα και εκείνα σχετικά με τις ανάγκες αλλά και 

επιθυμίες των νοικοκυριών σε σχέση με την κατάλληλη κατοικία, ως μέρους 

των κοινωνικών αναγκών αλλά και της εν δυνάμει ζήτησης. Τέτοια ενδεικτικά 

στοιχεία παρέχονται από τα αποτελέσματα ερευνών της Eurostat (The Social 

Situation in the European Union 2004, και πιο πρόσφατα στοιχεία στην ιστοσε-

λίδα της Eurostat από Household Panel Surveys) σχετικά με το βαθμό ικανο

ποίησης των νοικοκυριών από την κατοικία τους. Παρ' όλο που τα στοιχεία 

αυτά θα πρέπει ίσως να αντιμετωπίζονται με κάποια επιφύλαξη, κυρίως ως 

προς τη συγκρισιμότητά τους μεταξύ των χωρών αλλά και την υποκειμε

νικότητα τους, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι στην Ελλάδα καταγράφεται το 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

Ποσοστό νοικοκυριών μη ικανοποιημένων από την κατοικία τους στο 

σύνολο νοικοκυριών και στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος (1994 και 2001) 

Χώρες 

• 1994 Σύνολο νοικοκυριών 
• 2001 Σύνολο νοικοκυριών 

1994 Φτωχά νοικοκυριά 
2001 Φτωχά νοικοκυριά 

υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών, σε σχέση με την Ευρώπη των 15, που δεν εί

ναι ικανοποιημένα από την κατοικία τους. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ήταν 

το 1997 (The Social Situation in the European Union 2004) για το σύνολο των 

νοικοκυριών 38%, 3 1 % στην Πορτογαλία και 29% στην Ιταλία και μικρότερο 

από 20% στις άλλες χώρες. Με βάση πιο πρόσφατα, όχι όμως απόλυτα συ

γκρίσιμα στοιχεία, η κατάσταση είχε βελτιωθεί το 2001, χωρίς ριζικές μεταβο

λές (αντίστοιχα ποσοστά 32,6% για την Ελλάδα, 25,6% και 27% για την Πορ

τογαλία και την Ιταλία). Είναι μάλιστα αξιοσημείωτη και η διαφοροποίηση των 

ποσοστών μη ικανοποίησης από την κατοικία μεταξύ των διαφόρων κατηγο

ριών των νοικοκυριών σε σχέση με το εισόδημα. Έτσι παρατηρείται ότι το 

ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από 50% για τα φτωχότερα νοικοκυριά (κάτω 

από το 60% της διαμέσου του εισοδήματος), αλλά παραμένει σημαντικό, 17%, 

και στα ευπορότερα νοικοκυριά (με εισόδημα μεγαλύτερο από το 140% της 

διαμέσου). 

Οι πληροφορίες αυτές, έστω και αν δεν είναι απόλυτα ακριβείς και εν 

μέρει έχουν σχετική σημασία, παρέχουν μια ιδέα για την εν δυνάμει ζήτηση 

και τα προβλήματα που υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια της ποσοτικής 

επάρκειας και των κενών κατοικιών. Τα στοιχεία του Διαγράμματος 4 προέρ

χονται από βάσεις δεδομένων στην ιστοσελίδα της Eurostat. 
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3.2.1. Εξελίξεις σε σχέση με τις τιμές 

Δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή και συστηματικά στοιχεία 

και πληροφορίες για τις εξελίξεις των τιμών σε διαφόρων τύπων κατοικίες τα 

τελευταία χρόνια, όπως άλλωστε και διαχρονικά από τη 10ετία του 1970. 

Είναι χαρακτηριστικές κάποιες πληροφορίες από τον κτηματομεσιτικό 

χώρο σχετικά με τις κινήσεις των τιμών κυρίως για το διάστημα36 μεταξύ 1997-

2000. 

Σύμφωνα με αυτές, οι τιμές όλων των ακινήτων κινήθηκαν ανοδικά στο 

διάστημα αυτό και ειδικότερα οι τιμές μονοκατοικιών και πολυτελών διαμε

ρισμάτων αυξήθηκαν κατά 70-80%. Μετά το 2000, που θεωρείται σημείο αιχ

μής για τα συγκεκριμένα ακίνητα, η ζήτηση μειώθηκε σημαντικά κυρίως για 

τα μεγαλύτερα σπίτια, άνω των 300 τετραγωνικών, με επακόλουθη πτώση τι

μών κατά μέσο όρο 40-45%. Οι εξελίξεις αυτές βέβαια θα μπορούσαν λογικά 

να συνδεθούν με χρηματικές ροές που απέρρευσαν από το Χρηματιστήριο, 

αλλά ίσως ενμέρει και από την κατάρρευση υπερβολικών προσδοκιών που δη

μιουργήθηκαν κάποια στιγμή για την πορεία των τιμών ακινήτων. 

Τα οικόπεδα επίσης σημείωσαν αύξηση ακόμη και μέχρι 100%, κατά 

μέσο όρο 70-80%, για να ακολουθήσει μία πτώση μόνο κατά 10%, εύλογα 

μικρή, λόγω και της πολύ περιορισμένης διάθεσης κατάλληλων οικοπέδων. 

Οι τιμές των μεσαίων διαμερισμάτων (100-150 μ2), των οποίων η ζή

τηση επηρεάζεται περισσότερο από τη διάθεση στεγαστικών δανείων, αυξή

θηκαν κατά 100% με μέγιστη πτώση στη συνέχεια που δεν ξεπέρασε το 20%. 

Στα μικρότερα και μικρότερης αξίας διαμερίσματα οι τιμές συναρ

τώνται περισσότερο με τη διάθεση δανείων και την πορεία των επιτοκίων κα

θώς και φορολογικά κίνητρα, αλλά βέβαια και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι

κά τους στα οποία συγκαταλέγεται και η περιοχή στην οποία βρίσκονται. Γενι

κά μπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι για τα διαμερίσματα τα μικρότερα από 

150 μ2 σε ελκυστικές περιοχές (γενικά σε προάστια και κοντά σε σταθμούς 

Μετρό) οι τιμές συνέχισαν ανερχόμενες και, μετά από κάποια σχετική στασι

μότητα το 2004, έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο τελευταία, χωρίς οι εξε

λίξεις να είναι πανομοιότυπες. 

36. Παρατηρείται σημαντική και εύλογη επιφύλαξη από το χώρο των μεσιτών 
στην έκφραση απόψεων (2003) για τις κινήσεις της πορείας των τιμών όλων των ακι
νήτων, και επιπλέον το 2000 θεωρείται και έτος ακμής για τις τιμές τουλάχιστον κά
ποιων κατηγοριών ακινήτων. 
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Ένα επίσης χαρακτηριστικό της αυξημένης ζήτησης των τελευταίων 

ετών είναι η αύξηση των κτηματομεσιτών κατά 100% σύμφωνα με πληροφο

ρίες από το δικό τους χώρο, καθώς επίσης και η πολύ μεγάλη αύξηση των 

κατασκευαστών με την έννοια της εισδοχής νέων επιχειρηματιών στον κλάδο. 

Σχετικά επίσης με τη συμμετοχή ξένων στη ζήτηση ακινήτων έχει κα

ταγραφεί μικρή συμμετοχή, 2-3%, εύπορων επενδυτών από χώρες της Ανατο

λικής Ευρώπης και μεγαλύτερη συμμετοχή μεταναστών στα φθηνότερα διαμε

ρίσματα που φθάνει (σε αριθμό) και στο 15% ακόμη της ζήτησης σε υποβαθ

μισμένες περιοχές. 

Σύμφωνα με δείκτη37 τιμών κατοικιών που προκύπτει με βάση συνο

λικά στοιχεία προσφοράς ακινήτων (στοιχεία μεσιτικών γραφείων) με την κα

τάλληλη στάθμιση, οι τιμές των κατοικιών στην Αθήνα από το 1997 μέχρι το 

2002 υπερδιπλασιάσθηκαν με μικρές έκτοτε μεταβολές (συνολικά θετικές) 

μέχρι το 2004. Στις λοιπές αστικές περιοχές οι τιμές αυξήθηκαν αρχικά με 

ηπιότερο τρόπο, κατά 55-60%, μέχρι το 2002 και εξακολούθησαν να αυξάνουν 

με μεγαλύτερη ένταση μέχρι το 2004. Οι αυξήσεις αυτές στηρίζονται σε στοι

χεία προσφοράς μόνο, δηλαδή δεν αποτελούν πραγματοποιηθείσες τιμές 

στην αγορά, και είναι μάλλον βέβαιο ότι υπερτιμούν τις πραγματικές τιμές. Η 

έκδοση περισσότερων αδειών κατά τα έτη 2001, 2002 και 2003 (ακόμη και το 

2004) σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχει ως συνέπεια το γεγονός ότι 

περισσότερα καινούργια ακίνητα προσφέρονται στην αγορά με αυξημένες 

βέβαια τιμές και αυτό επηρεάζει ανοδικά και τη σταθμισμένη μέση τιμή. Παρ' 

όλα αυτά όμως και επειδή εκτιμάται ότι και η ζήτηση ήταν αυξημένη, μπορεί 

να συμπεράνει κανείς ότι, ακόμη και αν οι εκτιμήσεις αυτές υπερτιμούν την 

πραγματικότητα, δεν βρίσκονται έξω από αυτήν, τουλάχιστον για ορισμένα 

ακίνητα και περιοχές. Πρέπει να μη διαφεύγει της προσοχής ότι οι αγοραστές 

έχουν χάσει εν μέρει τη διαπραγματευτική τους δυνατότητα, κυρίως λόγω της 

αθρόας προσφοράς στεγαστικών δανείων και της έλλειψης ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών στην αγορά. 

Αντίθετα, η αγορά χαρακτηρίζεται από ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες 

και μεταξύ περιοχών και διαχρονικά (διαφορετικά χαρακτηριστικά κατα

σκευής), αλλά ακόμη και λόγω θέσης στο ίδιο κτίριο. Στην πράξη ο ενδιαφε

ρόμενος αγοραστής, με κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές, 

37. Δημοσιεύεται στο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της Τραπέζης Ελλάδος τα 
τελευταία χρόνια και στηρίζεται σε επεξεργασίες στοιχείων που συλλέγονται συστημα
τικά από μεσιτικά γραφεία και περιφερειακά καταστήματα της Τράπεζας. 
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έρχεται αντιμέτωπος με περιορισμένες επιλογές και λόγω του ότι η προ

σφορά νέων κατοικιών δεν είναι συνολικά πολύ μεγάλη και λόγω της σημαντι

κής διαφοροποίησης που παρατηρείται, εντονότερης από άλλοτε, στον τύπο 

των προσφερόμενων κατοικιών αλλά και στη μεγαλύτερη διασπορά τους στο 

χώρο. 

Στη διαπραγμάτευση που κατά κανόνα γίνεται μεταξύ των ενδιαφερό

μενων πλευρών, οι πωλητές εκτός εξαιρέσεων (περιπτώσεις ανάγκης) δεν 

υποχωρούν όχι μόνο λόγω αυξημένου κόστους (κυρίως της γης) αλλά και της 

προσδοκίας ότι η δυνατότητα δανεισμού θα οδηγήσει τον ενδιαφερόμενο, ή 

ακόμη περισσότερο τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, να προσαρμοστούν 

στις απαιτήσεις του πωλητή. Συμβαίνει μάλιστα κάποια μεσιτικά γραφεία, ή 

ακόμη και οι ίδιοι οι κατασκευαστές, να εξασφαλίζουν και τη δανειοδότηση, 

γεγονός που δεν προάγει τις ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά και περιο

ρίζει τις δυνατότητες του αγοραστή να επικαλεσθεί οικονομική αδυναμία. Η 

δυνατότητα της προσφοράς, με πρώτους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, να επι

βάλλει τους όρους της, οφείλεται και στο γεγονός ότι η προσφορά με συγκε

κριμένα χαρακτηριστικά (που ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις των αγορα

στών) είναι περιορισμένη, αλλά επίσης και στο ότι οι προσφέροντες έχουν 

οικονομική δύναμη και λόγω των ευνοϊκών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων 

και λόγω της αβεβαιότητας σε σχέση με παράγοντες που θα επιβαρύνουν την 

αγορά (επιβολή ΦΠΑ και συνακόλουθες μεταβολές στη φορολογία). Έτσι 

μέρος της προσφοράς είναι πλασματικό38, με την έννοια ότι δεν επιδιώκεται 

η πώληση σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά σε εύλογη κατά την αντίληψη 

του ιδιοκτήτη τιμή. 

Δεν πρέπει επίσης να διαφεύγει ότι η κατοικία είναι προϊόν της κατα

σκευαστικής βιομηχανίας (ΚΕΠΕ, «Κατασκευές», 1986 και 1990) η οποία δεν εί

ναι κλάδος με συνεχή δραστηριότητα και τα προϊόντα του, εξόχως διαφορο

ποιημένα, είναι στενά συνδεδεμένα με τοπικά χαρακτηριστικά και κυρίως εξαρ

τώνται από την κατακερματισμένη και περιορισμένη αγορά γης και από επι

χειρηματίες που ασκούν ποικίλες δραστηριότητες. Έτσι, παρ' όλο που σήμε

ρα πλέον λόγω των μεταναστών και της γενικότερης ανεργίας δεν υπάρχει θέ

μα ανελαστικότητας στην προσφορά εργατικού δυναμικού στον κλάδο και επο

μένως δυσανάλογη αύξηση του εργατικού κόστους, άλλοι παράγοντες, και 

38. Ανάλογη συμπεριφορά μπορεί να διαμορφωθεί και από την πλευρά της 
ζήτησης, αν οι συνθήκες ευνοήσουν την περίπτωση, παρ' όλο που αυτό γίνεται ολοέ
να και δυσκολότερο. 
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συγκεκριμένα η ανελαστική προσφορά 3 9 πολεοδομημένης γης, και ενδεχομέ

νως κάποιες ποιοτικές βελτιώσεις, επιδρούν αυξητικά στο κόστος κατασκευής. 

Σε συνδυασμό με τους παράγοντες αυτούς, η ευκαιριακή επιχειρηματική συμπε

ριφορά και η σχετική αβεβαιότητα για το μέλλον, που φαίνεται να πιέζει αρ

κετούς υποψήφιους αγοραστές, οδηγεί τελικά σε σημαντικές αυξήσεις τιμών 

για την τελική ζήτηση. Όσον αφορά τις παλαιές κατοικίες και το τμήμα τους 

που προσφέρεται προς πώληση -και ανατιμάται ή υποτιμάται ανάλογα με τη 

φάση της αγοράς- αυτές, όπως αναφέρθηκε, δεν είναι εύκολα ανακαινίσιμες. 

Χρήσιμη είναι και μια διαχρονική εκτίμηση των εξελίξεων στις τιμές 

παρά την έλλειψη επαρκών αναλυτικών συστηματικών στοιχείων και τον ανα

γκαστικά ενδεικτικό της χαρακτήρα, όπως προηγουμένως επισημάνθηκε. 

Έτσι, με βάση όσα αναφέρθηκαν για τις τιμές κάποιων αντιπροσωπευτικών 

περιπτώσεων στα προηγούμενα (ενότητα 2.2.1), διαπιστώνονται τα εξής: Προ

κειμένου να αποκτηθεί ένα τυπικό διαμέρισμα 70-80 μ2 τα πρώτα χρόνια της 

ΙΟετίας του 1970 (1971-1972) απαιτούνταν 400-500 χιλ. δρχ. Για ένα μεγαλύ

τερο διαμέρισμα, μέχρι 100 μ2 τρεις 10ετίες αργότερα, απαιτούνται περίπου 

125-175 φορές περισσότερα χρήματα. Θεωρείται δηλαδή ότι στις αρχές της 

υπόψη περιόδου (1970-1971) χρειαζόταν κανείς να διαθέσει 400 χιλ. για το δια

μέρισμα των 70 μ2, ενώ 30 περίπου χρόνια αργότερα (2000-2002) 50-55 εκα

τομμύρια (περίπου 150.000-160.000 €) είναι ένα ελάχιστο ποσό για καινούργιο 

διαμέρισμα 90-100 μ2 σε μη προνομιούχο περιοχή, και 65-70 εκατομμύρια 

δρχ. (γύρω στις 200.000 €) απαιτούνται για ένα αντίστοιχου μεγέθους διαμέ

ρισμα σε προάστιο ή άλλη σχετικά καλή περιοχή της Αθήνας. Την ίδια περίο

δο (1970-2002) ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 56 φορές και το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 

1995 κατά 2,3 περίπου, ενώ σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε 142 φορές. 

Συνολικά το ποσό που απαιτείται για το μεγαλύτερο διαμέρισμα του 

2002, που αντιστοιχεί στην αύξηση του επιπέδου διαβίωσης, βρίσκεται μέσα 

στα όρια της αύξησης του ΑΕΠ, εάν το διαμέρισμα είναι κάποιας παλαιότητας 

ή δεν βρίσκεται σε καλή περιοχή. Οι τιμές των ακριβότερων διαμερισμάτων των 

70 π.χ. εκατομμυρίων αντανακλούν, σε συνολικό επίπεδο, τους πρόσθετους 

πόρους του δανεισμού που αποτελεί προεξόφληση μελλοντικών εισοδημάτων. 

Οι πιο πάνω αναφερόμενες ενδεικτικές τιμές για διαμερίσματα γύρω 

στα 90 μ2 είναι στη μία περίπτωση (των 150.000 €) υπερτριπλάσιες και στην 

39. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι σε ορισμένες κορεσμένες 
περιοχές οικοδομούνται όλο και μειονεκτικότερα οικόπεδα με αντίκτυπο βέβαια στις 
παραγόμενες κατοικίες, ανεξάρτητα από την ποιότητα κατασκευής. 
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άλλη (των 206.000 €) υπερτετραπλάσιες του μέσου εκτιμώμενου δανείου 

(45.500 €) για το 2002. Οι τιμές αυτές στις περισσότερες περιπτώσεις (των 

καινούργιων διαμερισμάτων) είναι αυξημένες κατά 50% περίπου και σε κάποι

ες μάλιστα (περιπτώσεις περιοχών με ιδιαίτερη σχετική αύξηση της ζήτησης) 

έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με αυτές του 1996 που τα επιτόκια ήταν 

ακόμη υψηλά. 

Δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις βέβαια για τους κυρίως ωφελημέ

νους του δανεισμού που είναι όσοι δανείζονται για να χτίσουν σε δικό τους 

οικόπεδο, καθώς και όσοι δανείσθηκαν με κυμαινόμενο επιτόκιο πριν από τη 

μεγάλη αύξηση των τιμών. 

Σχετικά τώρα με τις άμεσες εξελίξεις στην αγορά, παρατηρούνται τα 

εξής: Ήδη με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, ο αριθμός νέων κατοικιών του 

2003 (Πίνακας 6) βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με αυτόν του 2002, ενώ μι

κρή είναι η μείωση του αντίστοιχου μεγέθους για το 2004 (122.000 νέες κατοικίες). 

Εκτιμάται επίσης ότι, μέσα στο 2004, η ζήτηση εκδηλώθηκε μάλλον υποτονικά, 

κυρίως επειδή είχαν αναπτυχθεί προσδοκίες μείωσης των τιμών. Οι όποιες όμως 

μειώσεις τιμών έγιναν -εάν έγιναν- αφορούν είτε περιοχές και ακίνητα που δεν 

είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, είτε μεγάλα ακριβά ακίνητα, έχουν δηλαδή μερικό 

χαρακτήρα, ενώ εξακολουθούσαν να σημειώνονται κατά περιοχές ήπιες ή λιγό

τερο ήπιες αυξήσεις στα καινούργια και καλά ακίνητα. Γενικά όμως μειώσεις 

τιμών δεν γίνονται ορατές για την πλειονότητα των ακινήτων και όχι τις ειδικές 

περιπτώσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Είναι βέβαιο ότι οι δυνάμεις της 

προσφοράς (χρηματοπιστωτικοί φορείς, οικοπεδούχοι, κατασκευαστές) γενικά 

έχουν στην παρούσα φάση μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη για τους λό

γους που αναφέρθηκαν προηγουμένως (αλλαγές στη φορολογία και χαμηλά επι

τόκια δανεισμού, τα οποία βέβαια αναμένεται κάποια στιγμή να αυξηθούν). Επι

πλέον, η έλλειψη εμπειρίας του κοινού σχετικά με την προσιτότητα του δανεισμού 

που δεν υπήρχε παλαιότερα, καθώς και η αδυναμία μελλοντικών προβλέψεων, 

αυξάνουν τη ζήτηση αλλά και την προσφορά (με βάση τις νέες άδειες οικοδομών). 

Τα στοιχεία μεταβιβάσεων ακινήτων του τελευταίου διαθέσιμου έτους, 

1999 (Πίνακας 3), συνεκτιμώμενα με τα στοιχεία παλαιότερων ετών, είναι ενδει

κτικά της αυξανόμενης έντασης στην αγορά και συνηγορούν στις παρατηρού

μενες αυξήσεις τιμών, σε συνδυασμό με το ότι ο αριθμός των νέων κατοικιών 

αυξήθηκε μόνο τα τελευταία χρόνια (2001, 2002, 2003 και 2004). Συνεξετάζοντας 

και τα στοιχεία της χρηματοδότησης διαχρονικά, διαπιστώνεται ότι, σε αντίθεση 

με οποιαδήποτε προγενέστερη περίοδο από το 1970 και ύστερα, τα τελευταία 

χρόνια η αγορά (με την έννοια της μεταβίβασης αλλά και της οικοδόμησης 

κατοικιών για ίδια χρήση) υπερδανειοδοτήθηκε σε επίπεδο νοικοκυριών. 
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Ας σημειωθεί ότι η χρονική περίοδος 1996-2002 ήταν περίοδος συνεχώς 
μειούμενου γενικού πληθωρισμού (25% περίπου συνολική μεταβολή του μέσου 
Δ.Τ.Κ. παρά την eie facto υποτίμηση της δραχμής έναντι του ευρώ το 1998), αλλά 
και του ενσωματωμένου στο κατασκευαστικό κόστος πληθωρισμού (μεταβολή 
τιμών στις επενδύσεις κατοικιών το διάστημα αυτό, 27,2%) πλην του κόστους γης 
και της αμοιβής της επιχειρηματικότητας. Το ΑΕΠ επίσης στο διάστημα 1990-
2002 αυξήθηκε σε σταθερές τιμές με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 2,6%, ή συνο
λικά κατά 36% περίπου, ενώ το κατά κεφαλήν καθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδη
μα σε τρέχουσες τιμές (σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, Ιανουαρίου 2005, ΕΣΥΕ) 
αυξήθηκε κατά 50% περίπου το διάστημα 1996-2002. Επομένως, παρά και τη 
συμβολή της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος στην αύξηση της ζήτησης, 
οι μεγάλες αυξήσεις τιμών στις κατοικίες εν μέρει μόνο αντανακλούν αυξήσεις 
κόστους κατασκευής και φυσιολογικές πιέσεις της ζήτησης, όπως συνέβαινε 
παλαιότερα. Οι πέραν του 50% αυξήσεις τιμών σε σχέση με το 1996 αντανακλούν 
την επίδραση του δανεισμού και την ανελαστικότητας της προσφοράς κατοικιών, 
όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα. 

Σχετικά με τις πολύ πρόσφατες εξελίξεις, μέσα στο 2005, χωρίς να 
είναι διαθέσιμες αναλυτικές πληροφορίες, η γενική αίσθηση είναι ότι η ζήτη
ση έχει μεν κινητοποιηθεί και οι τιμές έχουν αυξηθεί περαιτέρω, εκεί που 
υπήρχαν τα σχετικά περιθώρια σε σχέση με το μέγεθος και το ποσό. Παρα
τηρείται π.χ. σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις να αυξάνουν περισσότε
ρο οι τιμές μικρότερων διαμερισμάτων, ώστε να μη ξεπερνούν κάποια όρια 
(250.000-300.000 €). Ενδεικτικό επίσης είναι το γεγονός της βαθμιαίας αλλά 
σταθερής μείωσης του μέσου μεγέθους των νέων κατοικιών σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Πίνακα 6. Δεν υπάρχουν όμως επαρκή στοιχεία για μια συνολι
κή εικόνα της αγοράς, παρά τις γενικές ανατιμητικές τάσεις. Άλλωστε δημι
ουργείται, σωστά, η εντύπωση ότι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές σχετικά με τις 
νέες αντικειμενικές τιμές και την επιβολή του ΦΠΑ μπορεί, με τους κατάλλη
λους χειρισμούς, να μην οδηγήσουν τελικά σε πολύ μεγαλύτερο κόστος για 
τον αγοραστή σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα. Πράγματι, χωρίς να είναι γνω
στές οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ΦΠΑ συνολικά, πέρα από τις βραχυ
χρόνιες επιδράσεις της αύξησης των τιμών υπολογισμού του φόρου (αντικει
μενικές ή πραγματικές), αν μειωθεί η ζήτηση, μπορεί να περιορισθούν και τα 
επιχειρηματικά κέρδη και η τιμή της γης. Μακροχρόνια, πολλά θα εξαρτηθούν 
από τους παράγοντες που θα στηρίξουν την προσφορά και τη ζήτηση ακινή
των και κατοικιών ειδικότερα, αλλά είναι βέβαιο ότι η οικοδόμηση με τη μέθο
δο της αντιπαροχής θα περιορισθεί, όπως ίσως θα εκλείψουν και οι μικρότε
ροι εργολάβοι με περιορισμένη οικονομική επιφάνεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

4.1. Συμπεράσματα και διαπιστώσεις 

Συνολικά προκύπτει ότι οι αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων, που σε 

κάποιες περιπτώσεις φαίνονται διπλάσιες, οφείλονται στην πίεση της ζήτησης 

η οποία αναζωπυρώθηκε και ενισχύθηκε κυρίως από την πιστωτική επέκταση 

αλλά και με τη συνδρομή όλων των παραγόντων που προαναφέρθηκαν, μη 

εξαιρουμένων των φορολογικών απαλλαγών (κυρίως της αφαίρεσης των τό

κων από το εισόδημα) για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Πρόσφατα ακόμη 

η ζήτηση έχει ενισχυθεί περαιτέρω και από την επίδραση βραχυχρόνιων πα

ραγόντων, όπως είναι σήμερα οι ανησυχίες σχετικά με την αύξηση των αντι

κειμενικών τιμών και την επιβολή του ΦΠΑ. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν 

την εντύπωση ότι η πολιτική κατοικίας, η οποία ανέκαθεν προσδιοριζόταν ση

μαντικά εξ υπολοίπου (Στ. Χειμωνίτη, 2001), επειδή η ενθάρρυνση της οικοδό

μησης κατοικιών ήταν εργαλείο άσκησης μακροοικονομικής πολιτικής, έχει γίνει 

περισσότερο από άλλοτε μία τρέχουσα ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα (επεν

δυτική), επειδή παραβλέπεται ο κοινωνικός - συλλογικός της χαρακτήρας. 

Το Δημόσιο, στην προσπάθεια του να τονώσει τις επενδύσεις κατοι

κιών (για την εξυπηρέτηση μακροοικονομικών στόχων) και ενδεχομένως να 

εξυπηρετήσει κοινωνικές ανάγκες, με αμφισβητούμενα συνολικά αποτελέσμα

τα, επιτείνει την αναθέρμανση της ζήτησης ακόμη περισσότερο με τους χειρι

σμούς του (φορολογικές απαλλαγές, επανάληψη επιδότησης για απόκτηση 

πρώτης κατοικίας κλπ.), έστω και εάν πλέον σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της 

ζήτησης διαδραματίζουν οι Τράπεζες και το πιστωτικό σύστημα εν γένει. Οι 

παρεμβάσεις του Δημοσίου και όταν καταρχήν έχουν κοινωνικούς στόχους 

(απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για απόκτηση πρώτης κατοικίας) κατα

λήγουν να έχουν περιορισμένο κοινωνικό περιεχόμενο, κυρίως λόγω της αύξη

σης των τιμών αλλά και της κατάχρησης στην άσκηση του δικαιώματος αυτού. 

Η μεγάλη αύξηση τιμών δεν είναι επιθυμητή για πολλούς λόγους, αλ

λά δεν είναι επιθυμητή και μια απότομη και σημαντική αναστροφή της, για λό

γους που συνδέονται κυρίως με τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος 

και τους κινδύνους αποσταθεροποίησης της αγοράς και κατ' επέκταση της 

οικονομίας από λόγους καταρχήν προσδοκιών. Όσο βέβαια μεγαλύτερες είναι 

οι αυξήσεις, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο όποιος κίνδυνος αναστροφής. 
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Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος αυτός της αναστροφής, δηλαδή η πι

θανότητα μιας απότομης και μεγάλης πτώσης των τιμών, δεν είναι δυνατό να 

θεωρηθεί μηδενικός, όπως άλλωστε όλες οι προβλέψεις στα οικονομικά, εκτι

μάται όμως ότι η μεγάλη αύξηση της χρηματοδότησης έχει οδηγήσει σε 

σημαντικές αυξήσεις τιμών, οι οποίες δεν είναι εύκολα αναστρέψιμες, με την 

έννοια τουλάχιστον της απότομης μείωσης γενικά για όλα τα ακίνητα και σε 

βαθμό που να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία. Αυτό λόγω 

της φύσης της επένδυσης και του ιδιαίτερου ρόλου της στην ελληνική κοι

νωνία και οικονομία, όπου η κατοικία συχνά αποκτάται με ευρύτερη οικο

γενειακή στήριξη και κάποιες φορές, σε ορισμένες περιοχές, σχετίζεται και με 

δραστηριότητες στον τουρισμό. 

Εδώ είναι σκόπιμο να αναφερθούν κάποιες ιδιαιτερότητες της Ελλά

δας σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες (π.χ. ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και 

άλλες) -πέρα από διαφορές 4 0 στη φορολογία- όπου, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, έχει δημιουργηθεί τελευταία σημαντική άνοδος των τιμών 

κατοικιών εξαιτίας του υψηλού δανεισμού. Σε πολλές από τις χώρες αυτές και 

κάποιες άλλες ακόμη (Σκανδιναβικές χώρες,) είναι γνωστό ότι δημιουργούνται 

μακροχρονίως εναλλαγές ανοδικού και καθοδικού κύκλου στα ακίνητα και 

στις κατοικίες ειδικότερα (European Central Bank, Structural Factors in the EU 

Housing Markets, March 2003). 

Πρέπει να σημειωθεί σχετικά ότι χώρες όπως οι παραπάνω: α) αφενός 

δεν στερούνται γενικά επενδυτικών ευκαιριών σε διάφορους τομείς, οι αγο

ρές κινούνται περισσότερο ορθολογικά και αποδοτικά, παρά τις κατά καιρούς 

ανωμαλίες και επιμέρους κρίσεις και οι μικροεπενδυτές έχουν περισσότερες 

διεξόδους τοποθέτησης των κεφαλαίων τους, ή είναι περισσότερο πληροφο

ρημένοι σχετικά με αυτές, β) αφετέρου εκτιμάται ότι κατά παράδοση ασκούν 

περισσότερο αποτελεσματική και ευέλικτη πολιτική διαχείρισης του χώρου και 

των ακινήτων, αλλά και κοινωνική πολιτική σε σχέση με την κατοικία (κάποιες 

από αυτές), με συνέπεια μικρότερη αβεβαιότητα και βαθμό αυτενέργειας από 

την πλευρά των πολιτών. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα 

αυτά δεν είναι μέσα στους στόχους της παρούσας εργασίας, γίνονται όμως 

σαφείς κάποιες συνέπειες που προκύπτουν από τις διαφορές αυτές. 

40. Κάποιες διαφορές στη φορολογία, που ενδεχομένως ασκούν σημαντική 
επίδραση, δεν είναι γνωστές, πέρα από το ότι ο φόρος μεταβίβασης στο Ηνωμένο Βα
σίλειο είναι πολύ μικρότερος από ό,τι εδώ με αποτέλεσμα να διευκολύνονται οι συναλ
λαγές στα ακίνητα. 
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Η πρώτη διαφοροποίηση έχει τη συνέπεια ότι οι μικροεπενδυτές στις 

χώρες αυτές δεν προσκολλώνται σχεδόν σε μόνιμη βάση στα ακίνητα και ειδι

κότερα στις κατοικίες ως σανίδα σωτηρίας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μεν 

περισσότερους κινδύνους για ενδεχόμενη μεγάλη πτώση τιμών των κατοικιών, 

με την άνοδο των επιτοκίων και δυσανάλογη σχέση του χρέους, όπως αυτό 

μάλιστα προσαρμόζεται με υψηλότερα επιτόκια, δημιουργεί όμως και κάποιες 

ευκαιρίες για απόκτηση κατοικίας σε χαμηλότερες τιμές. Κυρίως όμως συμ

βάλλει στο μετριασμό της μακροχρόνιας αυξητικής πορείας των τιμών γης και 

κατοικιών, διευκολύνοντας έτσι και τις επενδύσεις γενικότερα και την άσκηση 

παρεμβατικής πολιτικής γης από φορείς συλλογικούς (κεντρική κυβέρνηση 

αυτοδιοίκηση κλπ.), για κοινή ωφέλεια και άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Στην 

Ελλάδα η σχέση των νοικοκυριών και των μικροεπενδυτών με τα ακίνητα είναι 

μονιμότερη, με ενδεχομένως δυσμενή αποτελέσματα στο βαθμό αξιοποίησης 

τους, αλλά αυτό φαίνεται και να περιορίζει τους κινδύνους μιας απότομης ση

μαντικής και γενικής πτώσης τιμών, αν και ενδέχεται να έχει άλλες παρενέρ

γειες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διακράτηση ακινήτων στην Ελλάδα, αλλά και 

η αναζήτηση νέων, συνδέονται όχι μόνο με την έλλειψη επενδυτικών ευκαι

ριών, αλλά και με τα τεχνικά-λειτουργικά χαρακτηριστικά κάποιων ακινήτων 

(Στ. Χειμωνίτη, 2001) και τη διατήρηση ενός σχετικά υψηλού φόρου μεταβίβα

σης, που αποθαρρύνει τις συναλλαγές αλλά και τις κερδοσκοπικές κινήσεις, 

με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που αυτός συνεπάγεται. 

Οι ιδιαιτερότητες της οικιστικής πολιτικής (βραχυχρόνια θεώρηση του 

θέματος, άναρχη δόμηση, δυσκολίες συντήρησης κτιρίων κλπ.), που συνδέο

νται με τη δεύτερη διαφοροποίηση, έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο που 

εμπεριέχει εξαρχής παράγοντες υποβάθμισης νεόδμητων ακινήτων (π.χ. τα 

ακίνητα χωρίς χώρους στάθμευσης) και περιοχών, με συνέπεια τη γρήγορη 

αναζήτηση νέων περιοχών και ακινήτων αλλά συχνά και τη διακράτηση των 

παλαιών. Η σχετικά γρήγορη απαξίωση τους συνδέεται όχι μόνο με τα ιδιαί

τερα χαρακτηριστικά τους που είναι δύσκολο να μεταβληθούν αλλά και τη 

σχετικά γρήγορη υποβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος. 

Χωρίς να είναι του παρόντος η διερεύνηση και παρουσίαση των τρό

πων κρατικής παρέμβασης στις χώρες αυτές σχετικά με τη διαχείριση41 της 

41. Ενδεικτικά αναφέρεται (S. Monk and C. Μ. E. Whitehead (1999), Land Eco
nomics, vol. 75, no 1) ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκεται η ικανοποίηση μελλοντι
κών αναγκών οικιστικών επεκτάσεων κατά 60% από επαναχρησιμοποίηση παλαιότερα 
ανεπτυγμένων περιοχών (brownfield sites), ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες 
αποθεμάτων αχρησιμοποίητης γης (greenfield land) 
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γης και των ακινήτων, και χωρίς να είναι δυνατό να υπεισέλθει κανείς σε ειδι

κότερες πτυχές του θέματος, η αντίστοιχη διαχείριση στην Ελλάδα για διά

φορους λόγους δεν ασκείται με τον καλύτερο τρόπο, όπως γίνεται εμφανές 

από τα προβλήματα των πόλεων και οικισμών και τη σχεδόν συνεχή χειροτέ

ρευση του οικιστικού περιβάλλοντος στις πόλεις και σε πολλές περιοχές πα

ραθερισμού. Επιπλέον, είναι πολύ περιορισμένο το πεδίο της κοινωνικής πο

λιτικής4 2 στην κατοικία. 

Ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών αυτών αναφορικά με την έλλειψη 

ή και την απειρία σχετικά με επενδυτικές διεξόδους και συγχρόνως την έλ

λειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στις ομαλές μελλοντικές εξελίξεις, ειδικά 

όσον αφορά τη δυνατότητα απόκτησης κατάλληλης στέγης για τους ίδιους ή 

και τα παιδιά τους στα διάφορα στάδια της ζωής, οδηγεί τους πολίτες σε 

υπερπρονοητικότητα σε σχέση με μελλοντικές ανάγκες 

Η απόκτηση και διακράτηση γης και ακινήτων από τους ιδιώτες μικρο

επενδυτές και όχι μόνο, ως κύρια επενδυτική επιλογή, οδηγεί αφενός σε πολύ 

σημαντικές αυξήσεις τιμών κατοικιών όπως τα πολύ τελευταία χρόνια, αφετέρου 

φαίνεται να περιορίζει τον κίνδυνο της απότομης μεγάλης πτώσης των τιμών. 

Το αποτέλεσμα είναι να ασκούνται έντονες πιέσεις για νέες κατοικίες 

και πολεοδομημένη γη με άμεση συνέπεια τη μεγάλη αύξηση των τιμών αλλά 

και μακροχρόνια δυσκολίες διαχείρισης και πολιτικής παρεμβάσεων γενικά 

στο χώρο. Οι πιέσεις αυτές θα ήταν ηπιότερες, εάν το Δημόσιο επενέβαινε 

αποτελεσματικότερα για να αυξήσει την προσφορά43 πολεοδομημένη ς γης με 

διάφορους τρόπους. 

Η κατάσταση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πτώση τιμών γενική και 

σημαντική θα σημειωθεί μόνο αν προκύψει σχετικά εκτεταμένο πρόβλημα 

στην εξόφληση στεγαστικών δανείων (και όχι περιορισμένο σε κατηγορίες 

δανειοληπτών και ακινήτων), ή γενικευμένη οικονομική κρίση με επιπτώσεις 

που θα ξεπερνούν τις μεταπολεμικές οικονομικές εμπειρίες στη χώρα. 

42. Στην Ισπανία, η οποία επίσης θεωρείται ότι ασκεί πολιτική ενθάρρυνσης της 
ιδιοκατοίκησης, η μειωμένη τα τελευταία χρόνια συμμετοχή της οικοδόμησης επιδο
τούμενων κατοικιών για τα φτωχότερα νοικοκυριά έχει φθάσει το 10% της συνολικής 
οικοδόμησης (OECD, Economic Survey of Spain 2005). 

43. Η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, ώστε να μετριασθεί η άνοδος τι
μών, συνιστάται και στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου από τον ΟΟΣΑ στο πλαί
σιο της οικονομικής επισκόπησης του 2004, όπως προκύπτει από το σχετικό δικτυακό 
τόπο (OECD Economic Survey- United Kingdom 2004). 
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Ας σημειωθεί ότι ήδη κάποιες τράπεζες έχουν τιτλοποιήσει μέρος των 

δανείων, γεγονός που μειώνει το συναφή κίνδυνο. 

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα (ενότητα 3.1.2.) πρέπει να υ

πάρξει σημαντικός αριθμός δανειοληπτών στεγαστικών δανείων και μάλιστα 

για αξιόλογα από άποψη εμπορικότητας ακίνητα (όχι κατανάγκην μεγάλης α

ξίας, αλλά ακίνητα με ζήτηση στην αγορά), που θα αδυνατούν να ικανοποιή

σουν τις υποχρεώσεις τους και για τα οποία οι τράπεζες θα οδηγηθούν σε 

πλειστηριασμούς με επίδραση στην ψυχολογία των οικονομικών υποκειμένων 

γενικά, αλλά και στην αγορά των ακινήτων ειδικότερα. Σε κατασχέσεις και 

πλειστηριασμούς ακινήτων μπορεί να οδηγηθούν οι τράπεζες και λόγω ανε

ξόφλητων υποχρεώσεων άλλων δανειοληπτών και όχι μόνο αυτών των στεγα

στικών δανείων. Παρά το γεγονός ότι τα άλλου είδους δάνεια δεν εξετάσθη

καν στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, εκτιμάται ότι γενικά και εκεί σημαντικό 

πρόβλημα θα προκύψει, εάν υπάρξει εκτεταμένη οικονομική κρίση με κάποια 

διάρκεια, όπως ήδη αναφέρθηκε. 

Εάν απλώς υπάρξει οικονομική στασιμότητα και δυσκολίες εξόφλησης 

περιορισμένης μερίδας δανειοληπτών και μάλιστα για μη ελκυστικά ακίνητα, 

η κατάσταση αυτή θα έχει κοινωνικές συνέπειες, αρνητικές επιδράσεις στα 

κέρδη των τραπεζών και βέβαια και άλλων επιχειρήσεων, θα κρατήσει χαμη

λά την αγορά και οικοδόμηση νέων κατοικιών, αλλά δεν θα έχει πολύ σημα

ντικές επιπτώσεις στις τιμές των ακινήτων, επειδή ενδεχομένως θα συνυπάρ

χουν χαμηλή προσφορά και ζήτηση. Η μεγάλη πτώση τιμών θα αφορά κατη

γορίες μειονεκτικών ακινήτων, δεν θα είναι γενική, επειδή δεν εκτιμάται ότι θα 

υπάρξει μαζική προσφορά ακινήτων από αυτούς που δεν πιέζονται από οικο

νομικές ανάγκες. 

Ο φθηνότερος δανεισμός έχει βέβαια και τις ευνοϊκές του επιδράσεις 

και αυτές γίνονται εμφανείς σε όσους, όπως αναφέρθηκε, απέκτησαν κατοικία 

σε δικό τους οικόπεδο, ή ακόμη και σε αυτούς που απέκτησαν κατοικία που 

διαφορετικά δεν θα αποκτούσαν και δεν θα αποδειχθεί διαχρονικά υπερτιμη

μένη. Σχετικά ωφελημένοι είναι βέβαια και όσοι έχουν σημαντικές φορολο

γικές απαλλαγές στο φόρο εισοδήματος λόγω των τόκων του δανείου. 

4.2. Προοπτικές 

Από την πλευρά της ζήτησης είναι φυσικό να έχει επέλθει ένας σχε

τικός κορεσμός λόγω και της οπωσδήποτε αυξημένης ζήτησης των τελευ

ταίων ετών, αλλά και με βάση τα σχετικά υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης και 
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τη σχετικά μικρή αύξηση των μη αλλοδαπών44 νοικοκυριών μέσα στη "ΙΟετία. 
Για τα νοικοκυριά αλλοδαπών (οικονομικών μεταναστών) εκτιμάται ότι κατά το 
μεγαλύτερο μέρος τους καλύπτουν τις ανάγκες τους με τις υφιστάμενες, και 
μάλιστα συχνά υποβαθμισμένες κατοικίες, αν και ήδη ορισμένοι από αυτούς, 
πρακτικά ελάχιστοι, έχουν αποκτήσει δικαιώματα και δικαίως επωφελούνται 
από την πολιτική του ΟΕΚ. 

Το γεγονός αυτό του κορεσμού δεν σημαίνει βέβαια την ικανοποίηση 
όλων των στεγαστικών αναγκών, με βάση και τις πληροφορίες που αναφέρθη
καν πιο πάνω, αλλά κυρίως αφορά την ενεργό ζήτηση που οπωσδήποτε δεν 
έχει δυνατότητες διατήρησης στα σημερινά επίπεδα, λόγω του υψηλού δα
νεισμού και της προεξόφλησης με αυτόν τον τρόπο, σε σημαντικό βαθμό, 
μελλοντικών αναγκών και δυνατοτήτων αποταμίευσης. 

Οι στεγαστικές ανάγκες κάποιων νοικοκυριών δεν μπορούν να ικανο
ποιηθούν μέσω του τραπεζικού συστήματος ακόμη και με χαμηλά επιτόκια 
όπως στις παρούσες συνθήκες και θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
ειδικής πολιτικής, όπως έχει αναφερθεί (Χειμωνίτη, 2001), κάτι όμως που δεν 
εξετάζεται στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Άλλωστε πολλές κοινωνικές ανά
γκες πρέπει να αντιμετωπίζονται περισσότερο με πολιτική ενοικιαζόμενης 
κατοικίας, που στη χώρα μας είναι ανεπαρκής. 

Από τις δανειοδοτήσεις που ήδη έγιναν και γίνονται με χαμηλά επιτό
κια, είναι βέβαιο ότι κάποιες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην εξόφληση 
και για την περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλεφθούν κάποιες δικλείδες ασφα
λείας κυρίως για την προστασία των δανειοληπτών χαμηλού εισοδήματος, 
αλλά και για την ελαχιστοποίηση διαταραχών στην αγορά. 

Για όσο διάστημα βέβαια τα επιτόκια διατηρούνται χαμηλά, είναι φυ
σικό να ενεργοποιείται κάπως μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι θα γινόταν δια
φορετικά. Μια αύξηση του επιτοκίου των δανείων θα σημάνει και περιστολή 
της ζήτησης, περισσότερο έντονη καταρχήν βραχυχρόνια και κατ' επέκταση 
μεσοχρόνια, ειδικά αν συνυπάρχουν και άλλοι αντίξοοι παράγοντες, π.χ. οικο
νομική στενότητα. Εκτιμάται όμως ότι η πλευρά της προσφοράς είναι ήδη 
έτοιμη με περιστολή της οικοδομικής δραστηριότητας -μόλις ισχύσει η επι
βολή του ΦΠΑ- και περιορισμένη όπως αναφέρθηκε προσφορά γης. 

44. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία (της Απογραφής του 2001) για 
τους αλλοδαπούς σε επίπεδο νοικοκυριών και είναι δύσκολο να γίνει ο διαχωρισμός 
λόγω της ύπαρξης και μεικτών νοικοκυριών. 
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Δυσκολίες διάθεσης στην αγορά θα έχουν -και ήδη έχουν- ακίνητα με 

κάποια προβλήματα ή ιδιαιτερότητες για τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. 

Έτσι η πιθανολογούμενη πτώση τιμών θα έχει κυρίως διαρθρωτικό χαρακτή

ρα, δηλαδή θα αφορά ακίνητα με απόλυτα ή (και) σχετικά μειονεκτήματα (π.χ. 

μεγάλο διαμέρισμα σε ισόγειο πολυκατοικίας, ή χωρίς θέση στάθμευσης) 

ακόμη και σε σχέση με την περιοχή στην οποία βρίσκονται. Στο πλαίσιο μάλι

στα των οικονομικών εξελίξεων και διαρθρωτικών αλλαγών θα υπάρξουν ενδε

χομένως διάφορες αλλαγές και στη διάρθρωση τιμών μεταξύ διαφορετικών 

κατηγοριών ακινήτων, καθώς ίσως διάφορες εισοδηματικές τάξεις (μεσαίες) 

θα πιέζονται, ή θα περιορίζονται αριθμητικά, αλλά κανονικά δεν διαβλέπονται 

απότομες δραματικές αλλαγές. Σε περιοχές που συγκεντρώνονται υποβαθμισμέ

να και υποαξιοποιούμενα ακίνητα, οι περαιτέρω μειώσεις τιμών θα δημιουργή

σουν ίσως ευκαιρίες παρέμβασης που δεν θα πρέπει να χαθούν. 

Η επίδραση όλων αυτών των εξελίξεων στις τιμές των «κανονικών» δια

μερισμάτων, δεν θα είναι πολύ σημαντική στο μέτρο που δεν θα δημιουργηθεί 

μαζική προσφορά, κάτι που εκτιμάται ότι μπορεί να συμβεί μόνο σε περίπτωση, 

όπως αναφέρθηκε, βαθύτερης κρίσης και εκτεταμένης αδυναμίας εξυπηρέτησης 

των υφιστάμενων στεγαστικών δανείων. Στην περίπτωση αυτή βέβαια θα περιο

ρισθεί δραματικά η ανοικοδόμηση νέων κατοικιών με αντίστροφες επιδράσεις στις 

τιμές, και στο μέτρο που επιτρέπει η οικονομική κατάσταση, δεδομένου ότι πάντα 

κάποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν νέα κατοικία. 

4.3. Κατευθύνσεις πολιτικής 

Μετά από τις διαπιστώσεις και τις αξιολογήσεις που προηγήθηκαν, το 

κύριο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, ενόψει των εξελίξεων των τελευταίων 

ετών, που περιορίζουν σημαντικά -χωρίς όμως να εκμηδενίζουν- τις δυνατότητες 

του Δημοσίου να χειριστεί τη ζήτηση κατοικιών, η κύρια μέριμνα του πρέπει να 

στραφεί καταρχήν στην αποτελεσματικότερη πολιτική προσφοράς που πρέπει να 

σχεδιάζεται μακροχρόνια και να ασκείται σε συνδυασμό με την πορεία της ζή

τησης. Παράλληλα όμως, δεν πρέπει να παραγνωρίζει και τις υφιστάμενες ακόμη 

δυνατότητες του να ενισχύει, να κατευθύνει, ή να αποθαρρύνει τη ζήτηση. 

4.3.1. Παρεμβάσεις προς την πλευρά της προσφοράς 

Η καλύτερη παρέμβαση που θα μπορούσε να ασκηθεί από το Δημόσιο 

θα ήταν η εξασφάλιση καλύτερων και περισσότερων χώρων για οικιστική ανά

πτυξη, πολιτική που προϋποθέτει όχι μόνο εξασφάλιση νέας πολεοδομημένης 
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γης (εντάξεις στο σχέδιο και αντίστοιχα έργα υποδομής) για νέα οικοδόμηση 
αλλά και συστηματική αναβάθμιση του υφιστάμενου δυναμικού και, κυρίως, 
αποτροπή υποβάθμισης. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί και να μελετηθεί η ε
φαρμογή ενός πλαισίου (νομικού, τεχνικού, οικονομικού) που: α) αφενός θα 
ενθαρρύνει και θα διευκολύνει τις επισκευές και ανανεώσεις κτιρίων, και ειδι
κά πολυκατοικιών (ενίσχυση αντισεισμικότητας αν τούτο είναι αναγκαίο, ανα
νέωση εγκαταστάσεων, συνένωση διαμερισμάτων), τις μεταβιβάσεις και την 
επανάχρηση εγκαταλειμμένων χώρων, β) αφετέρου θα αποσκοπεί στη βελτίω
ση των δημόσιων χώρων πυκνοδομημένων συνοικιών μέσω δημιουργίας χώ
ρων στάθμευσης45, καθώς και δημιουργίας και αξιοποίησης ελεύθερων χώ
ρων με διάφορους τρόπους και χρηματοδοτικά μέσα. Θα πρέπει όμως να επι
σημανθεί η ανάγκη εναρμόνισης της ζήτησης γης με την προσφορά της, αλλά 
και της διαχείρισης της γης και του οικιστικού περιβάλλοντος ως οικονομικού 
αγαθού, δηλαδή αγαθού με υψηλό κόστος παραγωγής και χαρακτηριστικά 
σπάνιου πόρου, κάτι που στην Ελλάδα μάλλον δεν συμβαίνει. 

Μια τέτοια πολιτική θα απαιτούσε, πέρα από τη διασαφήνιση χωροτα
ξικών επιλογών, και τη συστηματικότερη μελέτη των αναγκών κατοικίας και 
αναγκών αναβάθμισης των οικισμών, σε μακροχρόνιο ορίζοντα και στο πλαί
σιο των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας με γνώμονα πάντα την αειφο-
ρία και την καλύτερη διαχείριση των πόρων. Μια τέτοια θεώρηση θα οδη
γούσε και σε έγκαιρη παρέμβαση του Δημοσίου, πριν η δράση ιδιωτών δημι
ουργήσει τετελεσμένα, και θα είχε μακροχρόνια αποτελέσματα. 

Η πολιτική αυτή έχει οπωσδήποτε κόστος και καταρχήν το κόστος της 
επαγρύπνησης και συνεπούς λειτουργίας όλων των φορέων που συνδέονται 
με τη διαχείριση του χώρου αλλά και το κόστος των απαιτούμενων εκάστοτε 
υποδομών και υπηρεσιών. 

Σχετικά με αναπλάσεις και παρεμβάσεις σε δομημένες περιοχές, εκεί 
θα μπορούσε να καρποφορήσει η συνεργασία Δημόσιο υ-ιδιωτών με συμμετοχή 
και των κατοίκων και θα μπορούσαν να εξευρεθούν τα κατάλληλα σχήματα. 

Δεν είναι στις προθέσεις αλλά και στις δυνατότητες του παρόντος η 
πρόταση συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής στις κατευθύνσεις που υποδεικνύο-

45. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά, θα μπορούσε να εξεταστεί τεχνικά και οικο
νομικά η δυνατότητα δημιουργίας θέσεων στάθμευσης στο χώρο υποαξιοποιού μένων 
ισογείων και υπογείων των παλαιών πολυκατοικιών, άποψη που έχει διατυπωθεί από 
τον καθηγητή του EM Π Αθ. Αραβαντινό σε ομιλία του σε Συνέδριο του Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας (Δεκέμβριος, 1998). 
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νται. Θα μπορούσε όμως ίσως να αναφερθεί η γενικότερη σημασία του Κτη

ματολογίου στη δυνατότητα άσκησης πολιτικής γης και ίσως ακόμα η χρη

σιμότητα που θα είχε η κατάρτιση κάποιου ανάλογου μητρώου με τα τεχνικά 

και λειτουργικά χαρακτηριστικά των οικοδομών όχι μόνο στην άσκηση πο

λιτικής αλλά και στις συναλλαγές, επισκευές και διαχείριση γενικά του κε

φαλαίου αυτού. 

4.3.2. Παρεμβάσεις προς την πλευρά της ζήτησης 

Το Δημόσιο θα μπορούσε να ενεργήσει αποτελεσματικότερα και από 

την πλευρά της ζήτησης, έστω και αν δεν μπορεί να ρυθμίσει τα επιτόκια ή 

να περιορίσει τη δραστηριότητα των τραπεζών. Στην κατεύθυνση αυτή διαθέ

τει δύο μέτρα όπως αναφέρθηκε: α) τις φορολογικές απαλλαγές και β) τις 

επιδοτήσεις επιτοκίων. Και τα δύο μπορούν να τύχουν διαφορετικών χειρι

σμών για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και για διαφορετικά ακίνητα, αλλά 

και διαφορετικές φάσεις της ζήτησης κατοικιών. 

Οι φορολογικές απαλλαγές αναφέρονται τόσο στο φόρο μεταβίβασης 

ακινήτων, όσο και στο φόρο εισοδήματος, μέσω της μείωσης του φορολο

γητέου εισοδήματος κατά το ποσόν των τόκων δανείου πρώτης κατοικίας 

μέχρι 120 μ2. 

Όσον αφορά τη μείωση του φόρου εισοδήματος, οπωσδήποτε ο πε

ριορισμός της μείωσης αυτής, που έγινε μετά το 2002, είναι στη σωστή 

κατεύθυνση, αν και εξακολουθεί να ισχύει η μεγαλύτερη απαλλαγή για όλους 

όσοι δανειοδοτήθηκαν μέχρι τότε. Η απαλλαγή αυτή, καθώς και οι επιδοτή

σεις του επιτοκίου, θα μπορούσαν να συνδυασθούν αποτελεσματικότερα με 

το μέγεθος του ακινήτου, ώστε να μην επιδοτούνται (ούτε ενμέρει) ακίνητα 

πέρα από κάποιο μέγεθος. Το μέγεθος θα μπορούσε να ποικίλλει κατά πε

ρίπτωση (διαμέρισμα-μονοκατοικία, περιοχή, οικογενειακές ανάγκες). Οι πόροι 

που θα εξοικονομηθούν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν κάποια κοινωνι

κότερη διάσταση της πολιτικής κατοικίας. 

Αντίθετα, οι απαλλαγές από το φόρο μεταβιβάσεων θα μπορούσαν να 

έχουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να μπορεί κάποιος να ικανοποιεί ευ

κολότερα τις ανάγκες του. Ο φόρος αυτός θα μπορούσε και να μειωθεί βαθ

μιαία, αν και δεν θα πρέπει να καταργηθεί46, αφού αποτελεί εμπόδιο σε τυχόν 

κερδοσκοπικές κινήσεις. 

46. Εκτός εάν πάρει τη θέση του κάποιος άλλος φόρος με ευρύτερες επιδρά
σεις, (π.χ. φόρος υπεραξίας). 
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Οπωσδήποτε, μειώσεις φόρων δεν θα πρέπει να τίθενται σε εφαρμο

γή την περίοδο που η ζήτηση βρίσκεται σε έξαρση, επειδή τα οφέλη δεν 

κατευθύνονται σε αυτούς για τους οποίους προορίζονται. 

Τέλος, το Δημόσιο θα πρέπει να έχει κάποια σχετική προετοιμασία για 

τυχόν προβλήματα που θα παρουσιασθούν στην εξόφληση, τουλάχιστον, 

κάποιων κατηγοριών δανείων, όπως αναφέρθηκε. Για γενικότερα μέτρα ασφα

λείας λόγω υπερδανεισμού θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο το τραπεζικό 

σύστημα. 
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