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ABSTRACT

Mpotzoli Xanthi

PART I
« International Financial Crises in Comparison.»
March, 2014

The solid framework of the Bretton Woods system and American
support via the Marshall Plan and the World Bank made possible the
reconstruction and modernisation of Europe and Japan after 1945.
•

..With the eclipse of the system and the liberalisation of the
capital markets began the modern age of debt and financial and
real estate crises. As a reserve currency country the USA
retained its dominant position and was able to run up debts in its
own currency with impunity. In addition, from the 1980s
onwards the »financial capital faction« was able to assert itself
against

the

»real

capital

faction«,

both

politically

and

ideologically.
•

It is especially countries on the periphery that suffer from the
crisis-proneness of the new world economic order and the
ideologically and power-politically laden roles of the IMF and
the World Bank. Economic and societal modernisation in order
to catch up with the advanced industrialised countries has
become more difficult. This also applies, although under
somewhat different circumstances, to the European periphery.

•

Countries such as China, which chose not to fall in with the socalled Washington Consensus, have proved to be less crisisprone and more dynamic economically. Countries such as

v

Argentina or Korea succeeded with their heterodox crisis
management and, as a result, are now praised by the IMF.
•

A look back at the causes of and courses taken by previous
crises provides clues for management of the current crisis at the
global and European levels. A renewed rapprochement with a
regime oriented towards the real economy seems indispensable.
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ABSTRACT
Georgaki Vasiliki - Botzoli Xanthi

PART IIΙ
«Real estate search (residential and commercial properties ) using the
program ArcMap.»

March, 2014
The first part of this Diplomatic work was performed within the course
of Geographic Information Systems (GIS) of the postgraduate department "
Statistical Methods in Real estate» of Athens University of Economics. The
work conducted by graduate students Georgaki Vasiliki and Botzoli Xanthi
and include three chapters.
The first chapter is a brief reference to the significance of the use of
Geographic Information Systems in the development of land , the five basic
elements of geographical knowledge , what is GIS, advantages and
disadvantages , how does GIS works , and finally the use of GIS in real
estate .
The second chapter is a reference to import data that have been found
through research and find the desired through program Arcmap. In this
chapter became subdivision of property ie residential and commercial spaces
. Then separated into those for sale and those for rent . Once divided into
groups , plotted on the map and then recorded all of these characteristics in
table predicates of each category.
Finally , in the third chapter , on the basis of the criteria set by us ,
made the necessary steps to find the property ie property search by area ,
location , price etc. We selected three houses for rent , three houses for sale
, three commercial spaces for rent and three commercial spaces for sale.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μποτζολή Ξανθή
«Διεθνείς οικονομικές κρίσεις σε σύγκριση»
ΜΕΡΟΣ 1ο

Μια ανασκόπηση στις αιτίες και την πορεία που έχει παρθεί από τις
προηγούμενες κρίσεις παρέχει στοιχεία για διαχείριση της τρέχουσας κρίσης
σε διεθνή και ευρωπαϊκά επίπεδα. Μια ανανεωμένη δημιουργία εγκάρδιων
σχέσεων με μια διοίκηση πνευματικά προσανατολισμένη έναντι στην
πραγματική οικονομία δείχνει απολύτως αναγκαία.
Το σταθερό πλαίσιο της Bretton Woods και της Αμερικανικής
υποστήριξης μέσω του σχεδίου Μάρσαλ και της παγκόσμιας τράπεζας
κατέστησαν δυνατή την αναδόμηση και το νεωτερισμό της Ευρώπης και της
Ιαπωνίας μετά το 1945.
Με την έκλειψη του συστήματος και της απελευθέρωσης των
καπιταλιστικών αγορών ξεκίνησε η μοντέρνα εποχή του χρέους και της
οικονομικής και της κρίσης της ακίνητης περιουσίας. Ως μια χώρα με
απόθεμα νομίσματος παρέμεινε σε κυρίαρχη θέση και ήταν ικανή να
διαχειριστεί χρέη με το δικό της νόμισμα με ατιμωρησία. Επιπλέον, από το
1980 μπροστά η οικονομική καπιταλιστική διαμάχη ήταν ικανή να
διεκδικήσει τον εαυτό της εναντίον της πραγματικής καπιταλιστικής
διαμάχης, πολιτικά και ιδεολογικά.
Είναι κυρίως χώρες της περιφέρειας που υποφέρουν από την
οικονομική ροπή της οικονομικής διαταγής του καινούργιου κόσμου και των
ιδεολογικά και πολιτικά ισχυρών φορτωμένων ρόλων του ΔΝΤ και της
Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο οικονομικός και κοινωνικός νεωτερισμός με σκοπό
να συμβαδίσει με τις ανεπτυγμένες βιομηχανοποιημένες χώρες έχει γίνει πιο
δύσκολη. Αυτό επίσης ταιριάζει, αν και κάτω από μεγάλου βαθμού
διαφορετικές περιστάσεις, στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.
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Χώρες όπως η Κίνα, η οποία επέλεξε να μην εναρμονιστεί με την
λεγόμενη ομοφωνία της Ουάσινγκτον, έχει αποδείξει ότι έχει μικρότερη κλίση
στην κρίση και είναι πιο δυναμική οικονομικά . Χώρες όπως η Αργεντινή ή η
Κορέα πέτυχαν με την διαχείριση ετερόδοξης κρίσης και, αυτό έχει ως
αποτέλεσμα , να δοξάζονται τώρα από το ΔΝΤ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μποτζολή Ξανθή - Γεωργάκη Βασιλική

ΜΕΡΟΣ 3ο

«Αναζήτηση ακινήτων (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων) με την χρήση
του προγράμματος ArcMap»

Μάρτιος 2014

Το πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασία εκπονήθηκε στα
πλαίσια του μαθήματος των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
(GIS)

του

Κτηματαγορά»

μεταπτυχιακού
του

τμήματος

Οικονομικού

«Στατιστικές

Πανεπιστημίου

Μέθοδοι

Αθηνών.

Η

στην
εργασία

εκπονήθηκε από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Γεωργάκη Βασιλική και
Μποτζολή Ξανθή περιλαμβάνει τρία κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται σύντομη αναφορά στη σημαντικότητα της
χρήσης των Γεωγραφικών Συστήματα Πληροφοριών στην ανάπτυξη της
Κτηματαγοράς , στα πέντε βασικά στοιχεία της γεωγραφικής γνώσης , τι είναι
GIS, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του, πώς λειτουργεί ένα GIS, και
τέλος η χρήση του GIS στην κτηματαγορά.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τρόπο εισαγωγής των
δεδομένων που έχουν βρεθεί μέσα από έρευνα και αναζήτηση των επιθυμητών
μέσω του προγράμματος Arcmap. Στο παρών κεφάλαιο έγινε διαχωρισμός των
κατηγοριών ακινήτων δηλαδή σε κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι. Στη
συνέχεια διαχωρίστηκαν σε αυτά που προορίζονται για πώληση και σε αυτά
που προορίζονται για ενοικίαση. Αφού χωρίσθηκαν σε ομάδες, αποτυπώθηκαν
πάνω στο χάρτη και στη συνέχεια καταγράφηκαν όλα τα χαρακτηριστικά
αυτών στο πίνακα κατηγορημάτων της κάθε κατηγορίας.

x

Τέλος , στο τρίτο κεφάλαιο, με βάσει τα κριτήρια που θέσαμε, έγιναν
τα απαραίτητα βήματα ώστε να βρεθούν τα ακίνητα δηλαδή αναζήτηση
ακινήτων με βάση το εμβαδόν, τη θέση, την τιμή κλπ. Eπιλέξαμε τρεις
κατοικίες για ενοικίαση, τρεις κατοικίες για πώληση, τρεις επαγγελματικοί
χώροι για ενοικίαση και τρεις επαγγελματικοί χώροι για πώληση.

xi

xii

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 ο ΜΕΡΟΣ: «Διεθνείς οικονομικές κρίσεις σε σύγκριση»
Σελίδα
1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1

2) BRETTON WOODS

2

3) KΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

4

3.1 ΜΕΞΙΚΟ I

5

4) ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

9

5) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

14

5.1 ΜΕΞΙΚΟ II

14

5.2 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

16

6) ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΗΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

20

6.1 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2007

21

6.2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

24

6.3 ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Κ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6.ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΗΣΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

25

6.5 Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟΝ 17Ο ΑΙΩΝΑ

37

6.6 Η ΦΟΥΣΚΑ KEIZAI ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΤΟ 1990

38

6.7 Η ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 1997/1998 Κ Η ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ

45

7) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

27

51

7.1 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

51

7.2 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

54

7.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

57

xiii

2 ο ΜΕΡΟΣ: «Εκτίμηση μεζονέτας Α και Β ορόφου στην περιοχή του
Ζεφυρίου»

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

61

2) ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

62

2.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

63

3) ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ :

64

4) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Υ-1 ΚΑΙ Ι-1

66

5) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Υ-1, Ι-1, Α-1
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

67

5.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ
ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Υ-1 ΚΑΙ Ι-1

67

5.2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ
ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ

68

5.3
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Υ-1 ΚΑΙ Ι-1

69

5.3.1. ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

71

5.3.2 ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

71

6) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ

72

7) ΕΚΤΙΜΗΣΗ Α-1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ
ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 22 ΕΤΩΝ

72

7.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ
ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ

72

8) ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α-1

73

9) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

74

xiv

10) ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ

74

3 ο ΜΕΡΟΣ: «Αναζήτηση ακινήτων (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων) με την
χρήση του προγράμματος ArcMap»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

77

1.1 Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
1.1.1 ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
1.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ G.I.S

77
79
81

1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ
1.2.2 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ G.I.S
1.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ GIS

81
81

1.3.1

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ
Γ.Π.Σ

83

1.3.2
1.3.3

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ G.I.S ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ
G.I.S
ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ G.I.S ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ

83

1.3.4

82

84
85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ARCMAP
2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARCMAP
2.1.1

87

ΓΕΝΙΚΑ

87

2.1.2

ΓΕΝΙΚΑ ΕΦΑΡMΟΓΕΣ ARCGIS

90

2.1.3

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

91

2.1.4

ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

93

2.1.5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ARCMAP

95

ΚΕΦΑΛAΙΟ 3ο : ΤΟ ARCMAP ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
3.1 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

119

3.2 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

128

3.3 ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

139

3.4 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

147

xv

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Γράφημα 1

Σελίδα 34

Γράφημα 2

Σελίδα 35

xvi

xvii

ΜΕΡΟΣ 1 Ο

Διεθνείς οικονομικές κρίσεις σε σύγκριση
1.Εισαγωγή

Δύο φάσεις μπορούν να διακριθούν στην ανάπτυξη της παγκόσμιας
οικονομίας μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο: με και χωρίς το σύστημα
Bretton Woods. Και στις δύο φάσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
κυριάρχησαν σε σχέση με τις δύο οικονομίες και την οικονομική πολιτική και
τις πολιτικές πρακτικές. Το σύστημα Bretton Woods κατέληξε τον Αύγουστο
του 1971 με το λεγόμενο σοκ του Νίξον, την μονόπλευρη εγκατάλειψη της
μετατρεψιμότητας χρυσού του Αμερικανικού δολαρίου των Ηνωμένων
Πολιτειών .
Με το τέλος του συστήματος Bretton Woods το οποίο, ανάμεσα σε
άλλα πράγματα, βασίστηκε σε περιορισμούς της κίνησης κεφαλαίου, ξεκίνησε
η μοντέρνα εποχή του χρέους της οικονομικής κρίσης και της κρίσης της
ακίνητης περιουσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατήρησαν τον
κυρίαρχο της ρόλο ως η μεγαλύτερη οικονομία και η χώρα που κράτησε το
νόμισμά της, αλλά επίσης κυριάρχησε πολιτικά και ιδεολογικά. Η ασύμμετρη
θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στο παγκόσμο οικονομικό σύστημα το οποίο
αναδύθηκε με αυτόν τον τρόπο, καθώς επίσης η πολιτική δύναμη και επιρροή
της ΑγγλοΑμερικανικής «οικονομικοκαπιταλιστικής διαμάχης», διαμόρφωσε
όχι μόνο το υπόβαθρο όλων των μελλοντικών οικονομικών κρίσεων, αλλά
επίσης άσκησε αξιοσημείωτη επιρροή στην ανάπτυξή τους.
Σε

αυτό

το

άρθρο

θα

προσπαθήσουμε,

δίνοντας

ενός

είδους

ιστορικογενετικής προσέγγισης, να ανακατασκευάσουμε τις αιτίες και τις
συμπεριφορές παρμένες από έναν αριθμό κρίσεων, και σε αυτήν την βάση,
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καθόσον είναι σε όλα δυνατή, δεδομένης της μοναδικότητας όλων των
ιστορικών

στιγμών,

να

διαφωτίσουμε

το

υπόβαθρο

της

τρέχουσας

οικονομικής κρίσης και να ανασύρουμε μαθήματα για την διαχείριση της
κρίσης σε παγκόσμια και εσωτερικά Ευρωπαϊκά επίπεδα. Αυτό το δοκίμιο
μπορεί επίσης να φανεί ως μια απάντηση για την αναβίωση της διαμάχης του
πραγματικού κεφαλαίου και για ένα κίνημα πιο κοντά σε ένα σύστημα
πνευματικά προσανατολισμένο έναντι στην πραγματική οικονομία, θεσμικά
και πολιτικά.

2. Bretton Woods

Το σύστημα Bretton Woods παρείχε το σταθερό θεσμικό πλαίσιο το
οποίο κατέστησε δυνατή την οικονομική ανακατασκευή και ολοκλήρωση της
δυτικότερης Ευρώπης και Ιαπωνίας μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υποστήριξαν αυτήν την διαδικασία μέσω
του σχεδίου Μάρσαλ

και της παγκόσμιας τράπεζας. Μέσω απευθείας

επενδύσεων από φίρμες των Ηνωμένων Πολιτειών το αναγκαίο κεφάλαιο και
την τεχνογνωσία καταστήθηκαν διαθέσιμα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο
κόσμο. Η ζήτηση των

πιο πλούσιων Αμερικανών καταναλωτών έκανε τις

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επίσης στο να σεβαστούν την κινητήριο
δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης του δυτικότερου κόσμου. Η δυτικότερη
Ευρώπη και η Ιαπωνία βίωσαν μία ραγδαία οικονομική ανάπτυξη με κομμένη
την ανάσα. Τα επίπεδα διαβίωσης αυξήθηκαν εξαιρετικά γοργά και ανάμεσα
σε ένα πιο ευρύ τμήμα του πληθυσμού από ποτέ.
Το σύστημα Bretton Woods έπεσε γιατί ο πληθωρισμός που
υποκινήθηκε από τον Πόλεμο στο Βιετνάμ και η γοργή ανάπτυξη στο
εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών διασυνδεδεμένο σε αυτό
εξασθένησε την κοινωνική θέση του Αμερικανικού δολαρίου ως παγκόσμιο
αποθεματικό νόμισμα.
Χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία, οι οποίες εξαρτώνταν
σημαντικά στην Αμερικανική Αγορά, δεν ήταν πια προετοιμασμένες σε
περαιτέρω αύξηση που το δολάριο τους διατηρεί τα οποία ανατιμούνταν από
2

εξαιτίας του πληθωρισμού. Η Γερμανία συνεπώς, μονομερώς ανατίμησε το
Γερμανικό νόμισμα ήδη τον Ιούλιο του 1970 και ως εκ τούτου αποτέλεσε την
απαρχή στο τέλος του συστήματος

Bretton Woods. Στην θέση του

συστήματος πάγιας συναλλαγματικών ισοτιμιών και των καπιταλιστικών
ελέγχων ήρθαν ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες και ελεύθερες κινήσεις
κεφαλαίων.
Τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος ευέλικτων συναλλαγματικών
ισοτιμιών έχουν ερμηνευτεί πειστικά δέκα χρόνια πριν (Sohmen 1969). Αυτό
που δεν ήταν γνωστό μέχρι τότε ήταν ο δυναμισμός που η ελεύθερη κίνηση
κεφαλαίων θα έφερνε! συγκεκριμένα, σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα της
νέας ανεκτικότητας που τα ενδιαφέροντα του «οικονομικού κεφαλαίου»
κέρδισαν την πλεονεκτική θέση στο «πραγματικό κεφάλαιο» στο πολιτικό
σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω αυτής της πολιτικής και
ιδεολογικής μεταστροφής, υπό τον Πρόεδρο Reagan η απελευθέρωση της
αγοράς προστέθηκαν στην πολιτική ατζέντα, όχι μόνο στην στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής αλλά και διεθνώς. Στα χρόνια που ακολούθησαν,
εκτός από πολλές άλλες ελευθερίες και σχήματα ανακούφισης, καινούργιες
επιχειρηματικές περιοχές ανοίχτηκαν στο οικονομικό κεφάλαιο.
Διεθνείς οικονομικές κρίσεις μπορούν να εμφανιστούν μόνο στη βάση
των σε μεγάλο βαθμό ελεύθερων διεθνών καπιταλιστικών κινήσεων. Αυτή
είναι μια μάλλον προφανής δήλωση, αλλά καθόλου λιγότερο αληθινή για όλα
αυτά. Στο σύστημα Bretton Woods δοσοληψία ξένου συναλλάγματος έπρεπε
να εγκριθεί. Ιδιωτικές διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων περιορίστηκαν σε μεγάλο
βαθμό σε άμεση επένδυση. Το γεγονός ότι αυτό το σύστημα έπρεπε τελικά να
παραδοθεί είναι συνδεδεμένο με την κατάχρηση του ρόλου της Αμερικής ως
μιας χώρας με πάγιο συνάλλαγμα. Ένα ακόμα ελάττωμα ήταν η ασυμμετρία
του συστήματος, η οποία επέβαλε επίπονα ρυθμιστικά μέτρα σε χώρες με
ελλείμματα τρέχοντος λογαριασμού, την ώρα που οι πλεονασματικές χώρες
δεν είχαν επηρεαστεί. Το Ευρωπαϊκό σύστημα ήταν προμηθευμένο με μία
κοινή ασυμμετρία όπως η προέλευσή του και τώρα ρισκάρει να καταρρεύσει.
Στο σύστημα Bretton Woods η χρηματοδότηση των ιδιωτικών και
δημόσιων επενδύσεων ήταν δυνατή μόνο μέσω καταθέσεων συσσωρευμένες
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στις πολιτείες με μεμονωμένο ομογενή πληθυσμό από ιδιωτικά νοικοκυριά,
εταιρείες και την πολιτεία. Επιπλέον ίσως έρθει ξένη άμεση επένδυση και
ξένη ενίσχυση κεφαλαίου (για παράδειγμα, το σχέδιο Mάρσαλ και η
παγκόσμια τράπεζα). Εφόσον σπάνια ήταν πιθανό να εισάγει κάποιος ξένο
κεφάλαιο, ακόμα και αν κάποιος ήθελε, όλες οι χώρες είχαν μεγάλη εκτίμηση
προωθώντας την συσσώρευση καταθέσεων, κυρίως από ιδιωτικά νοικοκυριά.
Αυτές οι καταθέσεις χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για να χρηματοδοτήσουν την
πολιτεία και να επιχειρήσουν καταθέσεις. Τα ιδιωτικά νοικοκυριά στις
περισσότερες χώρες σπάνια έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια ή
υποθήκες.

3. Κρίση Χρέους

Με την εγκατάλειψη των ελέγχων κεφαλαίου εντός του πλαισίου του
συστήματος Bretton Woods το 1970 ξεκίνησε η εποχή του σύγχρονου χρέους
και της οικονομικής κρίσης. Ομολογουμένως, πρώτα από όλα μια διεθνής
αγορά κεφαλαίου έπρεπε να αναπτυχθεί. Αυτή η εξέλιξη έγινε ακατανίκητη
με την ίδρυση του OPEC. Αυτό συνέβη ως μια συνέπεια της κατακόρυφης
πτώσης του συστήματος Bretton Woods και των υποτιμήσεων του δολαρίου.
Ο OPEC ανάμεσα σε άλλα πράγματα επέβαλε δραστικές αυξήσεις στην τιμή
του πετρελαίου.
Εφόσον το κόστος παραγωγής του πετρελαίου δεν έχει καμία σχέση με
τις τιμές του πετρελαίου η πώληση του πετρελαίου αντιπροσωπεύει το
οικονομικό μίσθωμα (διαφορικό σχίσμα Ricardo). Πρόσφατα, αυτό είχε
σφετεριστεί σε μεγάλο βαθμό από Αμερικανικές και Βρετανικές εταιρείες. Ως
αποτέλεσμα των αυξήσεων της τιμής που προκλήθηκαν από τον OPEC
τεράστια εισοδήματα από ενοίκιο διοχετεύτηκαν στις χώρες παραγωγής
πετρελαίου. Ως αποτέλεσμα, έγινες εξαγωγείς της αποταμίευσης με άλλα
λόγια, του κεφαλαίου. Με αυτά τα λεγόμενα πετροδολάρια αγόρασαν
εταιρείες στην Γερμανία και αλλού στον κόσμο ή τα εμπιστεύτηκαν σε
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Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές τράπεζες για να τα δανείσουν με την σειρά
τους. Το τελευταίο ήταν γνωστό ως ανακύκλωση πετροδολαρίου.

Αλλά τώρα η ικανότητα των χωρών OECD να αγοράζουν χωρίς όρια
αυτά τα πετροδολάρια περικόπηκε, συγκεκριμένα επειδή οι οικονομίες τους
είχαν εξασθενίσει από διαδοχικές κρίσεις πετρελαίου. Που, τότε έπρεπε οι
τράπεζες να στραφούν με αυτά τα πετροδολάρια;
3.1 Μεξικό Ι
Στο

τέλος

κυρίως

Λατινοαμερικανικές

χώρες

σκόπευαν

να

απορροφήσουν αυτά τα πετροδολάρια. Εκείνη την στιγμή είχαν ήδη πάνω από
πενήντα χρόνια κυρίαρχα επιτυχημένη οικονομική ανάπτυξη πίσω τους. Ήταν
ικανοί να προστατευτούν από ανώτερο ξένο ανταγωνισμό με εθιμοτυπικά
καθήκοντα εντός του πλαισίου των λεγόμενων πολιτικών υποκατάστασης των
εισαγωγών. Με εκείνα τα μέσα, και με την δυνατή βοήθεια του κράτους, οι
μεγαλύτερες χώρες,

συγκεκριμένα

είχαν κατορθώσει

να

αναπτυχθούν

εντυπωσιακά από αγροτικές σε βιομηχανικές κοινωνίες. Μεταξύ του 1940 και
του 1968 η βιομηχανική παραγωγή στο Μεξικό μεγάλωσε κατά μέσο όρο
σχεδόν 8 τοις εκατό τον χρόνο (Hansen 1971). Μια σημαντική μεσαία τάξη
είχε διαμορφωθεί πράγμα το οποίο εκείνη την στιγμή ισοσκέλισε τον όγκο
του αστικού πληθυσμού, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις.
Αυτή η αναπτυξιακή στρατηγική, παρ’ όλες τις προφητείες της ημέρας
κρίσης και από τους συντηρητικούς και από τους προοδευτικούς, συγκράτησε
όποια σοβαρή κρίση μέχρι την κρίση χρέους στις αρχές τις δεκαετίας του
1980. Την δεκαετία του 1970, είχε ακόμη αρχίσει να αποκόβεται από την
ανεξαρτησία της ξένης τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας και να παράγει
κεφαλαιουχικά αγαθά όχι μόνο για την εγχώρια αγορά, αλλά και για εξαγωγή.
Υπό τον πρόεδρο Luis Echeverria (1970 – 76), που είχε δηλώσει ανοιχτά τις
πεποιθήσεις και τις προθέσεις του στο κατάρτι της οικονομικής και καλής
διαβίωσης εκσυγχρονισμού του κράτους , η χώρα βίωσε μία αξιοσημείωτη
αναπτυξιακή ραγδαία αύξηση: πολλά εργοστάσια χτίστηκαν, το εργατικό
δυναμικό βρισκόταν σε ανεπάρκεια και οι αμοιβές αυξήθηκαν ραγδαία.
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Σε αυτήν την κατάσταση, εταιρείες και η κυβέρνηση ενδιαφέρθηκαν να
εκμεταλλευτούν τα πετροδολάρια για να χρηματοδοτήσουν επέκταση, κυρίως
επειδή στο Μεξικό νέα αποθέματα πετρελαίου είχαν ανακαλυφθεί και ο
Echeverria ήθελε να δημιουργήσει την πιο σύγχρονη πετροχημική βιομηχανία
στον κόσμο. έτσι άλλαξε τακτική ότι οι ιδιωτικές και οι κάτοχοι κρατικών
εταιρειών στο Μεξικό και στην Βραζιλία, με την βοήθεια των Αμερικανικών
και των Ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς επίσης και της παγκόσμιας τράπεζας,
δημιούργησαν υπερσύγχρονα βιομηχανικά συγκροτήματα των οποίων η
κατασκευή απαιτούσε αξιοσημείωτες ποσότητες ξένου συναλλάγματος. Σε
παραλληλισμό με αυτό, από την πλευρά του κράτους, κάποιες φορές με την
βοήθεια

επίσης

αυτών

των

ίδιων

τραπεζών,

αναπτύχθηκε

και

εκσυγχρονίστηκε φυσική υποδομή, και το εκπαιδευτικό σύστημα επεκτάθηκε.
Εφόσον αυτά τα δάνεια ταχτοποιήθηκαν με ρυθμούς ποικίλου
ενδιαφέροντος, μία απότομη αποδυνάμωση δεν άργησε να έρθει. Ευέλικτοι
ρυθμοί ενδιαφέροντος, είχαν μόλις ακολουθήσει την μόδα (Sohmen 1969).
Για τις τράπεζες αυτό το σύστημα ήταν πολύ βολικό, αλλά οι δανειστές
επιβαρύνθηκαν με τα ρίσκα από το συνάλλαγμα και τους ρυθμούς
ενδιαφέροντος. Ήταν η κακή τύχη της Λατινικής Αμερικής – μαζί με άλλες
αναπτυσσόμενες χώρες – που ο Paul Volcker, πρόσφατα διορισμένος
Πρόεδρος του ομοσπονδιακού αποθέματος, άρχισε το φθινόπωρο του 1979 να
αυξάνει τους ρυθμούς ενδιαφέροντος με σκοπό να εμποδίσει υψηλό
πληθωρισμό

στην

Αμερικανική

οικονομία.

Ως

αποτέλεσμα,

ρυθμοί

ενδιαφέροντος για τους Λατινοαμερικανούς οφειλέτες αυξήθηκαν εντός
μερικών μηνών από περίπου έξι σε περισσότερο από είκοσι τοις εκατό. Για να
συνθέσουν υποθέσεις, η σφοδρή οικονομική ύφεση στις Ηνωμένες Πολιτείες
και στην παγκόσμια οικονομία που προκλήθηκε από τις στρατηγικές του
Volcker εντελώς ξαφνικά εξοστράκισαν την ξένη ζήτηση από της πρόσφατα
δημιουργημένες εταιρείες στο Μεξικό και στην Βραζιλία. Επιπροσθέτως, οι
τιμές πετρελαίου, έπεσαν επιπλέον, πράγμα το οποίο χτύπησε σκληρά
συγκεκριμένα το Μεξικό, έχοντας μόλις γίνει μια χώρα εξαγωγής πετρελαίου
(όντας προηγουμένως εισαγωγέας πετρελαίου).
Λόγω αυτού ξεκίνησε το δεύτερο κεφάλαιο της κρίσης χρέους της
Λατινικής Αμερικής. Το Μεξικό είχε δανειστεί τα
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περισσότερα και

χτυπήθηκε σκληρότερα από την ραγδαία ανάπτυξη του επιτοκίου και τις
ανεπάρκειες στην ζήτηση. Σύντομα οι Μεξικάνικές εταιρείες ήταν ανίκανες
να εκπληρώσουν τις οφειλές τους. Διαδοχικά, αυτό σήμαινε ότι οι
περισσότερες πιστωτικές τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών – το επίπεδο
των οποίων που αποκαλύφθηκε στην Λατινική Αμερική είχε ήδη δώσει αιτία
για επαγρύπνηση- θα έπρεπε να κηρύξει πτώχευση σύμφωνα με τον τότε
νόμο. Αυτό, ωστόσο, αποφεύχθηκε επειδή το Αμερικανικό κράτος ανέλαβε
τα χρέη από ιδιωτικές εταιρείες. Τελικώς, το φθινόπωρο του 1982 το Μεξικό
το ίδιο έπρεπε να δηλώσει χρεοκοπημένο.
Στο τρίτο κεφάλαιο αυτής της αξιοθρήνητης ιστορίας οι τράπεζες των
Ηνωμένων Πολιτειών και οι επιβλέπουσες αρχές επιδίωξαν πρώτα από όλα
μια στρατηγική να τα «κουτσοκαταφέρουν», μέχρι η συνειδητοποίηση ότι
αυτά τα αξιοσημείωτα διαγραμμένα δάνεια ήταν μοιραία να γίνει τελικώς
αντιληπτή. Αυτό το κούρεμα, όπως θα μπορούσε να αποκαλεστεί σήμερα,
διευκολύνθηκε από τα λεγόμενα ομόλογα Brady που δημιουργήθηκαν το
1989. Τα ομόλογα Brady διατέθηκαν σε αρκετές διαφορετικές εκδοχές:
μεταβιβάστηκαν σε χώρες οφειλέτες, κάνοντας αξιοσημείωτη χρήση των
χρηματοδοτήσεων του ΔΝΤ και της παγκόσμιας τράπεζας και υπόκεινται σε
όχι λιγότερο αξιοσημείωτες συνθήκες και προγράμματα προσαρμογής. Το
δικαίωμα παραίτησης των τραπεζών ανήλθε στο τριάντα δύο τοις εκατό των
ισχυρισμών τους. Εν τέλει, οι κάτοχοι των τραπεζών των Ηνωμένων
Πολιτειών

έπρεπε

να

λάβουν

χτύπημα.

Ωστόσο

οι

απώλειές

τους

περιορίστηκαν σε μόνο δύο χρόνια. (βλέπε FDIC 1998).
Για τις χρεωμένες χώρες, ωστόσο, η έκβαση ήταν πολύ πιο οδυνηρή.
Το Μεξικό, το οποίο είχε πρόσφατα επιδιορθώσει το χάσμα μεταξύ των
επενδυτικών αναγκών του και των εγχώριων αποταμιεύσεων του με
πετροδολάρια, καταχωρώντας με αυτόν τον τρόπο ένα τρέχοντα ελλειμματικό
λογαριασμό, έπρεπε τώρα να παράγει, με σκοπό να εξυπηρετήσει τα ξένα
χρέη του, μια αποταμίευση και έναν πλεονασματικό τρέχοντα λογαριασμό με
την διαταγή του πέντε τοις εκατό του ΑΕΠ. Αυτό ήταν απλά απίθανο εκείνη
την χρονική περίοδο της σφοδρής οικονομικής κρίσης και της συρρίκνωσης
των εσόδων. Η κρίση αμοιβών και η τεράστια πίεση να εφαρμόσει
στρατηγικές προσαρμογής οδήγησαν σε ένα δραματικό χάσιμο εμπιστοσύνης
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σε εσωτερικό και εξωτερικό, μια δραστική υποτίμηση του
Λατινοαμερικανικού νομίσματος, η άνοδος του κεφαλαίου, οι ρυθμοί
ενδιαφέροντος μερικές φορές να φτάνουν το εκατό τοις εκατό, μία ώθηση
προς τα πίσω του κράτους και της κρατικής απασχόλησης (το Μεξικό τώρα
έχει το μικρότερο κράτος και την χαμηλότερη κρατική δαπάνη ως μία
αναλογία του ΑΕΠ από όλες τις OECD χώρες), πολυάριθμες χρεοκοπίες,
κυρίως των μικρότερων και μεσαίων επιχειρήσεων, περαιτέρω πτώχευση και
η σμίκρυνση της μεσαίας τάξης, που συνεχίζεται ως και σήμερα στο Μεξικό.
Οι πραγματικές αμοιβές στο εξωτερικό δεν έχουν επιστρέψει ακόμα στο
επίπεδο που βρίσκονταν το 1980.
Στο τέταρτο κεφάλαιο της ιστορίας μας η κρίση χρέους προετοίμασε
τον δρόμο για ένα κύμα οικονομικής κρίσης, εν τούτοις ενός θεμελιωδώς
διαφορετικού χαρακτήρα.
Στο μεσοδιάστημα, το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
και της Ευρώπης παρά την αναθέρμανση της οικονομίας της διοίκησης
Reagan μέσω αμείωτου μεγαλύτερου κυβερνητικού δανεισμού, είχε ήδη
στραφεί

στην

κατεύθυνση

του

νεοφιλελευθερισμού.

Παρόλο

που

οι

νεοφιλελεύθερες βλέψεις ήταν γενικά προσκολλημένες μόνο όταν η Wall
Street μπορούσε να επωφεληθεί από αυτές το δόγμα κηρύχθηκε στις
αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες ήταν υποταγμένες στην λεγόμενη ομοφωνία
της Ουάσινγκτον.
Αυτό εφαρμόστηκε ιδιαίτερα στο Μεξικό, οπού κατά την διάρκεια
εκείνων των χρόνων επρόκειτο να γίνει μέλος της ελεύθερης εμπορικής
περιοχής NAFTA (με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά).
Στην θέση της πρώιμης στρατηγικής βιομηχανοποίησης τώρα ήρθαν οι
λεγόμενες βιομηχανίες Maquiladora κατά μήκος του συνόρου Μεξικού Ηνωμένων Πολιτειών οι οποίες λειτούργησαν ως «εργοστάσια κατσαβίδια
(που συγκεντρώνουν προϊόντα από μέρη που έχουν παραχθεί αλλού»» στις
στρατηγικές παγκοσμιοποίησης των επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αυτό πήγε χέρι χέρι με τις διαδικασίες αποβιομηχανοποίησης στο εσωτερικό
της χώρας, καθώς το Μεξικό έγινε μια καλοδεχούμενη αγορά πωλήσεων για
τα καταναλωτικά αγαθά της Βορείου Αμερικής.
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Με την αφύπνιση της διάλυσης της κρίσης χρέους οι Μεξικανικές
χρηματαγορές

επίσης

διεθνοποιήθηκαν.

Ξένοι

ελευθερώθηκαν,
και

εγχώριοι

ελευθέρωσαν
επενδυτές

την

ομοίως

αγορά

και

μπορούσαν

οποιαδήποτε στιγμή να φέρουν τα χρήματά τους στην χώρα ή απλά γρήγορα
να τα βγάλουν έξω ξανά, δίχως ανησυχία. Αυτό έγινε ακόμα πιο εύκολο από
το γεγονός ότι όχι πολύ αργότερα από την κρίση χρέους όλες οι Μεξικανικές
Τράπεζες έφτασαν στο να έχουν ξένους, κυρίως Αμερικανούς κατόχους.

4. Κρίση χρέους και Οικονομική Κρίση

Η νέα ποιότητα της επακόλουθων οικονομικών κρίσεων – δεν ήταν πια
κυρίως

κρίσεις

χρέους

–

συνίσταται

στο

γεγονός

ότι

είναι

στενά

συνυφασμένες με αυτήν την νέα ελευθερία εκ μέρους του ενεργούντων στις
διεθνείς καπιταλιστικές αγορές.
Επτά χαρακτηριστικά είναι συγκεκριμένης σπουδαιότητας σε αυτήν
την αναφορά.
Πρώτον, καπιταλιστικές κινήσεις μόλις και μετά βίας συνδέονται με τις
πραγματικές επενδύσεις πλέον. Υπερβολικά – και αυξανόμενα – αυτό
εμπλέκει εντελώς οικονομικές «επενδύσεις»: ένα ευφημισμός, αφού σπάνια
έχουν να κάνουν με συμβατικές επενδύσεις. Στην πραγματικότητα, στις
περισσότερες OECD χώρες η εμπλοκή των χρηματοοικονομικών αγορών στην
χρηματοδότηση πραγματικών επενδύσεων (μέσω του θέματος των μετοχών
και ομολόγων, καθώς επίσης και των δανείων) έχει προοδευτικά μειωθεί τα
τελευταία τριάντα χρόνια. Αυτό συνδέεται, από την μία πλευρά, με το
γεγονός ότι οι ρυθμοί επένδυσης καθαρού ενεργητικού – σε σχέση με το ΑΕΠ
– κυρίως, εάν όλες οι βιομηχανοποιημένες χώρες μέχρι εκείνη την χρονική
περίοδο δεν είχαν καταρρεύσει σημαντικά, και από την άλλη πλευρά, με το
γεγονός ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις συγκεκριμένα έχουν καταστεί ικανές να
χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους εύκολα από απόσβεση και κέρδη.
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Δεύτερον, οι εθνικές και διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές είναι
πάνω από όλα υποδεέστερες: ο μεγάλος όγκος των εμπορευματοποιημένων
μετοχών δεν έχει πια με τίποτα να κάνει με την αυθεντική του συνήθως μέσο
– και μακροπρόθεσμη λειτουργία (μετοχές, ομόλογα). Αυτές είναι, σαν να
λέμε, παλιές, χρησιμοποιημένες μετοχές αγορασμένες και πουλημένες από
επαγγελματίες επενδυτές και χρηματοδοτήσεις, συχνά με τη δαπάνη μικρών
επενδυτών, κυρίαρχα στην βάση των βραχυπρόθεσμων επικερδών προσδοκιών
και στην εξάπλωση του ρίσκου. Οι κινήσεις των τιμών καθοδηγούνται από
αυτές τις προσδοκίες και τα αισθήματα, με ελάχιστη σχέση με την
πραγματικότητα συνεπαγόμενες τις μετοχές. Αυτό απαιτεί κατά μείζονα λόγο
σε όλες τις μορφές της τιτλοποίησης του χρέους.
Τρίτον,

αυτές

οι

κερδοσκοπικές προσδοκίες

αγορές

είναι

θεμελιωδώς

βασισμένες

στις

με άλλα λόγια προσδοκίες για τις προσδοκίες

των συμμετεχόντων των αγορών.
Τέταρτον, για αυτούς τους λόγους το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της
συμπεριφοράς των επενδυτών και των χρηματαγορών είναι η βραχυπρόθεσμη
προσέγγιση τους. Ο χρονικός ορίζοντας των επενδυτών είναι συχνά ζήτημα
ωρών, κάποιες φορές μόνο δευτερολέπτων.
Πέμπτον, αυτό οδηγεί σε υψηλή αστάθεια στις χρηματαγορές, χάρη
στην μέχρι τώρα σε όλους πασίγνωστη τάση των επενδυτών να ακολουθούν
το

«κοπάδι»,

συχνά

στην

υπερβολή

και

υποαντίδραση

στις

χρηματοοικονομικές και τις ξένου συναλλάγματος αγορές, καθώς επίσης
βίαιες και με ένταση διεθνείς

και εγχώριες καπιταλιστικές κινήσεις. Η

αστάθεια στις καπιταλιστικές αγορές έχει αυξηθεί υπερβολικά από την
απελευθέρωση τους και τον φιλελευθερισμό την δεκαετία του 1980.
Έκτον, πρέπει επίσης να σημειωθεί σε αυτήν την σύνδεση ότι η ένταση
της ρευστοποίησης έχει αυξηθεί σε μία κλίμακα ασύλληπτη στην δεκαετία
του 1980. Η αναλογία των συναλλαγών που έχουν οτιδήποτε να κάνουν με
δραστηριότητες στην πραγματική οικονομία έχει γίνει μικροσκοπική. Αυτή η
ραγδαία ανάπτυξη της ρευστοποίησης είναι το αποτέλεσμα των υψηλότερων
από ποτέ πυραμίδων χρέους οι οποίες έχουν αναδυθεί εξαιτίας της
απελευθέρωσης

της

αγοράς

και
10

της

φιλελευθεροποίησης

των

χρηματοοικονομικών
χαμηλών

αγορών,

αποθεμάτων,

νέων

και

χρηματοοικονομικών

υποθηκών,

και

προϊόντων,

αντιστοίχως

επίσης

πολλαπλασιαστές δημιουργίας υψηλής πιστωτικής.
Έβδομον, το ΔΝΤ, οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις ελάχιστα
πράγματα μπορούν να κάνουν σε απάντηση αυτών των εντάσεων είτε σε
καθημερινή βάση είτε στην περίπτωση μίας κρίσης.
Μία συνέπεια των απελευθερωμένων διεθνών αγορών κεφαλαίου και
των ευέλικτων συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι ότι οι συναλλαγματικές
ισοτιμίες αποφασίζονται κυρίως από κινήσεις κεφαλαίων – με άλλα λόγια, όχι
πια από το εμπόριο ή το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών όπως υπό του
συστήματος Bretton Woods. Για παράδειγμα, τους πρόσφατους μήνες η
Βραζιλία έχει εκτεθεί σε μία αξιοσημείωτη εισροή βραχυπρόθεσμων
χρημάτων. Αυτό έχει πλησιάσει πολύ την συναλλαγματική ισοτιμία του
Βραζιλιάνικου βλάπτοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα των Βραζιλιάνικων
εξαγωγών στην παγκόσμια αγορά. Όταν οι επενδυτές – για οποιοδήποτε λόγο
(μία πτώση στις εξαγωγές, μία πτώση στις τιμές τόκου, ο πληθωρισμός, τα
εργατικά σωματεία, αλλαγή κυβέρνησης, λαϊκός αναβρασμός και τα λοιπά) –
αποσύρουν τα χρήματά τους ξανά αυτό επιφέρει λιγότερο ή περισσότερο
ξαφνική ή λιγότερο ή περισσότερο δραστική υποτίμηση του διεθνούς
νομίσματος.

Φανερά,

με

αυτόν

τον

τρόπο

η

αστάθεια

των

χρηματοοικονομικών αγορών μεταφέρεται στην πραγματική οικονομία. Είναι
επίσης φανερό το γεγονός ότι αυτές οι βραχυπρόθεσμες καπιταλιστικές
κινήσεις δεν συνδέονται με την πραγματικές επενδύσεις ή με τις εισαγωγές
και εξαγωγές.
Όταν οι προσδοκίες θα αλλάξουν και ακολουθεί μία τρελή ζήτηση για
να γίνουν γνώστες

είναι εκ φύσεως αδύνατον να προβλεφθεί. Στις

περιπτώσεις της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, και της Ισπανίας
αυτό έχει συνεχιστεί για μερικά χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι
χρηματοοικονομικές αγορές έχουν για χρόνια υποστηρίξει και επεκτείνει
ανισορροπίες – υποστηριγμένες ή τουλάχιστον έχουν γίνει ανεκτές από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη – μέλη της – οι οποίες δεν μπορούν να
υφίστανται

μεσοπρόθεσμα

και

βραχυπρόθεσμα.
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Σε

σχέση

με

την

χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και τις ανισορροπίες του τρέχοντος
λογαριασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτό έχει συνεχιστεί για
τριάντα χρόνια: όσον αφορά σε αυτές τις μακροοικονομικές ανισορροπίες,
παραμένει, η πιο δριμύς και σαρωτική κρίσης που δεν έχει ακόμα συμβεί.
Άλλοι συμμετέχοντες σε αυτά τα παιχνίδια προσδοκιών και φόβου
περιλαμβάνουν πρακτορεία εκτιμήσεως, κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες.
Οι εφαρμογές των πρακτορείων εκτιμήσεως συγκεκριμένα τείνουν να
πυροδοτούν κρίσεις και η συμπεριφορά τους είναι προκυκλική. Άπαξ και τα
πράγματα αρχίσουν να κινούνται, τείνουν να το κάνουν αυτό πολύ γρήγορα.
Το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει φυγή έξω από τα εγγυητικά
ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων ομολόγων είναι σε τελευταία
ανάλυση μία άλυτη αντίφαση (Obstfeld et al. 2000). Ο φόβος των κεντρικών
τραπεζών στις Ασιατικές χώρες με πλεόνασμα αποταμιεύσεων που πουλώντας
αυτά τα ομόλογα, θα χτυπούσαν τη ζήτηση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα
εξασθενούσαν έτσι τις δικές τους οικονομίες, καθώς επίσης θα έχαναν ένα
αξιοσημείωτο κομμάτι της οικονομικής τους στήριξης ως αποτέλεσμα των
αναμενόμενων απωλειών ξένου συναλλάγματος πρέπει να παίξει έναν
σημαντικό ρόλο σε αυτό. Επιπλέον, οι αβεβαιότητες σε σχέση με την
ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσει και το μέλλον του Ευρώ,
ακόμα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους προκαλεί να διστάσουν να
στρέψουν τις αποταμιεύσεις τους στην κατεύθυνση του Ευρώ.
Αντιμέτωπος με όλα αυτά κάποιος μπορεί μόνο να πει ότι η
απελευθέρωση των διεθνών αμοιβών και των διεθνών καπιταλιστικών αγορών
δεν έχουν κάνει τίποτα με σκοπό να βελτιώσουν την κατανομή είτε εντός είτε
μεταξύ των οικονομιών. Σε αντικατάσταση, έχει χρησιμεύσει μόνο για να
σπρώξει προς τα πάνω την τάση της προς την κρίση.
Αυτό συμβαίνει για λόγους όπως, για παράδειγμα ο Jagdish Bhagwati ο
νικητής του βραβείου Νόμπελ, που ανάμεσα σε άλλα πράγματα έγινε γνωστός
ως ένας ακλόνητος συνήγορος του ελεύθερου εμπορίου αγαθών, είναι
αφοσιωμένα αντίθετος στην ελευθερία για διεθνής καπιταλιστικές αγορές –
εκτός αν συνδέονται με την χρηματοδότηση των εμπορικών η άμεσων
επενδύσεων. Αντίθετα στην περίπτωση της θεωρίας ξένου εμπορίου, κανένας
οικονομολόγος δεν έχει υπάρξει ικανός να αποδείξει ότι οι ελεύθερες διεθνείς
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καπιταλιστικές κινήσεις ταυτίζονται με τα κέρδη στην οικονομική άνθηση
(Bhagwati

2007). Ο Bhagwati

συμφωνεί με την άποψη του Charles

Kindleberger, ένας άλλος διάσημος οικονομολόγος, ότι οι χρηματαγορές
έχουν «τάση για κύκλους μανίας, πανικών, και συγκρούσεων».
Χώρες που δεν έχουν εγκαταλειφτεί σε αυτήν την μανία για ζεστό
χρήμα είναι ως αποτέλεσμα λιγότερο επιρρεπείς στις χρηματοοικονομικές
κρίσεις. Αυτό απεικονίζεται

ιδιαιτέρως ξεκάθαρα με το παράδειγμα της

Κίνας η οποία συνεχίζει να διατηρεί καπιταλιστικούς ελέγχους και έτσι έχει
καταστεί ικανή να αποφεύγει να συρθεί στην δύνη της οικονομικών κρίσεων
των τελευταίων δεκαετιών, παρόλο που κατά καιρούς έχει υποφέρει
αξιοσημείωτα ως αποτέλεσμα των έμμεσων επιδράσεων στις εξαγωγές της.
Την ίδια στιγμή, η Κίνα λειτούργησε ως άγκυρα σταθερότητας για της χώρες
της κρίσης στην Ασιατική κρίση το 1997/98. Στην τρέχουσα κρίση, έχει κάνει
το ίδιο επίσης χάρις σε ένα οικονομικό πρόγραμμα

κινήτρων που αξίζει

περίπου δεκαπέντε τοις εκατό του ΑΕΠ και ένα πρόγραμμα δανεισμού
ολοκληρωτικά διπλασιάζοντας αυτή την ποσότητα η οποία βοήθησε όχι μόνο
την Κίνα την ίδια αλλά επίσης τις γείτονες χώρες και, πιο συγκεκριμένα, την
Γερμανία να επιστρέψει σε μία αναπτυξιακή πορεία εκπληκτικά γρήγορα.
Από μια οικονομική προσωπικά άποψη, υπάρχει μια άλλη κατάσταση
συμβάντων, πέρα από τις βραχυπρόθεσμες καπιταλιστικές κινήσεις οι οποίες
οφείλουν να ενθαρρύνουν την προειδοποίηση. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο
σύστημα Bretton Woods οι επενδύσεις έπρεπε να χρηματοδοτηθούν κυρίως
από το εγχώριο απόθεμα. Μετά το θάνατο αυτού συστήματος και την άρση
των ελέγχων στις συναλλαγές λογαριασμών κεφαλαίου ήταν αναμενόμενο ότι
οι επενδύσεις και οι αποταμιεύσεις θα διαχωρίζονταν. Εφόσον οι επενδυτές
στις παγκοσμιοποιημένες καπιταλιστικές αγορές μπορούν να εξασφαλίσουν
χρηματοδοτήσεις

οπουδήποτε δεν θα έπρεπε να είναι πλέον δυνατό να

διακρίνουν ένα συσχετισμό ανάμεσα στα διεθνή αποθέματα και στις διεθνείς
επενδύσεις. Ωστόσο, οι αποταμιεύσεις και οι επενδυτικές ανάγκες των
επιχειρήσεων έχουν μόλις και μετά βίας αποκλειστεί στις περισσότερες
χώρες. Αυτή η απόκλιση των εμπειρικών αποδείξεων από τις κερδοσκοπικές
προσδοκίες είναι γνωστή ως το παράδοξο Feldstein – Horioka (Obstfeld et al.
2000). Υποκινεί την ερώτηση του ποιά πλεονεκτήματα μπορούν να υπάρξουν
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στις ελεύθερες διεθνείς καπιταλιστικές κινήσεις εάν σε μια συγκεκριμένη
χώρα σπανίως υπάρχουν χάσματα ανάμεσα στα διεθνή αποθέματα και τις
επενδυτικές ανάγκες.
Αυτό που η απελευθέρωση των διεθνών καπιταλιστικών αγορών έχει
επεξεργαστεί στην θέση της είναι υπερβολικό κρατικό και ιδιωτικό χρέος σε
αρκετές χώρες και στην χρηματοδότησή τους από τα αποταμιεύσεις άλλων
χωρών. Η σημασία των ξένων αποταμιεύσεων τείνει επίσης να οδηγεί σε
ανατίμηση αξίας νομίσματος, βλάπτοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της
χώρας εισαγωγής αποταμιεύσεων. Ως αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες τις
Αμερικής τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν σε μεγάλο βαθμό χάσει την
πρώιμη βιομηχανική παραγωγικότητα. Αντιστρόφως, οι χώρες εξαγωγής
αποταμιεύσεων, όπως η Γερμανία και η Κίνα, μέσω της τάσης των
νομισμάτων τους ενάντια στην υποτίμηση, έχουν εξασφαλίσει τεχνητά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αναπτυξιακά κίνητρα. Ωστόσο, αυτό
σημαίνει επίσης ότι έχουν υποστεί λιγότερο εξαναγκασμό για να εμπλακούν
στην

σύνθετη

επιχείρηση

της

εγχώρια

παρακινητικής

ανάπτυξης.

Ομολογουμένως, η εξαγωγή των πλεονασματικών αποταμιεύσεων είναι πάντα
συνδεδεμένη στην χαμηλότερη κατανάλωση εκ μέρους των ιδιωτικών
νοικοκυριών ή του κράτους. Ως αποτέλεσμα, η εισαγωγή ή η εξαγωγή των
αποταμιεύσεων προβοκάρει μια διαδικασία αρνητικής ή θετικής αθροιστικής
αφορμής στην έννοια του Myrdal. Αυτή η διαδικασία μπορεί να παρατηρηθεί
όχι μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά επίσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

5. Οικονομικές κρίσεις

5.1. Μεξικό ΙΙ
Το Μεξικό ήταν ο κύριος εκτελεστής και στην πρώτη σύγχρονη κρίση
χρέους και στην πρώτη μοντέρνα οικονομική κρίση, την λεγόμενη κρίση
τεκίλας του 1994. Όπως λένε στο Μεξικό, τόσο μακριά από τον Θεό, αλλά
τόσο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η μία κρίση οδήγησε
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στην επόμενη καθώς η απελευθέρωση του ξένου συναλλάγματος του Μεξικού
και των καπιταλιστικών αγορών είχαν αξιολογηθεί μετά την πρώτη κρίση.
Οι ολοκληρωτικά απελευθερωμένες διεθνείς καπιταλιστικές κινήσεις
δεν ταιριάζουν με τις πάγιες τιμές τόκων. Εάν κάποιος εύχεται παρ’ όλ’ αυτά
να διατηρήσει σταθερές τις συναλλαγματικές ισοτιμίες κάποιος απαιτεί είτε
μεγάλα

αποθέματα

είτε

έναν

δυνατό

και

αξιόπιστο

παρασκήνιο. Εφόσον τα αποθέματα ήταν χαμηλά ως

συνεργάτη

στο

αποτέλεσμα της

πρόσφατης κρίσης χρέους και η κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον και

στην

Γουόλ Στριτ επιδίωκαν άλλους τόκους, τον Δεκέμβριου του 1994 ο αποχωρών
Μεξικανός Πρόεδρος Salinas de Gortari – αλλιώς ένας φλογερός συνήγορος
του νεοφιλελευθερισμού – αθέτησε την υπόσχεσή του να μην αλλάξει την
συναλλαγματική ισοτιμία.
Η υποτίμηση έχει γίνει αναπόφευκτη, μεταξύ άλλων πραγμάτων,
εξαιτίας της χειροτέρευσης των βραχυπρόθεσμων ροών κεφαλαίου. Η
Μεξικανική Κεντρική τράπεζα είχε προσπαθήσει να σταματήσει την παρακμή,
αλλά μόνο επιταχύνοντας την εκροή του κεφαλαίου και σύντομα βρέθηκε
χωρίς αποθέματα. Η κατανοητή ανάγκη για ομόλογα εκ μέρους των διεθνών,
αλλά επίσης των Μεξικανικών επενδυτών τέθηκε υπό

αξιοσημείωτο

περιορισμό με την επικείμενη αλλαγή της κυβέρνησης, τον φόνο ενός από
τους υποψηφίους Προέδρους και ο Marcos, τον αινιγματικό καθοδηγητή ενός
επαναστάτη των αγροτών στο Chiapas στον οποίο η κυβέρνηση είχε μόλις
δηλώσει πόλεμο. Πριν την κρίση αυτοί οι επενδυτές είχαν «ανταμείψει» το
Μεξικό με άφθονες αγορές των Μεξικανικών ομολόγων – οι οποίες τελικά
οδήγησαν σε έναν πλεόνασμα λογαριασμού κεφαλαίου του επτά τοις εκατό
του ΑΕΠ – και τώρα προσπάθησαν να βγάλουν τα χρήματά τους έξω για την
ασφάλεια της χώρας πριν από την υποτίμηση. Τελικώς, η Ουάσινγκτον, το
ΔΝΤ και η τράπεζα διεθνών διακανονισμών έπρεπε να κατασκευάσει μια
συμφωνία που τελικά επρόκειτο να στοιχίσει στον Αμερικανό φορολογούμενο
είκοσι δισεκατομμύρια δολάρια εξαιτίας ενός νόμου προωθημένου από
Αμερικανούς επενδυτές. Ειρωνικά, ο Robert Rubin ως νέος γραμματέας του
θησαυροφυλακίου ήταν ικανός -

κατ’ ουσίαν – να δώσει ελεύθερα είκοσι

δισεκατομμύρια δολάρια στους κατόχους των Μεξικανικών εγγυητών, από
τους οποίους ο προηγούμενος υπάλληλος Goldman Sachs έλαβε την μερίδα
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του λέοντος. Η Αργεντινή και η Βραζιλία, οι οποίες είχαν επηρεαστεί από την
Μεξικανική κρίση, έπρεπε επίσης να συμμετάσχει στην συμφωνία διάσωσης
για το Μεξικό.
Συγκριτικά με την προηγούμενη κρίση χρέους είχαν διδαχθεί μαθήματα
σε σχέση με την ταχύτητα της κρατικής μεσολάβησης.

Εκτός από το ότι

αυτήν την φορά τα ακίνητα της Γουόλ Στριτ ήταν ικανά να επιτρέψουν στον
φορολογούμενο να πληρώσει τα σπασμένα. Φυσικά, για την Μεξικανική
οικονομία δεν υπήρξε «γιορτή» του είδους που απολαμβάνει η Γουόλ Στριτ.
Η συμφωνία περιλάμβανε τις συνήθεις ορθόδοξες εντολές, κυρίως την μείωση
και τον αυστηρό έλεγχο των κυβερνητικών σπαταλών, την αναδόμηση των
επιχειρήσεων και της οικονομίας, τις αυξήσεις των

τιμών των τόκων και

την

Τράπεζα.

νομισματική

σύσφιξη

από

την

Κεντρική

Όπως

ήταν

αναμενόμενο η οικονομία λίμνασε τα επόμενα χρόνια. Η ανεργία, η μερική
απασχόληση και η ανεπισημότητα της οικονομίας αυξήθηκαν και ο μέσος
όρος των εισοδημάτων έπεσε περαιτέρω.

5.2 Αργεντινή
Η έκταση στην οποία οι πολιτικές και η οικονομία είναι περιπλεγμένες
απεικονίζεται καθαρά από το παράδειγμα της Αργεντινής. Το υψηλό εθνικό
χρέος ήταν μια κληρονομιά της στρατιωτικής δικτατορίας, που η κυβέρνηση
του προέδρου Alfonsin, εξέλεξε δημοκρατικά το 1983, δεν μπορούσε να
αποφύγει. Αυτό είχε προηγηθεί από την υποθήκευση κρατικών επιχειρήσεων
υπό τον στρατηγό Videla (1976 – 81) με σκοπό να εξασφαλίσει δάνεια από τις
τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέρη αυτών των δανείων κρατήθηκε με
την

συστατική έγκριση του ΔΝΤ ως χαμηλότοκες αποταμιεύσεις από την

Κεντρική Τράπεζα. Σε όλα αυτά προστέθηκε η διαφθορά και η του άνοδος
κεφαλαίου τα οποία συνεισέφεραν στην καταστροφή μιας πόλης που μερικές
μόνο δεκαετίες πριν παρέμενε μια από τις πιο ανθισμένες του κόσμου.
Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η Αργεντινή ρουφήχτηκε στην δίνη
της κρίσης χρέους, η οποία πυροδοτήθηκε από τον Paul Volcker και την
παγκόσμια οικονομική ύφεση.
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Η χώρα βρισκόταν στην θλίψη μια οικονομικής επείγουσας ανάγκης
όταν ο Raul Alfonsin, από τον οποίο οι ψηφοφόροι είχαν μεγάλες ελπίδες,
κατέλαβε την έδρα του πόθου το 1983. Ωστόσο, το 1989 η κυβέρνησή του
απότομα απέτυχε την χρεωκοπία της χώρας, τον υπερπληθωρισμό και τον
λαϊκό αναβρασμό.
Ο Carlos Menem και ο Υπουργός του για οικονομικές υποθέσεις
Domingo Cavallo σταθεροποίησε το Αργεντίνικο austral στο δολάριο των
Ηνωμένων Πολιτειών εντός του πλαισίου ενός συναλλαγματικού ορίου και
έγινε η σπουδαιότερη κόρη οφθαλμού του ΔΝΤ. Οι πληρωμές και οι κινήσεις
κεφαλαίων παρέμειναν εντελώς απεριόριστες. Το πείραμα ήταν πετυχημένο,
παρόλο μόνο σε σχέση με το τέλος του υπερπληθωρισμού. Το austral, το
οποίο ήταν υπερτιμημένο από την αρχή, προώθησε την μια εταιρεία μετά την
άλλη είτε οι εξαγωγές είτε η εγχώρια αγορά προσανατολίζονταν προς
πτώχευση και η Αργεντίνικη οικονομία συνολικά σε λησμονιά. Η ανεργία
άνθισε σε επίπεδα που δεν είχαν φανεί από την παγκόσμια υποτιμήθηκε
εναντίον του δολαρίου των Ηνωμένων Πολιτειών – ένα τέταρτο των
Αργεντίνικων εξαγωγών πήγε στην Βραζιλία τότε – το οποίο έκανε

τα

Αργεντίνικα προϊόντα ακόμα ακριβότερα και εφάρμοσαν ένα επιπλέον
πλεονέκτημα στις Βραζιλιάνικες εξαγωγές.

Όπως ήταν αναμενόμενο σε τέτοιες συνθήκες η Αργεντινή δεν ήταν σε
θέση να φροντίσει τις συσσωρευμένες ξένες οφειλές τις ή ακόμα να τις
μειώσει. Με έκπληξη, το ΔΝΤ συνέχισε να δανείζει στην χώρα περισσότερα
χρήματα και επιμήκυνε τις περιόδους εξόφλησης, που τελικώς μόνο αύξησε
την κρίση. Τα καινούργια χρήματα εξαφανίστηκαν εν ριπή οφθαλμού υπό
συνθήκες

ελεύθερης

μετατρεψιμότητας,

αν

μη

τι

άλλο

στους

φοροδιαφεύγοντες οι οποίες άνθιζαν εκείνα τα χρόνια. Εξαιτίας του αυστηρού
συνδέσμου με το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών η έλλειψη χρημάτων
έγινε ακόμα εντονότερη και μια σειρά παράλληλων νομισμάτων έκανε της
εμφάνισή της. Δημιουργήθηκαν από περιφερειακές κυβερνήσεις – για
παράδειγμα η επαρχία Patacon του Buenos Aires – και ακόμα από την
Κεντρική κυβέρνηση (κυβέρνηση Lecop) εφόσον διαφορετικά δεν θα ήταν σε
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θέση να πληρώσουν τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Η κατάσταση
στην πόλη ήταν ανυπόφορη και χειροτέρευε μέρα με τη μέρα. Στην Αργεντινή
μία σε πλήρους άνθησης χρηματοοικονομική κρίση είχε αναπτυχθεί πέρα από
την αρχική κρίση χρέους η οποία προκλήθηκε από την δικτατορία, που
δημοκρατικά εξέλεξαν κυβερνήσεις τις οποίες έπρεπε τώρα αντιμετωπίσουν
και, η μία μετά την άλλη, καταστράφηκαν.
Τα πράγματα χειροτέρεψαν το 2000 και 2001 που ο πληθυσμός
πανικοβλήθηκε, άδειασε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και αγόρασε
δολάρια

των

Ηνωμένων

Πολιτειών.

Έγινα

μαζικές

διαδηλώσεις

(περιλαμβανομένου του βανδαλισμού των εταιρειών και ιδρυμάτων)

τις

οποίες ο Πρόεδρος Rua προσπάθησε να ελέγξει ανακηρύσσοντας κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης. Αντ’ αυτού, αυτός μόνο έριξε λάδι στην φωτιά. Η
επακολούθηση αστυνομικών ενεργειών οδήγησε σε

έναν αριθμό θανάτων.

Φυσικά έγιναν πολιτικές αλλαγές ως αποτέλεσμα αυτού του χάους και
αρκετές αλλαγές στην πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρόεδρος A. Rodriguez
Saa, ο οποίος παρέμεινε στην υπηρεσία μόνο μια εβδομάδα, ανακοίνωσε την
χρεωκοπία της Αργεντινής τα Χριστούγεννα του 2001. Τα ξένα παθητικά
ανήλθαν στο γιγαντιαίο – και όχι μόνο για τα δεδομένα της εποχής – σύνολο
των εκατό τριάντα δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με την δήλωση της χρεοκοπίας ήταν δυνατό να διαφύγει των όρων που
επιβλήθηκαν από το ΔΝΤ ο διάδοχος του Rodriguez Eduardo Duhalde
συνεπώς εγκατέλειψε την επικρατούσα «ορθοδοξία» και την προσέγγιση να
πολεμήσει την κρίση ή οποία βοήθησε μόνο στο να την αυξήσει και επιδίωξε
το δρόμο της ετεροδοξίας: υποτίμησε το peso – ένα νέο peso είχε διαδεχτεί
το austral – επέτρεψε στους τραπεζικούς ταμίες να παραμείνουν κλειστοί για
μερικές μέρες σε μια στιγμή, πάγωσε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς
που περιείχαν ποσά πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο μέχρι το 2010 (το
λεγόμενο Corralon, ένα μεγάλο περιφραγμένο λιβάδι για βόδια, «μαντρί») και
εισήγαγε ένα πρόγραμμα υποστήριξης του εισοδήματος για οικογένειες που
έχουν βυθιστεί στην φτώχεια. Οι καταθέσεις δολαρίου οι οποίες είχαν
ωφεληθεί από τις υποτιμήσεις μετατράπηκαν στη παλιά συναλλαγματική
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ισοτιμία, οι οφειλές στην καινούργια. Εφόσον σχεδόν κάθε Αργεντινός είχε
έναν λογαριασμού σε δολάρια και είχαν πολλές άλλες κατονομασμένες
οφειλές σε δολάρια οι άνθρωποι κατανοήσιμα ένιωσαν εξαπατημένοι.

Η

λαϊκή δυσαρέσκεια παρέμεινε σε ένα επικίνδυνο επίπεδο, συγκεκριμένα μετά
την οικονομική συρρίκνωση ακόμα περισσότερο. (μείον έντεκα τοις εκατό το
2002).
Ωστόσο, η ορθόδοξη πολιτική ήταν συνταρακτική επιτυχία. Η
δραστική υποτίμηση του peso (στο τέλος του 2002 από τριακόσια τοις εκατό
στο ογδόντα τοις εκατό ο πληθωρισμός) επέφερε μια οικονομική ανάκαμψη
στο τέλος του χρόνου. Επιπλέον, ο πληθωρισμός στο τελευταίο τέταρτο είχε
πέσει αρκετά κάτω ένα τοις εκατό το μήνα. Το 2003 και 2004 η κυβέρνηση
άρχισε να χαλαρώνει το Corralon. Με το πέρασμα του χρόνου έγινε μια
ακόμη αρχή ξαναγοράζοντας τα παράλληλα συναλλάγματα και σε τιμές που
δεν συνεπάγονταν μεγάλες απώλειες για τους μετόχους. Ακόμα και μετά από
αυτό η οικονομία της Αργεντινής αναπτύχθηκε σχεδόν με τους ρυθμούς
ανάπτυξης της Κίνας.
Προς το παρόν το πρόβλημα του παραβατικού ξένου χρέους της χώρας
παρέμεινε άλυτο. Συνίστατο σε μία αναλογία των σαράντα πέντε σε πενήντα
πέντε χρηματικών υποχρεώσεων σε διεθνή ιδρύματα (όπως το ΔΝΤ και η
Παγκόσμια Τράπεζα) και σε ιδιωτικούς πιστωτές. Σε σχέση με το τελευταίο, η
Αργεντινή είχε περιστασιακά πέσει σε καθυστερημένες οφειλές, αλλά τελικά
συμβάδισε με τις υποχρεώσεις της. Δοσμένης της σημαντικής οικονομικής
βελτίωση από το 2003 ξεπλήρωσε αυτά τα πολύπλευρα δάνεια πρόωρα και
από τον Ιανουάριο του 2006 ήταν αποδεσμευμένη από το χρέος όσον αφορά
στο ΔΝΤ.
Σε αντίθεση, οι ιδιωτικοί πιστωτές – συμπεριλαμβανομένων των
Γερμανικών

και

Ιταλικών

Τραπεζών

που

είχαν

αδιάλλακτες στις διαπραγματεύσεις του χρέους

αποδειχθεί

ιδιαίτερα

- έπρεπε να αποδεχθούν

βαριές απώλειες. Όπως με τα ομόλογα Brady υπήρχαν τρία είδη ομόλογων με
αποσβέσεις του κεφαλαίου μεταξύ του τριάντα και εβδομήντα τοις εκατό και
μία διαφορετική εκδοχή χωρίς απόσβεση του κεφαλαίου αλλά με απώτερο
μέλλον σε χαμηλό επιτόκιο. Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου του 2005 πάνω από
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το εβδομήντα πέντε τοις εκατό των ιδιωτικών χρεών είχαν αναδιαρθρωθεί, με
τους πιστωτές να πρέπει να αποδεχτούν αξιοσημείωτα κουρέματα.
Σε αντίθεση με προηγούμενες συμφωνίες που αφορούν άλλες χώρες
μία περίσταση είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη: οι πιστωτές συμφώνησαν ότι
στο μέλλον στην περίπτωση νόμιμων αμφισβητήσεων θα ίσχυε ο νόμος της
Αργεντινής και η Αργεντινή θα ήταν τόπος της αρμοδιότητας. Με αυτόν τον
τρόπο η Αργεντινή δεν θα ήταν πια θύμα των λεγόμενων ληστρικών
αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα ληστρικά αμοιβαία κεφάλαια είναι ένα είδος
αντιστάθμισης των κεφαλαίων τα οποία ειδικεύονται στο να εξαγοράζουν
ομόλογα Brady και άλλα χρεόγραφα τα οποία έχουν υποστεί απόσβεση του
κεφαλαίου, σε μια αντίστοιχη έκπτωση, με σκοπό τότε να διεκδικήσει το
συνολικό ποσό του αρχικού χρέους και των συσσωρευμένων τόκων, συνήθως
ενώπιων των δικαστηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών ή των Βρετανικών. Είναι
επιτυχημένα

πολύ

συχνά.

Οι

αναπτυσσόμενες

περιοχές

οι

οποίες

ανακουφίστηκαν λίγο για μερικά χρόνια μέσω των ομολόγων Brady
τιμωρήθηκαν με τον σκληρότερο τρόπο από τα ληστρικά αμοιβαία κεφάλαια
και τα δικαστήρια.
Στην ετήσια συνάντηση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας τον
Οκτώβριο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης προσκάλεσε την Αργεντινή
να υπεισέλθει αμέσως σε διαπραγματεύσεις με αυτά τα ληστρικά αμοιβαία
κεφάλαια

προκειμένου

να

αυξήσει

το

πρωτογενές

πλεόνασμα

προϋπολογισμού της για να αποπληρώσει τις οφειλές της και να επιβάλλει
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (Wikipedia 2011). Οι ετερόδοξες μέθοδοι για
την καταπολέμηση της κρίσης και οι επιτυχίες τους γοργά έστειλαν τέτοιες
απαιτήσεις στον «σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».

6. Διόγκωση της Αγοράς Ακινήτων

Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε μια συνιστώσα μιας ολόκληρης σειράς
της κρίσης χρέους και των οικονομικών κρίσεων, παλιών και καινούργιων,
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δηλαδή αγορές ακινήτων. Για συγκεκριμένους λόγους που θα κοιτάξουμε εν
καιρώ αυτές τις αγορές, επίσης συχνά τείνουν να μπαίνουν με πέμπτη
ταχύτητα ή να εξασθενούν στην στασιμότητα. Επιπλέον, η τιτλοποίηση των
στεγαστικών δανείων και άλλων οικονομικών καινοτομιών που ευθύνονταν
για ένα αξιοσημείωτο κομμάτι του κλιμακώμενου πλεονάσματος ρευστότητας
στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

6.1 ΗΠΑ 2007
Οι αγορές ακινήτων έχουν επίσης διαδραματίσει έναν εξαιρετικά
σημαντικό ρόλο στην τρέχουσα οικονομική κρίση, η οποία ξέσπασε το 2007,
εφόσον ένα αξιοσημείωτο κομμάτι των πιστωτικών πυραμίδων οι οποίες
έχουν στοιβαχθεί κατά τα τελευταία χρόνια βασίζονταν κυρίως στην
θαυμαστή και πολλαπλή μεταμόρφωση των στεγαστικών δανείων σε
υποτιθέμενη ασφαλή τιτλοποίηση απαιτήσεων στεγαστικών δανείων (MBS).
Αυτά

τα

πιστωτικά

διαπραγματεύσιμα

παράγωγα

εξασφαλισμένες

διαχωρίστηκαν
δανειακές

κυρίως

υποχρεώσεις

σε

επίσης

(CDO)

και

ομαδοποιήθηκαν σε νέα τμήματα. Αυτά τα πακέτα συχνά ξανά είχαν
τιτλοποιηθεί χωριστεί και ομαδοποιηθεί

(το λεγόμενο CDO2). Τότε το

σύνολο της παρτίδας εφοδιάστηκε με κορυφαίες εκτιμήσεις από τους
οργανισμούς αξιολόγησης. Αυτές οι δομές οι οποίες ήταν ένθετες και
διασυνδεδεμένες

από

επενδυτικές

τράπεζες

συγκεκριμένα,

οι

οποίες

κατέλαβαν το ογδόντα τοις εκατό των κερδών τους από αυτές, αποδείχτηκαν
ότι ήταν η Αχίλλειος πτέρνα των υπερτροφικών χρηματοοικονομικών αγορών
και επρόκειτο αργότερα να πυροδοτήσουν την οικονομική κρίση.
Ήδη από το 2005 το ομοσπονδιακό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών
είχε αρχίσει να επιδιώκει μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική. Ως
αποτέλεσμα, τα επιτόκια αυξήθηκαν ξανά στο πέντε τοις εκατό, προς το
παρόν βάζοντας ένα φρένο στην ταραχώδη ανοδική τάση των τιμών των
ακινήτων. Από το 2006, οι τιμές άρχισαν να πέφτουν, ολοένα και πιο γοργά.
Από τα μέσα του 2007 στα μέσα του 2008 οι αξίες των ακινήτων μειώθηκαν
κατά δεκαπέντε τοις εκατό. Αυτό, με την σειρά του, σήμαινε ότι ολοένα και
περισσότερα στεγαστικά δάνεια – ιδιαίτερα δάνεια υψηλού κινδύνου – δεν θα
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μπορούσαν πια να εξασφαλιστούν. Αυτά εμπεριείχαν εκατό τοις εκατό
στεγαστικά δάνεια – με άλλα λόγια – χωρίς μια προκαταβολή – σε δανειστές
με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Η ιδέα ήταν ότι τέτοια δάνεια θα, τρόπον
τινά,

τους

χρηματοδοτούσαν

όσο

οι

τιμές

ακινήτων

συνέχιζαν

να

εκτοξεύονται. Επιπλέον, οι οφειλέτες στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ είναι
νομικά υπεύθυνοι μόνο σε σχέση με την περιουσία στην οποία εκδόθηκε το
δάνειο! με άλλα λόγια, όχι με τα άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Τέτοιες σχέσεις είναι σε κάθε κομμάτι τόσο επικίνδυνες όσο
εμφανίζονται να φτιάχνονται στον ουρανό: πρακτικά καμία Ευρωπαϊκή
τράπεζα δεν θα τις είχε αγγίξει με έναν δεκάποδο πόλο. Παρ’ όλα αυτά,
ακόμα

και

οι

γερμανικές

τράπεζες

–

περιλαμβανομένης

της

KfW

αναπτυξιακής τράπεζας και κάποιες περιφερειακές τράπεζες - ένιωσαν μια
πιεστική ανάγκη να εμπλακούν ενεργά στους γύρους τιτλοποίησης που αυτά
τα αμφίβολα δάνεια αποτελούν το υπόστρωμα. Επίσης, εγκατέστησαν τους
λεγόμενους αγωγούς και τα ειδικούς επενδυτικούς φορείς (SIV) οι οποίοι
ήταν εκτός ισολογισμού ώστε να μην χρειαζόταν να ενεργήσουν σαν τον
εκδότη ώστε να καταστούν υπόχρεοι. Φυσικά, οι οργανισμοί αξιολόγησης δεν
θα μπορούσαν να γίνουν υπεύθυνοι ούτε για τις εξωφρενικές εκτιμήσεις τους
– είτε πριν είτε μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Και σαν να μην ήταν αρκετές
αυτές οι παράτολμες κατασκευές, αυτές οι αγορές για πιστωτικά παράγωγα,
συσσωρευμένες η μία πάνω στην άλλη, ήταν υψηλά ενεργές, εξαιρετικά
βραχυπρόθεσμες και συχνά αναχρηματοδοτούμενες μόνο μέσω διατραπεζικής
αγοράς.
Με υψηλότερα επιτόκια και την πτώση της αξίας των ακινήτων οι
μέτοχοι τέτοιων πολλαπλών τιτλοποιήσεων στεγαστικών δανείων φυσικά
υπέπεσαν σε δυσκολίες. Οι οργανισμοί αξιολόγησης που είχαν πρόσφατα
αξιολογήσει πολλές από αυτές τις τιτλοποιήσεις ΑΑΑ πανικοβλήθηκαν
εξαιτίας αυτών των εξελίξεων και αμέσως χαμήλωσαν την εκτίμηση μερικών
κινητών αξιών κατά τρεις βαθμίδες, που δεν είχε ξανασυμβεί. Η πολυκυκλική
συμπεριφορά των πρακτορείων αξιολόγησης μοιραία εξυπηρέτησε μόνο στο
να επιδεινώσει την κρίση. Συνεπώς, όχι μόνο ποικίλες αγορές κινητών αξιών
κατέρρευσαν

τον

Σεπτέμβριο

του

2007,

αλλά

επίσης

διατραπεζικές

εκτιμήσεις, που είναι υψίστης σημασίας για συναλλαγές πληρωμών (ξαφνικά
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δάνεια που οι τράπεζες παραχωρούσαν η μία στην άλλη για βραχυπρόθεσμα
ισοζύγια ρευστότητας). Τα ρίσκα της βραχυπρόθεσμης επανεκκίνησης των
πιο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είχαν απλά γίνει υπερβολικά μεγάλα. Το
μεγαλύτερο πλήγμα από αυτά ήταν τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου
και τα εκτός ισολογισμού ειδικοί επενδυτικοί φορείς.
Όταν η αναχρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων μέσω της αγοράς
χρημάτων κατέρρευσε αυτές οι κινητές αξίες έπρεπα να αναληφθούν εκ νέου
στους ισολογισμούς της μητρικής τους εταιρείας ή να πωληθούν. Μόνο τώρα
το μεγάλο μέγεθος του σκιώδους τραπεζικούς συστήματος ήρθε στο φώς –
ακόμα και για τους ειδικές και επιβλέπουσες αρχές αυτή ήταν μία από τις
μεγαλύτερες εκπλήξεις που συνδέεται με την κρίση. Τον Ιούλιο του 2007, σε
αυτούς τους

ειδικούς επενδυτικούς φορείς ανήκαν γύρω

στο ένα

δισεκατομμύριο δολάρια αξία αυτών των ριψοκίνδυνων κινητών αξιών που
έπρεπε να αναχρηματοδοτηθούν βραχυπρόθεσμα. Αυτό αντιστοιχούσε σχεδόν
σε ολόκληρο το απόθεμα των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου και
γύρω στο δεκαεπτά τοις εκατό της αξίας όλων των στεγαστικών δανείων των
Ηνωμένων Πολιτειών. Η απόσβεση της αξίας ανήλθε μεταξύ του τριάντα και
εβδομήντα τοις εκατό, πολύ περισσότερο από ότι είχε εκτιμήσει το ΔΝΤ μέχρι
και τον Απρίλιο του 2008 – οι εκτιμήσεις τους αποδείχτηκαν ότι ήταν
εξαιρετικά υψηλές για μεθοδολογικούς λόγους (βλέπε Hellwig 2008).
Στην έκταση που οι αγορές παρέμειναν να

λειτουργούν

μετά την

πρόσφατη υπέρβαση τώρα μαζικές καθοδικές διακυμάνσεις έλαβαν χώρα.
Αυτό επηρέασε άμεσα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τώρα, σε αντίθεση
με το πώς είχαν πάει πρόσφατα τα πράγματα, έπρεπε να υπολογίσουν τα
περιουσιακά τους στοιχεία στις τιμές αγοράς (η
σηματοδότηση της λογιστικής της αγοράς

λεγόμενη εύλογη αξία ή

). Με αυτόν τον τρόπο, το

συστηματικό ρίσκο – με άλλα λόγια η μετάδοση της ορμής της κρίσης σε
άλλες οικονομικές επιμέρους αγορές – αυξήθηκε. Το γεγονός ήταν ότι η
συσχέτιση των ρίσκων αγοράς στα μοντέλα κινδύνου των τραπεζών, στην
οποία υποτίθεται ότι θα βασίζονταν εντός του πλαισίου Basel II, δεν
επετράπη και ως εκ’ τούτου τους χτύπησε με τον σκληρότερο τρόπο (Hellwig
2008, 2010).
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Η κατάρρευση των πιστωτικών πυραμίδων και η πτώση της αξίας της
υποκείμενης ακίνητης περιουσίας βύθισαν όχι μόνο τα διεθνή οικονομικά
συστήματα

των

Ηνωμένων

Πολιτειών

στην κρίση,

αλλά

επίσης

τις

επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους στην πραγματική οικονομία - για να μην
αναφέρουμε διάφορες κυβερνήσεις οι οποίες, για καλό ή για κακό,
αισθάνθηκε υποχρεωμένη να διασώσει αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
με εκατοντάδες δισεκατομμυρίων ευρώ εν όψει βέβαιης καταστροφής.
Δυστυχώς αυτά τα προβλήματα θα είναι μαζί μας για πολύ καιρό
ακόμα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το ίδρυμα της Διεθνούς Οικονομίας
στον εμπορικό τομέα των ακινήτων

αποκλειστικά το 2014 θα πληρωθούν

στεγαστικά δάνεια στην αξία του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων
εκατομμυρίων δολαρίων, από τις οποίες σχεδόν οι μισές έχουν ανεπαρκή
κάλυψη (η αξία των υποθηκών είναι υψηλότερη από την αξία της υποκείμενης
ακίνητης περιουσίας). Σε σχέση με τα οικιστικά ακίνητα η έλλειψη κάλυψης
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποκλειστικά ανέρχεται σε άλλα
επτακόσια δισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι ο
οικονομικός τομέας θα βιώσει αξιοσημείωτες δυσκολίες εξαιτίας της
χρεωκοπίας πολλών οφειλετών (βλέπε Plender 2011).

6.2 Γερμανία
Κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, η
Ιρλανδία, η Ισπανία και μερικές κεντρικές και ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες
επηρεάζονται από την ραγδαία οικονομική ανάπτυξη και «τα βάζουν» με τις
αγορές ακινήτων. Ευτυχώς, η Γερμανία – εκτός από την δυσκολία –
κατέστρεψε τους ιδιωτικούς επενδυτές και τους ειδικούς επενδυτικούς φορείς
οι οποίοι ήταν ανίκανοι να αντισταθούν στον πειρασμό των υποτιθέμενων
σταθερών κερδών αυτών των κατασκευών - απέφυγε σε μεγάλο βαθμό μια
τέτοια φούσκα στις αγορές ακινήτων. Ότι οι αυτό- ενισχυόμενες υπερβολικές
προσδοκίες δεν αναπτύχθηκαν μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι στην
δυτική Ευρώπη η ανάγκη για καινούργια στέγαση είναι για χρόνια χαμηλή,
καθώς την δεκαετία του 1990 η βιωμένη από την Ανατολική Γερμανία
κατασκευαστική ανάπτυξη δεν διήρκεσε πολύ εξαιτίας της συρρίκνωσης του
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πληθυσμού. Ήταν

η τελευταία εμπειρία που συγκεκριμένα ενθάρρυνε εν

δυνάμει επενδυτές να είναι προσεκτικοί. Αν και το αργότερο από το 2000
ήταν ξεκάθαρο ότι θα υπήρχαν αξιοσημείωτες απώλειες στην αξία γιατί
πολλές υπηρεσίες και ιδιοκτησίες δανεισμού βρέθηκαν άδειες οι απώλειες
των επενδυτών περιορίστηκαν αφού είχαν χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις
τους κυρίως στην βάση του σχήματος φοροανακούφισης υπόκεινται σε ειδικά
επιδόματα απόσβεσης. Το κράτος και οι φορολογούμενοι είχαν, σαν να λέμε,
βοηθήσει τους επενδυτές και οι τράπεζες τους χρηματοδότησαν εκ των
προτέρων.

6.3 Αγορές ακίνητης περιουσίας, ο Κατασκευαστικός Τομέας και η
οικονομία
Ώριμος στα πλαίσια της πραγματικής οικονομίας ο Κατασκευαστικός
Τομέας είναι εξαιρετικά εντατικός σε εργατικό δυναμικό και χρησιμοποιεί
έναν μεγάλο αριθμό από πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα σε μεγάλες
ποσότητες.

Για

αυτό

το

λόγο,

ταιριάζει

καλύτερα

από

ουσιαστικά

οποιαδήποτε άλλο κλάδο να είναι η μηχανή της οικονομικής ανάκαμψης.
Αυτό εφαρμόστηκε επίσης στην ανατολική Γερμανική Οικονομία η οποία
κατά την διάρκεια του πρώτου χρόνου μετά την πτώση του Τείχους του
Βερολίνου

έχασε

το

ογδόντα

τοις

εκατό

της

βιομηχανίας

της.

Η

κατασκευαστική βιομηχανία – η υποδομή, η εμπορική κατασκευή, η κατοικίες
– ήταν ένας από τους λιγοστούς τομείς που για λίγο τουλάχιστον ήταν σε
σημαντικό βαθμό ικανός να δημιουργήσει καινούργιες δουλειές και εισόδημα.
Η ανάγκη της Ανατολικής Γερμανίας για κεφάλαιο ήταν τόσο μεγάλη μετά
την die Wende (η οικονομική και πολιτική μεταμόρφωση μετά την πτώση του
Τείχους του Βερολίνου) που οι Γερμανικές αποταμιεύσεις δεν επάρκεσαν και
η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, αντίθετα με την μακροχρόνια συνήθεια του να
χρηματοδοτούν τα ελλείμματα άλλων χωρών, τώρα για μερικά χρόνια
φορολόγησε βαριά ξένες αποταμιεύσεις, γίνεται αμιγής εισαγωγέας του
κεφαλαίου.
Η

Κίνα

παρουσιάζει

ένα

δραματικό

παράδειγμα

ενός

τέτοιου

οικονομικού τονωτικού προγράμματος σε ό,τι αφορά τις πράξεις της μετά το
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ξέσπασμα

της

τρέχουσας

κρίσης.

Λάνσαρε

ένα

δημόσιο

επενδυτικό

πρόγραμμα στο ποσό του δεκατρία τοις εκατό του ΑΕΠ. Επιπλέον, το 2009
σχεδόν το τρία τοις εκατό του ΑΕΠ διατέθηκε στην επέκταση των
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και περαιτέρω πιστώσεων που ανέρχονται
στο τριάντα τοις εκατό του ΑΕΠ διοχετεύτηκαν στην οικονομία (ως
αποτέλεσμα των οποίων αναμένεται ένα ξέσπασμα του πληθωρισμού). Αυτό
σημαίνει ότι η χώρα είναι ακόμη μια φορά ικανή να επιτύχει τους συνήθεις
ρυθμούς ανάπτυξης ανάμεσα στο εννιά και δέκα τοις εκατό εντός ενός μικρού
διαστήματος.
Λόγω αυτού η Κίνα έγινε η οικονομική κινητήριος δύναμη της
παγκόσμια οικονομίας. Χωρίς τις εξαγωγές στην Κίνα ούτε η Γερμανική
οικονομία δεν θα ήταν ικανή να επιστρέψει στο μονοπάτι της ανάπτυξης τόσο
γρήγορα. Τέτοια κράτη που χρηματοδότησαν οικονομικά υποκινούμενα
προγράμματα λανσαρίστηκαν επίσης επιτυχημένα σε άλλες Ασιατικές χώρες
μετά την κρίση (πέντε τοις εκατό του ΑΕΠ στην Ιαπωνία και στην Κορέα!
στην Γερμανία μόνο δύο τοις εκατό). Όλα ήταν κλασσικά προγράμματα νέας
οικονομικής πολιτικής. Η κυβέρνηση της Κορέας ήταν αρκετά έξυπνη για να
παρουσιάσει το οικονομικό υποκινούμενο πρόγραμμα της και εγχώρια και σε
διεθνές στάδιο ως μια πράσινη καινούργια οικονομική πολιτική (παρόλο που
δεν είναι ιδιαίτερα πράσινη) και έτσι να επαυξήσει την αποδοχή της.
Όπως κάποιος γνωρίζει, σιγά σιγά τέτοια οικονομικά υποκινούμενα
προγράμματα χρηματοδοτούνται εφόσον όλη η οικονομική δραστηριότητα
παράγει επίσης φόρους και έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος για το
κράτος. Αυτό εφαρμόζεται κατά μείζονα λόγο σε περιόδους ραγδαίας
οικονομικής ανάπτυξης. Στην Ιρλανδία και την Ισπανία η ραγδαία ανάπτυξη
της κατασκευής και της ακίνητης περιουσίας και η ευνοϊκή – ακριβώς λόγω
αυτής – οικονομική κατάσταση, καθώς επίσης ο πληθωρισμός, έφεραν τόσα
πολλά χρήματα στα θησαυροφυλάκια του κράτους που και οι δύο χώρες ήταν
ικανές να υποδεχτούν τα κριτήρια Μάαστριχ αμαχητί και να παρουσιάσουν
επιδείξουν γενναιοδωρία στους κατοίκους τους.
Όπως έχουμε γίνει μάρτυρες, κάθε ραγδαία οικονομική ανάπτυξη
πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει και ύστερα κοστίζει περισσότερο ακριβά
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στην οικονομία και στα δημόσια οικονομικά, ιδιαίτερα εάν εκ των προτέρων,
όπως στην Ιρλανδία, το φορολογικό σύστημα προσανατολιζόταν όλο και
περισσότερο ενάντια στις κυκλικά ευαίσθητες φορολογικές πηγές. Είναι
ακόμα χειρότερη εάν στην κρίση όχι μόνο μία ραγδαία ανάπτυξη της ακίνητης
περιουσίας αλλά επίσης μια περίπλοκη και ανυπολόγιστη πιστωτική πυραμίδα
καταρρεύσει και στριμώξει ολόκληρη την οικονομική και γνήσια οικονομία
σε μια ελικοειδή απότομη πτώση.

6.4 Λόγοι για την τάση της Κρίσης των Αγορών Ακίνητης Περιουσίας
Οι αγορές ακινήτων μπορούν αδιαμφισβήτητα να παρακινήσουν την
οικονομία μιας χώρας. Ωστόσο οι αγορές ακινήτων – με το σκεπτικό
υπερβολικών προσδοκιών αλλά επίσης απογοητεύσεων – μπορούν πολύ πιο
εύκολα να μπουν σε περιόδους ραγδαίας ανάπτυξης και να καταρρεύσουν
παρά από άλλους τομείς της οικονομίας. Υπάρχουν εύλογες εξηγήσεις για
αυτό;
Το πρώτο εντυπωσιακό πράγμα είναι ότι από την δεκαετία του 1970 –
με άλλα λόγια – από την εγκατάλειψη του συστήματος Bretton Woods και την
απελευθέρωση της αγοράς του τραπεζικού συστήματος και των κινήσεων
κεφαλαίου – η χρηματοοικονομικές κρίσεις έχουν πολλαπλασιαστεί, με
επίκεντρό τους τις κρίσεις ακινήτων.
Ταυτόχρονα, είναι εντυπωσιακό ότι η μετοχή καθαρής επένδυσης του
ΑΕΠ των OECD οικονομιών έχει πέσει δραματικά. Εάν οι επενδυτικοί ρυθμοί
είχαν παραμείνει σταθεροί, σύμφωνα με μία εκτίμηση στην αναφορά του
διεθνούς ιδρύματος McKinsey, μεταξύ του 1980 και 2008 θα είχαν επενδυθεί
συνολικά πάνω από είκοσι δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η δραματική
πτώση στην ζήτηση για επενδυτικά κεφάλαια συνεισέφερε σε χαμηλά
επιτόκια και έτσι παρείχε τροφή στις πιστωτικές φούσκες (Plender 2011).
Εφόσον η ανάπτυξη των αγορών εργασίας, φυσικά, είναι στενά συσχετισμένη
με επενδυτικές δραστηριότητες είναι φανερό ότι οι περισσότεροι άνεργοι και
τα εξαρτώμενα άτομα από αυτούς θα είχαν γλιτώσει

την αξιοθρήνητη μοίρα

τους εάν οι επενδύσεις είχαν παραμείνει στο προηγούμενο επίπεδο.
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Το ερώτημα το οποίο αμέσως δημιουργείται είναι το γιατί οι
επιχειρήσεις στην πραγματική οικονομία έχουν επενδύσει λιγότερα από την
προηγούμενη χρονική περίοδο τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχει να κάνει με
το γεγονός ότι με το τέλος της αστάθειας του συστήματος Bretton Woods
έγιναν μεγαλύτερες και οι χρονικοί ορίζοντες για τους επενδυτές έγιναν
μικρότεροι; Ή αντικρούεται από το γεγονός ότι οι «πραγματικές» οικονομίες
το βρήκαν επίσης καθόλα

πολύ εύκολο

να

βγάλουν χρήματα

στις

χρηματοοικονομικές αγορές; Ή κάτω από πίεση από τις χρηματοοικονομικές
αγορές, οι επιχειρήσεις συγκέντρωσαν τόσα πολλά στις συγχωνεύσεις,
αναδιαρθρώνοντας , διατιμώντας ξεχωριστά και τα λοιπά που ήταν ανίκανοι
να δώσουν επαρκή προσοχή σε νέες επενδύσεις; Ή οι βραχυπρόθεσμες
ευέλικτες προσδοκίες των κατόχων ή των διαχειριστών των μεγάλων
επενδυτικών

χρηματοδοτήσεων

οδήγησαν

στην

παραμέληση

των

μακροπρόθεσμων επενδύσεων; Ή ίσως, όπως ο Λόρδος Desai

της

οικονομικής σχολής του Λονδίνου νομίζει, η καινοτόμος δύναμη των
οικονομιών μας έχει απλά εξαφανιστεί; Μόνο κατά την διάρκεια της φούσκας
του Ίντερνετ και της Πληροφορικής δέκα χρόνια πριν ο τεχνολογικός
οπτιμισμός έγινε τόσο σπουδαίος που οι πλεονασματικές πιστώσεις δεν
χρειάζονταν να αναληφθούν από τις αγορές ακινήτων (Plender 2011). Αλλά
όπως υποδηλώνει η ονομασία του, αυτό επίσης ήταν μόνο μία παρεκτροπή
οδηγημένη από υπερβολικές προσδοκίες.
Επιπλέον, είναι εντυπωσιακό ότι τα νομισματικά και οικονομικά
περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών στην πραγματική οικονομία (μη
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί) έχουν κολοσσιαία αναπτυχθεί. Καθώς το
συμβούλιο ομοσπονδιακού αποθέματος έδειξε σε μία πρόσφατα δημοσιευμένη
μελέτη αυτές οι φίρμες των Ηνωμένων Πολιτειών που καταστέλλουν τα
νομισματικά

και

οικονομικά

περιουσιακά

στοιχεία

αξίζουν

ένα

δισεκατομμύριο εννιακόσια τριάντα εκατομμύρια δολάρια (Reynolds 2011).
Αυτή η τάση είναι η πιο εντυπωσιακή σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες και
τις πολυκλαδικές εταιρείες. Με το πέρασμα του χρόνου έχουν γίνει
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με προσαρτημένες παραγωγικές δράσεις ( όπως η
Siemens

έχει εδώ

και καιρό) και είναι σημαντικοί επενδυτές στις

χρηματοοικονομικές αγορές. Το 1980, η General Electric είχε ακόμα το
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ενενήντα τρία τοις εκατό των κερδών της σε πραγματική παραγωγή και
μάρκετινγκ! στο πρώτο τέταρτο του 2008, το πενήντα έξι τοις εκατό των
κερδών της προήλθε από οικονομικές δραστηριότητες (Lahart 2008). Το
1986/87, η Toyota κέρδισε οφέλη των ενάμιση δισεκατομμυρίων Γερμανικών
μάρκων

περίπου

από

οικονομικές

συναλλαγές!

Αυτά

ήταν

τα

μισά

προφορολογικά οφέλη της χρονιάς (Kampeeter 1990:231f). εάν είναι δυνατόν
κάποιος να κερδίσει πολλά χρήματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στις
χρηματοοικονομικές αγορές χωρίς πολλές δαπάνες – στην Toyota μια χούφτα
άνθρωποι συνεισέφεραν περισσότερα κέρδη στην εταιρεία από αρκετούς
εκατοντάδες

χιλιάδες

υπαλλήλους

στον

πραγματικό

της

λειτουργικό

καταμερισμό – γιατί πρέπει να μπει στον κόπο να παράγει και να κάνει
μάρκετινγκ

αγαθών

και

υπηρεσιών;

Ως

αποτέλεσμα,

οι

ίδιες

οι

χρηματοπιστωτικές αγορές συνεισέφεραν πιθανώς αξιοσημείωτα στην πτώση
των πραγματικών ποσοστών επενδύσεων.
Η πιο σημαντική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, πέρα
από την διατήρηση των συναλλαγών των πληρωμών, είναι η κατανομή του
κεφαλαίου στην πραγματική οικονομία. Στην πραγματικότητα, ωστόσο,
μειώνουν το διαθέσιμο κεφάλαιο για τις πραγματικές επενδύσεις και
«σοφιστικά»

το

κατανέμουν

κυρίως

σε

αυτούς.

Ταυτόχρονα,

η

χρηματοπιστωτική οικονομία παράγει εισόδημα και κέρδος που δεν μπορούν
πλέον να σταθούν σε καμία αντιληπτή σχέση στην πραγματική οικονομία.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εξαρτάται με το που ο καθένας θέτει
το περιοριστικό όριο – εάν κάποιος για παράδειγμα, λαμβάνει υπόψη του τις
οικονομικές συναλλαγές των μη οικονομικών οργανισμών – πάνω από το
τριάντα τοις εκατό του ΑΕΠ επιστρέφει στην χρηματοπιστωτική οικονομία.
Βάσει «μισθώματος», οι υπάλληλοι στην χρηματοπιστωτική οικονομία
λαμβάνουν εισοδήματα μεταξύ του τριάντα και πενήντα τοις εκατό
υψηλότερα από εκείνα άλλων υπαλλήλων (Philippon et al. 2008). Στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το είκοσι επτά τοις εκατό των κερδών που
κερδήθηκαν το 2007 επέστρεψε στην χρηματοπιστωτική οικονομία με την
στενή έννοια (Lahart 2008). Συνολικά, τα κέρδη που κερδήθηκαν στην
πραγματική οικονομία είναι πιθανώς χαμηλότερα από τα κέρδη στην
χρηματοπιστωτική οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των
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κερδών

της

χρηματοπιστωτικής

οικονομίας

δεν

απευθύνεται

σε

ένα

πραγματικό, καταναλώσιμο προϊόν. Αυτά που διαπραγματευόμαστε είναι
ουσιαστικά κέρδη τα οποία, με την σειρά τους, είναι χρήσιμα μόνο κατ’
ουσία, με άλλα λόγια για να επενδύσουν στις χρηματοοικονομικές αγορές –
αυτό ισχύει, μέχρι που στην κρίση οι απώλειες των πραγματικών χρημάτων
των

χρηματοοικονομικών

ιδρυμάτων

μετατράπηκαν

σε

μετρητά

χρησιμοποιώντας οι υπουργοί οικονομικών πραγματικά φορολογικά χρήματα.
Στην έκταση που οι εταιρείες δεν εμπλέκονται στον δικό τους
λογαριασμό στις χρηματοοικονομικές αγορές, απατώντας με αυτόν τον τρόπο
τις τράπεζες, η νομισματικής τους ανάπτυξη και τα οικονομικά περιουσιακά
στοιχεία τους θα καταλήξουν σε μεγαλύτερες καταθέσεις και επενδύσεις μαζί
με

χρηματοπιστωτικά

αποταμιεύσεις

των

ιδρύματα.

ιδιωτικών

Επιπλέον,

νοικοκυριών

φυσικά,
τα

οποία

προστέθηκαν

οι

συνέχισαν

να

αποταμιεύουν, μολονότι σε πολλές χώρες λιγότερο από τα προηγούμενα. Οι
τράπεζες, αντιστοίχως πρέπει να αναζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες για τα
χρήματα που έχουν υπό την εμπιστοσύνη τους. Γι αυτό το λόγο έπρεπε να
ανοίξουν νέες επιχειρηματικές περιοχές ενόψει της πτώσης των οικονομικών
αναγκών της πραγματικής οικονομίας.
Αυτές

οι

καινούργιες

επιχειρηματικές

περιοχές

περιλαμβάνουν,

πρώτον, πιστωτικές κάρτες, υψηλή πώληση και υποθήκες. Ενώ στο παρελθόν
τα ιδιωτικά νοικοκυριά σε πολλές χώρες είχαν μόνο περιορισμένη πρόσβαση
σε τραπεζικά δάνεια, για κάποιο διάστημα τώρα έχουν κατακλυστεί με αυτά.
Η διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης στεγαστικών δανείων αδιαμφισβήτητα
συνεισέφεραν στην ραγδαία ανάπτυξη των ακινήτων.
Μια περαιτέρω βάση για επιχειρήσεις βρέθηκε, δεύτερον, στην
προετοιμασία

και

χρηματοδότηση

συνεταιρικών

συγχωνεύσεων

–

οι

συγχωνεύσεις και οι αποκτήσεις ή M&A – στην αναδιάρθρωση των
επιχειρήσεων και λεηλασία περιουσιακών στοιχείων (μοχλευμένες εξαγορές ή
LBO; Η διαχείριση αγορών ή MBO) και, τελικά, στις τραπεζικές επενδύσεις,
τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου και σε μια πραγματική πλημμύρα των
χρηματοπιστωτικών καινοτομιών, πάνω στα οποία κατασκευάστηκαν κάποιες
με εντυπωσιακή εμφάνιση πιστωτικές πυραμίδες. υπέροχες προμήθειες θα
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μπορούσαν να αποκτηθούν σε τέτοιες δραστηριότητες εάν οι τράπεζες άμεσα
ή μέσω των ειδικών τους φορέων δεν έδρασαν οι ίδιοι για δικό τους
λογαριασμό σε αυτές τις επιχειρηματικές περιοχές. Τι πέτυχαν όλα αυτά για
την ανταγωνιστικότητα και επάρκεια των πραγματικών οικονομιών είναι
αμφίβολο, να πούμε το λιγότερο, εάν κάποιος εξετάσει τις μελέτες στις
M&As και LBOs. Σε κάθε περίπτωση, είναι βέβαιο ότι αυτές οι
δραστηριότητες έχουν οδηγήσει σε αξιοσημείωτες απώλειες θέσεων εργασίας
και ότι οι επιχειρήσεις συνεπώς έχουν ναυαγήσει εξαιτίας της επιβάρυνσης
του χρέους που τους επιβλήθηκε κατά την διαδικασία.
Τρίτον,

το

πλεόνασμα

αποταμίευσης

χρησίμευσε

για

τη

χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού που είχαν αναπτυχθεί
γοργά

σε κάθε σχεδόν OECD χώρα από την δεκαετία του 1970. Τα

κυβερνητικά ομόλογα και η υψηλή πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζικών
προμηθευτών, χορηγούν χρηματικούς πόρους και ούτω καθεξής με σταθερά
αποθέματα, παρέχοντάς τους υποστήριξη για ριψοκίνδυνες συναλλαγές. Από
αυτήν την άποψη ένα χρηματοοικονομικός κόσμος χωρίς κυβερνητικό χρέος
θα ήταν λιγότερο γεμάτος κίνδυνο και πιο σταθερός.
Σε σχέση με την παγκόσμια κατανομή του κεφαλαίου το εθνικό χρέος
των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αναπτύσσεται ανενόχλητα τα τελευταία
τριάντα χρόνια, σε συνδυασμό με τα ελλείμματα τρεχουσών λογαριασμών
(διπλό πρόβλημα ελλείμματος), μπορεί μόνο να θεωρηθεί ως ένα σοβαρό
παράδειγμα της αποτυχίας των διεθνών αγορών κεφαλαίου. Η οικονομία των
Ηνωμένων Πολιτειών, ως μία από τις πιο προσοδοφόρες του κόσμου,
απορροφά με αφθονία τις οικονομίες άλλων κάποιες φορές φτωχότερων
χωρών, όπως η Κίνα.
Όσο ποσοτικά σημαντικές αυτές οι τρείς επιχειρηματικές περιοχές
μπορούν να είναι, τα περισσότερα χρόνια ήταν προφανώς όχι αρκετά μεγάλες
για να απορροφήσουν τις πλεονασματικές αποταμιεύσεις και την ετήσια
διψήφια ανάπτυξη της ρευστότητας στην χρηματοοικονομικές αγορές. Ως
αποτέλεσμα, συνωστιζόταν, τέταρτον – και αυτό συνέβαινε για πολύ καιρό –
στις κατανομές αγορών και στις αγορές ακινήτων, παράγοντας πίεση
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πληθωρισμού εκεί. Αυτό μπορεί εύκολα να συλληφθεί στην βάση της
ανάπτυξης των τιμών των μετοχών.
Το σχεδιάγραμμα 1 απεικονίζει τιμές μετοχών για την χρονική περίοδο
1950 έως 2010 για την Ιαπωνία, την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πριν τις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι
αυξήσεις των τιμών παρέμειναν εξαιρετικά μέτριες – παρόλο που ήταν μια
εποχή υψηλών ρυθμών ανάπτυξης εξαιτίας της αναδιάρθρωσης και του
εκσυγχρονισμού της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης. Στις αρχές τις
δεκαετίας του 1980 ο Ronald Reagan και η Margaret Thatcher αποδέσμευσαν
την απελευθέρωση της αγοράς και την απελευθέρωση των αγορών κεφαλαίου.
Παρόλο που οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι κατά πολύ χαμηλότεροι από τότε οι
τιμές των μετοχών έχουν ουσιαστικά απορριφθεί. Μεταξύ του 1982 και 2007,
ο χρόνος στον οποίο η τρέχουσα κρίση έχει αναγνωριστεί, ενώ στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής οι τιμές μετοχών αυξήθηκαν δεκατριπλάσια και στο
Ηνωμένο Βασίλειο και στην Γερμανία οχταπλάσια στην Ιαπωνία αυξήθηκαν
μόνο τριπλάσια. Ωστόσο, στην Ιαπωνίας, σε σχέση με την οικονομική φούσκα
σχετικά με την οποία θα έχουμε περισσότερα να πούμε ύστερα από ορισμένο
χρόνο, υπήρχαν σημαντικές

αυξήσεις τιμών στην δεκαετία του 1980 και

1990.
Κάποιος θα μπορούσε επίσης να το θέσει ως εξής: όσο οι ρυθμοί
ανάπτυξης και το ίδιο οι επενδύσεις περιουσιακών στοιχείων και η
πραγματική αξία των υπενδεδυμένων κεφαλαίων (συσσωρευμένες καθαρές
επενδύσεις) είχαν τάση να λιμνάζουν ή ακόμα να πέφτουν, η εκτίμηση των
εταιρειών

απορρίφθηκε

μέσω

του

χρηματιστηρίου.

Η

σχέση

αυτή

παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα 2 και αναφέρεται στην Κορέα. Η διαφωνία
είναι εκπληκτική. Ακόμα και αν μέρος αυτής της διαφωνίας μπορεί να
εξηγηθεί από μία αύξηση του οργανωτικού κεφαλαίου των εταιρειών κάποιος
δεν μπορεί να αποφύγει να το δει κυρίως ως την έκφραση του μερικού
πληθωρισμού στις τιμές μετοχών.
υποτίμηση

των

περιουσιακών

Ωστόσο, αυτή η διόγκωση και έτσι

στοιχείων

δεν

περιλαμβάνεται

στον

υπολογισμό των κανονικών δεικτών πληθωρισμού. Οι Κεντρικές τράπεζες δεν
θεωρούν τις ίδιες υπεύθυνες για τον πληθωρισμό στην αγορά ομολόγων. Μία
σημαντική

ποσότητα

ρευστότητας

είναι
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δεσμευμένη

από

αυτόν

τον

πληθωρισμό και η αξία των περιουσιακών στοιχείων των οικονομικών
ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών εταιρειών επεκτάθηκε, καθιστώντας τους
ικανούς να εμπλακούν ακόμα πιο βαθιά στις χρηματοοικονομικές αγορές.
Επιστρέφοντας στις αγορές ακίνητης περιουσίας υπάρχουν θεσμικοί
και πολιτικοί λόγοι να εξηγήσουν γιατί τείνουν να είναι πιο ασταθείς από
άλλες αγορές. Η Γή στις αστικές αγορές είναι ανεπαρκής. Ο αστικός
πληθυσμός και η ανάπτυξη του εισοδήματος ωστόσο οδηγεί στο ανέβασμα
των τιμών των ακινήτων. Είναι αρκετό εάν τα εισοδήματα μιας σχετικά
μικρής διαστρωμάτωσης των κατοίκων αυξάνονται για τιμές στις περιοχές τις
οποίες

ευνοούν να ανέβουν στα ύψη. Αυτό το έχουμε δει δραματικά να

απεικονίζεται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με περιφερειακή και εμπορική
ιδιοκτησία σε Δουβλίνο και Λονδίνο. Και όσο πιο ευρύτερη είναι η ανάπτυξη
του εισοδήματος και/ή η διαθεσιμότητα των κατασκευαστικών δανείων τόσο
πιο εκτεταμένα και υψηλότερα αυξάνεται η αξία.
Εάν η ανάπτυξη της τιμής συνεχίσει να ανεβαίνει οι ιδιοκτησίες δεν
κατασκευάζονται πια σύμφωνα με την ανάγκη μόνο, αλλά επίσης με
προσδοκία γρήγορων και επικερδών πωλήσεων. Αυτό μπορεί να δελεάσει τις
τράπεζες, ως αποτέλεσμα επίσης των ανταγωνιστικών πιέσεων, να εξετάσουν
εξονυχιστικά τη θέση του εισοδήματος του δανειστή λιγότερο στενά (εκ των
προτέρων κατ 'εξοχήν

στην περίπτωση των υποθηκών υψηλού κινδύνου).

Εάν, επιπλέον όλων αυτών, τα
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πρακτορεία εκτιμήσεως

διαβεβαιώνουν τους συμμετέχοντες των αγορών

προμηθεύοντάς τους πακεταρισμένες τιτλοποιήσεις υποθηκών με κορυφαίες
βαθμολογίες – βγάζοντας το ένα τρίτο των κερδών τους με αυτό τον τρόπο
(Otte 2009:11) – και οι κυβερνήσεις, ενάντια στην καλύτερη κρίση τους,
απέτυχαν να αναλάβουν δράση να εμποδίσουν το δημοφιλή κερδοσκοπικό
πυρετό, τότε η κρίση δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά. Αυτό ακριβώς συνέβη
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα τελευταία χρόνια. Στην Κορέα, η
κυβέρνηση του Προέδρου Roh Moo-Hyun πέντε χρόνια μετά πιέστηκε
αξιοσημείωτα επειδή παρήγαγε έναν φόρο κερδοσκοπίας στις κατοικίες στα
πιο αγοραστικά κομμάτια και για τους κατοίκους διακεκριμένων κατοίκων.
Με αυτόν τον τρόπο ο λαϊκισμός μπορεί να έχει προκικλυκά αποτελέσματα
και να συνεισφέρει στον σχηματισμό της διόγκωσης.
Σε ένα άλλο επίπεδο, άλλες καθιερωμένες αδυναμίες τίθενται σε ισχύ.
Ελάχιστες αγορές ακινήτων είναι διαφανείς! πολλοί παράγοντες εμπλέκονται
στην διαμόρφωση τιμών. Πληροφορίες για συναλλαγές στις αγορές είναι
ημιτελείς, ενώ οι στατιστικές δημοσιεύονται συνήθως πολύ καθυστερημένα.
Συχνά, οι τιμές καθορίζονται από τις τράπεζες υποθηκών οι οποίες έχουν ένα
υλικό συμφέρον στις αισιόδοξες εκτιμήσεις. Ταυτόχρονα, προσπαθούν όσο το
δυνατόν περισσότερο να διαβιβάσουν φυσικά το ρίσκο στους δανειστές
(βλέπε Plender 2011).
Αυτό συνοδεύεται από μία εκπληκτική περίπτωση. Εφόσον η ακίνητη
περιουσία και η Γή είναι παρ’ όλα αυτά ιδιαίτερα ασφαλείς παρουσιάζουν, με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, την μετοχή περιουσιακών στοιχείων του Λέοντος
και τις διεκδικήσεις των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών. Ως
αποτέλεσμα, κατά τις περιόδους ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης μπορούν να
νιώσουν

βαθιά

πλουσιότεροι,

και

έτσι

μπορούν

να

επεκτείνουν

τις

επιχειρήσεις τους καθώς συμμορφώνονται με τους νόμους των αποθεμάτων,
κυρίως αφού πρέπει να διατηρήσουν την προκυκλική εύλογη αξία. Όταν η
ραγδαία οικονομική ανάπτυξη μετατρέπεται σε κατάρρευση, η κατάσταση
ωστόσο, αντιστρέφεται. Η ακίνητη περιουσία και η Γή

σε σχέση με την

εύλογη αξία, διαμορφώνουν τον πυρήνα της προκυκλικής και αυτόενισχυτικής και αυτό-επιβεβαιωτικής δραστηριότητας των τραπεζών. Εφόσον
τα έξτρα ποσοστά για τους τραπεζικούς υπαλλήλους ανατέθηκαν με τις
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συναλλαγές των ακινήτων προσανατολίζονται στην ανάπτυξη των τιμών των
αγορών έχουν επίσης μια προκυκλική επίδραση. Η ασυμμετρία των έξτρα
ποσοστών, που αυξάνεται κυρίαρχα στις περιόδους ραγδαίας οικονομικής
ανάπτυξης, συνεπώς δημιουργεί ένα κίνητρο να διασπείρει αισιοδοξία και να
απεικονίσει τον κόσμο σε ένα ρόδινο φως για τους αγοραστές.

6.5 Η Ισπανία των 17 Ο αιώνα
Συγκρίσιμα με την σύγχρονη εποχή πιστωτικού κορεσμού ήταν ο
χρυσός και το ασήμι που έρρεαν στην Ισπανία από το Μεξικό, την Βολιβία
και το Περού τον δέκατο έκτο και δέκατο έβδομο αιώνα. Παρόλο που το
κράτος παρέμεινε φτωχό και χρεωμένο, ιδιαίτερα τμήματα της κοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένων των κρατικών πιστωτών,

έγιναν ξαφνικά πολλοί

πλούσια. Αυτός ο νέος πλούτος απαρτίζονταν από ενοίκια που αποκτήθηκαν
από το Ισπανικό κράτος και ιδιαίτερα κομμάτια υπό την αιγίδα της κρατικής
εξουσίας και χωρίς να επιστραφεί τίποτα (όπως η περίπτωση σε μία
μεταγενέστερη εποχή με τα πετροδολάρια).
Αυτά τα ενοίκια θα μπορούσαν να έχουν μετατραπεί σε κεφάλαιο εάν
είχαν επενδυθεί στην γεωργία ή την βιομηχανία. Στην πραγματικότητα, η
Ισπανική οικονομία υφίσταντο μια περίοδο πρώιμης βιομηχανοποίησης, που
σύμφωνα με την Ολλανδία και την Αγγλία, θα μπορούσε να είναι πολύ
επιτυχημένη. Στην περίπτωση, ότι αυτή η ανάπτυξη τελείωσε από την εισροή
πολύτιμων μετάλλων, ωστόσο. Αυτή η εισροή βελτίωσε τους εμπορικούς
όρους της Ισπανίας: με άλλα λόγια, τα Ολλανδικά και Αγγλικά αγαθά
μπορούσαν να αγοραστούν με ευνοϊκούς όρους, φυσικά σε βάρος των
εγχώριων παραγωγών, των οποίων η ανταγωνιστικότητα αποδυναμώθηκε
περαιτέρω από τον αναδυόμενο πληθωρισμό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η
οικονομική ανάπτυξη της Ισπανίας εξολοθρεύτηκε. Οι άνθρωποι πλήρωναν
με χρυσό, το οποίο δεν ήταν κάτι που ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να
κατασκευάσει, και παρασύρθηκαν στην κερδοσκοπία των ακινήτων. Έως τον
δέκατο όγδοο αιώνα όλα αυτά ανήκαν στο παρελθόν και η Ισπανία, παρά τις
αποικίες της, έγινε μία χώρα στην Περιφέρεια της Ευρώπης (βλέπε Bagu
1949).
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Ο

χρυσός

και

το

ασήμι

που

μετανάστευσαν

στην

Αγγλία

χρησιμοποιήθηκε τελικά από Άγγλους εμπόρους προκειμένου να αγοράσουν
Κινέζικο τσάι
συνεπώς

και η Κινέζικη Τέχνη έτσι αφθόνησε στην Ευρώπη, και

χρησιμοποιήθηκε

για

την

διακόσμηση

Κινέζικων

και

νοτιοανατολικών Ασιατικών παλατιών, ναών και γυναικών. Όταν το ποτάμι
χρυσού στέρεψε και η Κίνα δεν είχε ακόμα αναπτύξει μια αντίληψη για τα
Ευρωπαϊκά αγαθά, η χώρα εξαναγκάστηκε μέσω των πολέμων οπίου (1839 –
42 και 1856 – 60) να επιτρέψει την εισαγωγή οπίου και την κοινωνικά
καταστρεπτική κατανάλωσής του, που επίσης υπονόμευσε το κράτος. Μόνο
με

αυτόν

τον

τρόπο

ήταν

δυνατό

να

κλείσει

ο

εμπορικός

και

χρηματοοικονομικός κύκλος εφόσον η δίψα της Ευρώπης για Κινέζικα
προϊόντα ήταν αμείωτη.
Αυτό που κάνει ξεκάθαρο το Ισπανικό παράδειγμα είναι ότι η
αχαλίνωτη και ακλόνητη εισροή ενοικίων ή κεφαλαίων μπορούν να
αποδυναμώσουν ή ακόμα να καταστρέψουν την ανταγωνιστικότητα και
οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας: ιδιαίτερα εάν το κεφάλαιο εκκαθαριστεί
ξαφνικά και χωρίς εμπόδιο. Η κρίση της τεκίλας ήταν μια τέτοια καταστροφή.
Χώρες όπως η Βραζιλία που θεωρούνταν συγχρόνως εκτεθειμένη σε τέτοιες
εισροές κεφαλαίου, αποσπασμένη από τις πραγματικές εγχώριες οικονομικές
συνθήκες, και εφαρμόζει, ακόμα και με την συμφωνία του ΔΝΤ, ελέγχους
κεφαλαίου και η εγχώρια ουδετεροποίηση τέτοιου νομίσματος ρέει μέσω της
Κεντρικής τράπεζας. Σε μία αναφορά δημοσιευμένη στον Μάρτιο του 2011 το
ΔΝΤ επιδοκίμασε τα επιτυχημένα μέτρα που είχαν αναληφθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών της Κορέας εναντίον των κερδοσκοπικών εισροών
κεφαλαίου, περιγράφοντάς τα ρητά ως «νόμιμα μάκρο-συνετά μέτρα».
Ξεκάθαρα, το ΔΝΤ έχει υποστεί μια μετατροπή Παυλίνας (KDB Bank 2011).
6.6 Η φούσκα keizai της Ιαπωνίας 1990
Στην προέλευση της οικονομικής φούσκας της Ιαπωνίας και της
παρακμής της από το 1990 βασίστηκε η συμφωνία Plaza του 1985. Ανάμεσα
στους προάγγελους είναι η άνοδος των επιτοκίων που εφαρμόστηκαν από τον
Paul Volker, ο τότε Πρόεδρος της Ομοσπονδιακού αποθέματος, το 1979, το
οποίο πυροδότησε την Μεξικανική κρίση χρέους (βλέπε παραπάνω). Τα

38

υψηλά επιτόκια και η περιοριστική νομισματική πολιτική επέφεραν το ότι οι
Ηνωμένες

Πολιτείες

της

Αμερικής,

υπό

την

αιγίδα

των

πρόσφατα

απελευθερωμένων αγορών κεφαλαίου, καταχώρησαν αξιοσημείωτες εισροές
κεφαλαίου. Αυτό ήταν το πώς, διαδοχικά, η πολιτική ελλείμματος του
προϋπολογισμού

του

Προέδρου

Reagan

χρηματοδοτήθηκε,

αφού

οι

αποταμιεύεις των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ανεπαρκείς.
Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών δεν επιθυμούσε να φέρει την
ευθύνη για την ανισορροπία των επενδυτικών αποταμιεύσεων στρωμένη στην
πόρτα της και έτσι να ρίξει το φταίξιμο, ανάμεσα σε άλλες, στην Ιαπωνία και
την

Γερμανία,

των

οποίων

οι

εταιρείες

απολάμβαναν

τεχνητά

και

αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά των Ηνωμένων
Πολιτειών

εξαιτίας

του

δυνατά

ανατιμημένου

δολαρίου.

Επομένως,

πλεονασματικές χώρες ήταν υποχρεωμένες να ανατιμήσουν δραστικά τα
συναλλάγματά τους στην συνάντηση στο Ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης
το Σεπτέμβριο του 1985.
Όσο για την εμπορική ισορροπία, κατ’ ουσία τίποτα από αυτές τις
ανατιμήσεις δεν κατέληξε στον μέσο όρο: όχι. Πώς υποτίθεντο ότι θα
εξαλειφθούν

οι

ανισορροπίες

απορρόφησης

από

αλλαγές

στην

συναλλαγματική ισοτιμία;
Η Ιαπωνική οικονομία ραγδαία πιέστηκε ως αποτέλεσμα αυτών των
ανατιμήσεων, τουλάχιστον στην αντίληψη της κυβέρνησης και της Κεντρικής
τράπεζας. Η τελευταία αντέδρασε διευκολύνοντας νομισματική πολιτική και
μειώνοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο από πεντέμιση σε δυόμιση τοις εκατό
(και δυστυχώς άφησε το επιτόκιο σε αυτό το επίπεδο κατά της διάρκεια της
φούσκας).

Οι Ιαπωνικές εταιρείες επέτρεψαν να επηρεαστούν από τις

προσδοκίες μιας κρίσης που πυροδοτήθηκε από την συμφωνία Plaza και
αύξησαν το ρυθμό της αναδιάρθρωσης της οικονομίας ο οποίος είχε αρχίσει
μερικά χρόνια προηγουμένως προς την κατεύθυνση της υψηλής τεχνολογίας
και της τεχνογνωσίας. Συγκεκριμένα, επιτάχυναν την μετεγκατάσταση
πολλών απλών παραγωγικών τμημάτων στην Κίνα – η οποία εκείνο τον καιρό
επίσης εξαιτίας αυτού ήταν ικανή να εισάγει μια φάση υψηλής ανάπτυξης η
οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα – και συγκεντρώθηκε στην Ιαπωνία σε
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παραγωγή

υψηλής

αξίας,

οργάνωση,

και

καινοτόμα

τμήματα.

Τα

αποτελέσματα έκοβαν την ανάσα. Για παράδειγμα, στα ηλεκτρονικά, στα
αυτοκίνητα και στην ναυπηγική η Ιαπωνία έγινε ραγδαία το ηγετικό
βιομηχανοποιημένο έθνος. Ταυτόχρονα, η εργοστασιακή και κτηριακή
μηχανική

απόλαυσαν

μια

ραγδαία

οικονομική

ανάπτυξη

λόγω

της

μετεγκατάστασης των μηχανισμών παραγωγής.
Παρόλο που ο ρυθμός εξαγωγών της Ιαπωνίας εκείνη την εποχή
βρισκόταν ακόμα κάτω του 10 τοις εκατό του ΑΕΠ – η Ιαπωνία παραμένει,
αντίθετα με ότι κοινώς πιστεύεται, κυρίως μια εγχώρια κινητήριο οικονομία –
αύξησε τα πλεονασματικά αποθέματα του τρέχοντος λογαριασμού στην
αφύπνιση αυτού του δυναμισμού σε ένα επίπεδο του πέντε τοις εκατό του
ΑΕΠ, συνεχίζοντας έτσι να συνεισφέρει ουσιαστικά στην χρηματοδότηση του
διπλού ελλείμματος των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε άμεσα μέσω της αγοράς
κρατικών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών είτε έμμεσα μέσω της αγοράς
μεγάλης κλίμακας Αμερικανικών ακινήτων και εταιρειών με κοινωνικό
γόητρο. Στους συγγραφείς των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσης, ήταν ξεκάθαρο
ότι η Ιαπωνία είχε γίνει «νούμερο ένα» (λόγω του τίτλου ενός βιβλίου του
Ezra Vogel). Η οικονομική της επιτυχία, η φήμη της στο εξωτερικό και η
αγορά μερικών από τους πιο διάσημες εταιρείες και ακίνητα φούσκωσαν την
αυτοπεποίθηση της Ιαπωνίας σε αντιιαπωνική αλαζονεία. Η ιδέα της
kokusaika (διεθνοποίηση) ήταν στα χείλη όλων εκείνη την εποχή και
ενσωμάτωσε την διεθνή αναγνώριση που επιτέλους είχε επιτευχθεί, εάν όχι
την κατάκτηση του κόσμου.
Μέρος επίσης της συμφωνίας Plaza ήταν η απελευθέρωση της αγοράς
της οικονομίας, ιδιαίτερα το τραπεζικό σύστημα. Στις αρχές της δεκαετίας
του 1970 η άνετη θέση των Ιαπωνικών τραπεζών ως οι λειτουργοί τράπεζας
του πελάτη μεγάλων εταιρειών – χρηματοδότησε όποιες εταιρείες ή το κράτος
έκρινε απαραίτητες και βρισκόταν υπό την αυστηρή πατρική φροντίδα του
Υπουργείου Οικονομικών – υπονομεύτηκε από την πρώτη ώθηση της
απελευθέρωσης. Ύστερα από δεκαετίες δράσης ως ένα είδος δημόσιας
παροχής οικονομικών υπηρεσιών και σε αυτή την μορφή συνεισφέροντας
σημαντικά στην οικονομική επιτυχία της Ιαπωνίας ενέπεσαν σε πίεση
ανταγωνισμού και έπρεπε να προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες
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(Nakaso 2001: 2). Επιπροσθέτως, με την πάροδο των χρόνων η οικονομική
κατάσταση των σημαντικότερων πελατών τους είχε βελτιωθεί και η εξάρτησή
τους από την τραπεζική χρηματοδότηση είχε μειωθεί.
Οι τράπεζες για το λόγο αυτό έπρεπε να αναζητήσουν νέες
επιχειρηματικές περιοχές. Στην περίπτωση της Ιαπωνίας μετατράπηκαν
κυρίως σε αγορές ακίνητης περιουσίας. Αυτό ήταν δελεαστικό διότι κατά την
διάρκεια εκείνων των χρόνων αυτές οι αγορές υπέστησαν μια ραγδαία
οικονομική ανάπτυξη άνευ προηγουμένου. Η Κεντρική τράπεζα είχε παράσχει
την πιο σημαντική προϋπόθεση γι αυτό τα χαμηλά επιτόκια της. Οι
προαναφερθέντες
σύντομα, η

μηχανισμοί

επέκτασης

οδήγησαν

το

δρόμο!

αρκετά

πιστωτική κατανομή ήταν μερικώς ένα θέμα αναμενόμενων

αυξήσεων τιμής για ακίνητη περιουσία. Οι τραπεζικοί ισολογισμοί φαίνονταν
θαυμάσιοι και σχημάτισαν την βάση για την αυξανόμενη διεθνή εμπλοκή
τους. Η οικονομία συνολικά, εξαιτίας επίσης της ραγδαίας κατασκευαστικής
ανάπτυξης, άνθιζε ορατά: οι αλλαγές και η πληθωρική αισιοδοξία ήταν πηγή
αδιάκοπης κατάπληξης (ο συγγραφέας ζούσε στην Ιαπωνία εκείνη την στιγμή
).
Η αισιοδοξία πέρασε επίσης σε ξένους επενδυτές. Εφόσον δεν ήταν
εύκολο για αυτούς να συμμετέχουν στην ραγδαία ανάπτυξη της ακίνητης
περιουσίας συγκεντρώθηκαν στο χρηματιστήριο και έφτασαν να είναι
ανάμεσα στους πιο σημαντικούς παίκτες του. Αυτό συνδυάστηκε με το
γεγονός ότι εκείνη την χρονική περίοδο οι περισσότερες μετοχές κρατήθηκαν
από Ιαπωνικές εταιρείες ανάμεσά τους ως ένδειξη καλής συνεργασίας και
σπάνια αγοράζονταν. Η ραγδαία ανάπτυξη του χρηματιστηρίου πυροδοτήθηκε
από την ιδιωτικοποίηση και την επίπλευση του χρηματιστηρίου του
μονοπωλίου των κρατικών τηλεπικοινωνιών NTT. Η αξία του μόνο υπερέβην
την

συνολική αξία του Γερμανικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι μεγάλες

Ιαπωνικές εταιρείες σχολίασαν, εντός του πλαισίου της τεχνολογίας zaiteku
(«οικονομική τεχνολογία»: άμεση συγκέντρωση κεφαλαίου με την έκδοση
νέων μετοχών, μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια και εξωτερικά ομόλογα και
χρησιμοποιώντας επίσης εσωτερικά παραγμένα μετρητά και καινούργια
έγγραφα ανεπτυγμένα από χρηματιστηριακές εταιρείες), νέες μετοχές, μεταξύ
άλλων πραγμάτων, με σκοπό να επενδύσουν την συνολική καθαρή ληφθείσα
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ποσότητα σε ένα σταθερό επιτόκιο. Αυτή ήταν μια τεράστια επιχείρηση
επειδή φυσικά αυτές οι μετοχές τους κόστιζαν λιγότερα από το χαρτί στο
οποίο τυπώνονταν.
Η ακίνητη περιουσία και το χρηματιστήριο προσέγγισαν με αυτόν τον
τρόπο μεθυστικά ύψη, βασισμένα σε χαμηλά επιτόκια και προωθημένα από
κερδοσκοπικές προσδοκίες. Τελικά, σταμάτησε από τις ανόδους της
επαναλαμβανόμενης βασικής αξίας της Κεντρικής τράπεζας οι οποίες
ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 1999 και μέχρι το επόμενο καλοκαίρι είχαν
προσεγγίσει το έξι τοις εκατό. Κατά την διαδικασία, οι τιμές των μετοχών
έπεσαν κατά εβδομήντα τοις εκατό. Η αγορά ακίνητης περιουσίας βίωσε μία
παρόμοια μοίρα, παρόλο που η κατάρρευση αυτών των αγορών σήμαινε ότι
ακριβείς μετρήσεις δεν μπορούν πραγματικά να οριστούν.

Οι συνέπειες για τις τράπεζες δεν ήταν τόσο δραματικές όσο κάποιος
μπορούσε να υποθέσει διότι εκείνη την χρονική περίοδο δεν υπήρχε ακόμα
εύλογη αξία. Οι τράπεζες κράτησαν τις υποθήκες στα βιβλία τους και τα
ιδιωτικά νοικοκυριά που είχαν πάρει αυτά τα δάνεια στις περισσότερες
περιπτώσεις συνέχισαν να τα εξυπηρετούν χωρίς διακοπή. Οι απώλειες των
βιβλίων τους έγιναν πραγματικές απώλειες μόνο στην περίπτωση πώλησης!
και εφόσον κυρίως η ιδιωτικοποιημένη περιουσία εμπλεκόταν, ύστερα από το
ξέσπασμα της κρίσης οι άνθρωποι είχαν ελάχιστο ενδιαφέρον στις πωλήσεις.
Ο

εργασιακός

χώρος

και

άλλη

εμπορικά

οικοδομημένη

και

υποθηκευμένη περιουσία ήταν ένα άλλο θέμα, ωστόσο, και η αξία τους έπεσε
κατακόρυφα. Αργά ή γρήγορα αυτό επηρέασε μοιραία την κατάσταση των
τραπεζών. Ξεκινώντας, ωστόσο, η κρίση δεν αναδείχθηκε

η ίδια στην

πραγματική οικονομία. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είχαν διχοτομηθεί, είναι
αλήθεια, αλλά μέχρι το 1992 παρέμεναν πολύ σε θετικό έδαφος. Το κραχ στις
αγορές ακινήτων συνέβη για να είναι μια απαραίτητη αντιστάθμιση η οποία
σύντομα θα άνοιγε δρόμο για αναβίωση. Προκειμένου να είναι εκ του
ασφαλούς, ωστόσο, η κυβέρνηση είχε ήδη αρχίσει να πάρει την οικονομία
υπό την προστασία της αυξάνοντας τα κυβερνητικά έξοδα. Αυτό δεν είχε τόσο
δυνατή επίδραση όση αναμενόταν, κυρίως επειδή η Κεντρική τράπεζα αρχικά
42

δεν θέλησε να χαμηλώσει τα επιτόκια (μόνο στο τέλος του 1995 μείωσε όντως
τα επιτόκια στο μισό τοις εκατό).
Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση των τραπεζών έγινε αυξανόμενα
επικίνδυνη. Το Υπουργείο Οικονομικών άρχισε όχι μόνο να δημιουργεί
σωτηρία, αλλά να επιτρέπει στις τράπεζες το κηρύξουν πτώχευση, να
αναδιαμορφώνονται ή να συγχωνεύονται. Αυτά τα μέτρα πραγματικά μόνο
σηκώθηκαν από το έδαφος το 1997, ωστόσο, και τότε συνοδεύτηκαν από την
κατάρρευση μερικών κατοικιών κινητής αξίας . Ακόμα και η αγορά
μεσοτράπεζας κατά περιόδους ακινητοποιήθηκε. Όλα αυτά συνέβησαν,
συνεπώς, κατά την χρονική περίοδο στην οποία η Ασιατική κρίση του 1997
μεταφερόταν στην Ταϊλάνδη. Η Ιαπωνία σε μεγάλο βαθμό παρέμεινε
ανέγγιχτη από αυτήν την κρίση επειδή το οικονομικό της σύστημα βρισκόταν
πρακτικά υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ξένοι επενδυτές
δεν είχαν ακόμα ολοκληρωτικά πάψει να δοκιμάζουν την τύχη τους στο
χρηματιστήριο, αλλά δεν ήταν πια συστηματικά σημαντικό.
Εάν κάποιος μελετήσει την βαρύτητα της κρίσης στην αγορά ακινήτων
και το χρηματιστήριο και στην χρηματοπιστωτική οικονομία μπορεί μόνο να
εκπλαγεί στο πόσο φαιδρά η Ιαπωνική οικονομία ξέφυγε μετά το ξέσπασμα
της φούσκας το 1989/90, ιδιαίτερα σε σύγκριση με την τρέχουσα οικονομική
κρίση. μετά το 1990 οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν αρνητικοί μόνο μία φορά, το
1998, και αυτό ήταν αποδόσιμο κυρίως στον αντίκτυπο της Ασιατικής κρίσης
το 1997/98 για Ιαπωνικές εξαγωγές. Επίσης το 1998 το ποσοστό ανεργίας
πέρασε για πρώτη φορά το όριο του τέσσερα τοις εκατό. Η επεκτατική
δημοσιονομική και μεταγενέστερα επίσης νομισματική πολιτική – με τα
επιτόκια κάτω του ένα τοις εκατό – συνέβαλλαν πολύ σε αυτό, από σημερινή
άποψη, σε εκπληκτικά σταθερή επένδυση. Επειδή μετά το 1992 ο εθνικός
προϋπολογισμός καταγράψει πλεονάσματα αποθεμάτων, ύστερα το έλλειμμα
προϋπολογισμού αυξήθηκε περίπου στο επτά τοις εκατό του ΑΕΠ. Το κρατικό
ακαθάριστο χρέος στο μεταξύ έχει μεγαλώσει στο διακόσια τοις εκατό.
Έχοντας πει αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι γύρω στο σαράντα τοις εκατό των
κυβερνητικών ομολόγων κρατούνται από την Ιαπωνική Κεντρική τράπεζα.
Πέραν αυτού, το Ιαπωνικό κράτος έχει ουσιώδεις πόρους στην διάθεσή του:
τα αποθέματα του κρατικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστικού συστήματος
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αποκλειστικά αξίζουν γύρω στο πενήντα τοις εκατό του Ιαπωνικού ΑΕΠ
(Kamppeter 2004).
Συνοψίζοντας, η μεθοδολογία της συμφωνίας Plaza δεν προσφώνησε
το πραγματικό πρόβλημα των διεθνών ανισορροπιών των επενδυτικών
αποταμιεύσεων, αλλά μάλλον διέγειρε φόβους οι οποίοι, από την μία πλευρά
προκάλεσε την Κεντρική τράπεζα να εγκαταλείψει την περιοριστική της
πορεία, και από την άλλη, υποκίνησε τις εταιρείες να διπλασιάσουν τις
προσπάθειές τους να μεταφέρουν την Ιαπωνική οικονομία σε μια προωθημένη
οικονομία υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Η απελευθέρωση της αγοράς που είχε ήδη αρχίσει την δεκαετία του 1970
πίεσε της τράπεζες έξω από τον πρόσφατα παθητικό τους ρόλο με τη στήριξη
της πραγματικής οικονομίας και του κράτους και με αυτά η πρώτη, πολύ
επιτυχημένη φάση της αναδιάρθρωσης της Ιαπωνικής οικονομίας έφτασε στο
τέλος της. Ο οικονομικός τομέας ανασχηματίστηκε και αποσπάστηκε από τις
στενές του εμπλοκές με την πραγματική οικονομία και το κράτος. Υπό την
πίεση του ανταγωνισμού και των πειρασμών του εύκολου χρήματος βοήθησε
ενεργητικά στην διόγκωση της μεγαλύτερης φούσκας μέχρι σήμερα – έως που
τελικά ξέσπασε εξαιτίας των ενεργειών της Κεντρικής τράπεζας.
Συνεπώς, η Κεντρική τράπεζα ήταν συχνά σε δυσμενή θέση, έχοντας
πρώτα αντιδράσει πολύ χαλαρά και ύστερα υπερβολικά σκληρά. Αυτό είναι
πιθανότατα σωστό, αλλά ακόμα οι Κεντρικές τράπεζες πρέπει να λάβουν
αποφάσεις και να βιώσουν αβεβαιότητα και δεν μπορούν να προσπεράσουν
της δική τους γνωστική και ιδεολογική σκιά. Αυτό που επίσης δείχνει η
Ιαπωνική οικονομική φούσκα καθαρά είναι η ισχυρή δύναμη των Κεντρικών
τραπεζών σχετικά με την οικονομική ζωή. Συνέβαλε τεράστια με την πολιτική
των τόκων και την νομισματική πολιτική στην εμφάνιση της φούσκας στο
προσκήνιο και τελικά, σταδιακά εν τούτοις, προκάλεσε το ξέσπασμά της.

44

6.7 Η Ασιατική Κρίση του 1997/98 και η Νότιος Κορέα
Μία ιδιαιτερότητα της Ασιατικής κρίσης ήταν το ότι ξεκίνησε σε μία
μικρή χώρα – την Ταϊλάνδη – με το ξέσπασμα της φούσκας της ακίνητης
περιουσίας και ύστερα, σαν έναν επιθετικό και μεταλλαγμένο ιό γρίπης, χωρίς
καθόλου χρόνο και σε ένα ευρύ μέτωπο εξαπλώθηκε στις λεγόμενες χώρες
Tiger, παλιές και νέες. Το ερέθισμα για την Ταϊλανδέζικη κρίση ήταν
σπέκουλα εναντίον του baht που οδήγησε ραγδαία στην άνοδο του κεφαλαίου
και, συνδεδεμένο με αυτό, στην κατάρρευση του χρηματιστηρίου. Οι
κερδοσκόποι κέρδισαν διότι η Κεντρική τράπεζα μόλις και μετά βίας είχε
αποθέματα, όχι βέβαια συγκριτικά με τους «επενδυτές» που καθοδήγησαν τις
επιθέσεις.
Για πολλούς παρατηρητές και δρώντες η κρίση ήρθε ως μία έκπληξη,
παρά την ραγδαία ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας και του δανεισμού που η
χώρα είχε απολαύσει στα χρόνια προετοιμασίας σε αυτήν. Η Ταϊλάνδη ανήκε
στην δεύτερη γενιά των Tiger οικονομιών. Για κάποια χρόνια είχε υπάρχει ο
στόχος των επεκτατικών άμεσων επενδύσεων από ξένες εταιρείες. Η
Ταϊλανδέζικη οικονομία είχε αναπτυχθεί στο εννιά τοις εκατό τον χρόνο,
κατά μέσο όρο, από το 1986. Η συναλλαγματική ισοτιμία σταθεροποιημένη
από την κεντρική τράπεζα δεν εθεωρείτο ότι ήταν σε κίνδυνο. Απεναντίας,
βασισμένη στην επιτυχία της οικονομίας μάλλον η ανατίμηση ήταν
αναμενόμενη. Για το λόγο αυτό θεωρούνταν νορμάλ να αποσύρουν δάνεια σε
γεν και σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένων των χαμηλότερων
επιτοκίων στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η αύξηση
στα επιτόκια των Ηνωμένων Πολιτειών στο δυόμιση τοις εκατό το 1995
επέδρασε στο οι άνθρωποι αυξανόμενα απέσυραν δάνεια σε γεν (τη λεγόμενη
μεταφορά συναλλαγής γεν). Προφανώς, η ανακοίνωση μιας αύξησης στα
Ιαπωνικά επιτόκια της Ιαπωνικής Κεντρικής τράπεζας– στην περίπτωση που
δεν θα διεξαχθεί στην πραγματικότητα – στην αρχή του Μαΐου του 1997 ήταν
αυτό που προκάλεσε τους διεθνείς «επενδυτές» να στήσουν την επίθεσή τους
στο baht στα μέσα Μαΐου και να αποσύρουν τα χρήματά τους από την
Ταϊλάνδη. Ως συνέπεια,

η συναλλαγματική ισοτιμία διχοτομήθηκε, το

χρηματιστήριο έπεσε κατακόρυφα από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό και η
οικονομία περιορίστηκε σχεδόν στο δέκα τοις εκατό σε δωδεκάμηνη βάση.
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Ένας δείκτης της κλίμακας της κρίσης είναι ότι εξακόσιες χιλιάδες ξένοι
εργάτες έπρεπε να εγκαταλείψουν την χώρα.
Η

ραγδαία

οικονομική

ανάπτυξη

είχε

έναν

αριθμό

οικείων

χαρακτηριστικών. Η ανοδική ακίνητη περιουσία και οι τιμές μετοχών έδωσαν
στις Ασιατικές τράπεζες υποτιθέμενη

ασφάλεια εναντίον

περαιτέρω δανεισμού. Ακόμα και οι αγοραστικές μετοχές χρηματοδοτήθηκαν
με δάνεια. Η ένταση της πίστωσης μεγάλωσε σε αυτές τις χώρες δύο φορές
περισσότερο ραγδαία από το ΑΕΠ τους (το οποίο ήταν μέτριο συγκριτικά με
ό, τι βιώσαμε στο ανέβασμα των τιμών στην τρέχουσα κρίση). Σύμφωνα με
την αισιόδοξη ανυπομονησία τους, η κερδοσκοπική τους μανία και
οχλαγωγική συμπεριφορά τους οι επενδυτές που σε αυτό το παράδειγμα
επίσης αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν αυτά τα κέρδη δεν μπορούν να
βασιστούν επ άπειρο στις αυξήσεις των τιμών που οι ίδιοι δημιούργησαν.
Μία ακόμα ιδιαιτερότητα στην Ασιατικής οικονομικής κρίσης ήταν η
ανάπτυξη μετώπου των ετερόδοξων οικονομικών μέτρων πολιτικής. Το πιο
γνωστό από αυτά ήταν οι έλεγχοι κεφαλαίου που εφαρμόστηκαν από την
Μαλαισία αψηφώντας το ΔΝΤ, που ήθελε να δεσμεύσει τις πληγείσες χώρες
στις λεγόμενες διαρθρωτικές ρυθμιστικές συμφωνίες (SAP). Οι τράπεζες που
κινδύνευαν στάθηκαν στα πόδια τους παρ’ όλα αυτά και οι εταιρείες
παραχώρησαν γεφυρωτικά δάνεια. Με αυτόν τον τρόπο ένα ξεχείλισμα της
κρίσης θα μπορούσε να εμποδιστεί και η Μαλαισία ήταν ικανή να το
ξεπεράσει γρηγορότερα από ότι οι άλλες πληγείσες χώρες. Αργότερα, ακόμα
και το ΔΝΤ είχε λόγια επαίνου για τις μεθόδους της Μαλαισίας και στην
πραγματικότητα αποποιήθηκε το παλιό νεοφιλελεύθερο δογματισμό – ο
οποίος δεν μπορεί να ειπωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δείχνει η
προσέγγισή της στην τρέχουσα κρίση. Χώρες όπως η Ινδονησία, οι οποίες
ήταν ανίκανες να υπεκφύγουν τις υπαγορεύσεις του ΔΝΤ, πορεύθηκαν πολύ
χειρότερα από την Μαλαισία. Η εγχώρια πολιτική αδυναμία της κυβέρνησης
σε αυτό το παράδειγμα ενίσχυσε το ΔΝΤ.
Το Χονγκ Κονγκ, το οποίο είχε μόλις πετύχει ανεξαρτησία από το
Ηνωμένη Βασίλειο, κατέληξε με κάτι ξεχωριστό όταν οι δικοί του
«επενδυτές» ακολούθησαν τα ξένα ισοδύναμά τους την αφύπνιση της ανόδου
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τους από το νησιωτικό κράτος κάνοντας ντάμπινγκ μετοχών σε μια μαζική
κλιμάκωση. Ως αντίμετρο, η Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ (ΗΚΜΑ)
και

ο

Υπουργός

Οικονομικών

Donald

Tsang

κήρυξε

πόλεμο

στους

κερδοσκόπους και τον Αύγουστο του 1997, χωρίς περαιτέρω δυσκολία,
αγόρασε το εβδομήντα πέντε τοις εκατό των μετοχών του Χονγκ Κονγκ που
κυκλοφορούσαν τότε! Ταυτόχρονα, εμπόδισαν έναν αριθμό κατηγοριών της
οικονομικής συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών συμβολαίων
του δείκτη Hang Seng. Το 1999, η ΗΚΜΑ πούλησε τις μετοχές της σε ένα
κέρδος των τριάντα δισεκατομμυρίων Χονγκ Κονγκ δολαρίων

- μια πολύ

καλή απόδοση σε ένα «μερίδιο» των εκατόν είκοσι δισεκατομμυρίων Χονγκ
Κονγκ δολαρίων κατά την διάρκεια μιας περιόδου κρίσης.
Η Κορέα επίσης συνθέτει ένα ενδιαφέρον παράδειγμα ετερόδοξης
πολιτικής, παρόλο που εξαιτίας της εγχώριας πολιτικής αδυναμίας – η κρίση
χτύπησε λίγους μήνες πριν η κυβέρνηση του Kim Young Sam διαδεχθεί αυτήν
του Kim-Jung – αρχικά έπρεπε να είναι ολοκληρωτικά υποδεέστερη του
εαυτού της στις υπαγορεύσεις του ΔΝΤ.
Στα
εσωτερικές

μάτια

εκνευρισμένων

αιτίες.

Πώς

και

σε

επενδυτών
ποια

κάθε

έκταση

κρίση
οι

έχει

αντιλήψεις

επίσης
τους

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα είναι μια άλλη ερώτηση. Στα πλαίσια
της πραγματικής οικονομίας δεν θα μπορούσαν καθόλου να διακριθούν στην
Κορέα

προκλητικές

στιγμές

κρίσης.

Στις

αντιλήψεις

των

επενδυτών

κλονισμένες από την Ταϊλανδέζικη κρίση θα έπρεπε να είναι κάτι άλλο. Στην
πραγματικότητα, τα χρέη μερικών μεγάλων Κορεάτικων chaebols (όμιλοι
οικογενειακών ελεγχόμενων επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από ισχυρούς
δεσμούς με κυβερνητικούς οργανισμούς) ήταν ασυνήθιστα υψηλά, στα
τετρακόσια τοις εκατό των ίδιων κεφαλαίων. Αυτό το χρέος ήταν κυρίαρχα
μια κληρονομιά του όχι τόσο μακριά παρελθόντος στο οποίο η παραμένουσα
άθικτη Νοτιοκορεάτικα προγραμματισμένη οικονομία είχε επιδιώξει τον
νεωτερισμό με ενθουσιασμό. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου το
κράτος ήλεγχε τις εταιρικές επενδύσεις μέσω των τραπεζών υπό των έλεγχό
της εντός του πλαισίου των πενταετών σχεδίων. Ο ρόλος τους ήταν κάπου
ανάμεσα στις Ιαπωνικές και Ανατολικογερμανικές (Λαϊκή Δημοκρατία της
Γερμανίας) τράπεζες.
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Μετά

την

εξαναγκασμένος,

σφαγή

στο

Kwangju

ύστερα

από

ένα

το

1980

σύντομο

ο

διάλλειμα,

στρατός
να

έδειξε

επιτρέψει

περισσότερη ελευθερία και δημοκρατία. Το προγραμματισμένο μοντέλο
οικονομίας δεν μπορούσε πια να διατηρηθεί στο παλιό του σχήμα.
Επιπροσθέτως, η οικονομία είχε προσεγγίσει ένα επίπεδο στο οποίο οι
εταιρείες χρειάζονταν περισσότερη

αυτονομία στην λήψη αποφάσεων.

Ταυτόχρονα, παίζοντας επίσης έναν ρόλο εδώ – αγνοώντας ερωτήσεις
δημόσιας ευημερίας ως μια κυβερνητική βοήθεια στον εαυτό της – ήταν μια
σταθερή σύγχυση πολιτικής ελευθερίας και την οικονομικής ελευθερίας
ορισμένων

φορέων.

Σε

κάθε

περίπτωση,

το

οικονομικό

συμβούλιο

σχεδιασμού και ο πνευματικός του ηγέτης το ίδρυμα Κορεάτικης ανάπτυξης
(KDI), είχε αναγνωρίσει την ανάγκη για μία παραδειγματική αλλαγή. Μετά
την σε μεγάλο βαθμό προστατευτικής παγίδας φάση οι εταιρείες επρόκειτο να
ανοιχτούν περισσότερο στον διεθνή ανταγωνισμό.
Η παραδειγματική αλλαγή συμπεριλάμβανε επίσης μια δραστική
βελτίωση στην αναλογία ανάμεσο στο χρέος και στην κληρονομημένη
αμεροληψία από την προγραμματισμένη οικονομία. αυτό μόνο του ήταν ένα
τεράστιο έργο για τις εταιρείες, συγκεκριμένα από την στιγμή που,
ταυτόχρονα επρόκειτο να κατορθώσουν διεθνή ανταγωνιστικότητα. Εφόσον η
εξαγωγική και εγχώρια οικονομία αναπτυσσόταν ακόμα ικανοποιητικά καλά
το ίδρυμα Κορεάτικης ανάπτυξης σκέφτηκε ότι οι εταιρείες θα ήταν ικανές να
τα βγάλουν πέρα με αυτήν την αναδιαρθρωτική διαδικασία.
Ύστερα ήρθε η Ασιατική κρίση. Οι ξένοι επενδυτές και οι επενδυτικές
εταιρείες έδειξαν το υψηλό χρέος αλλά όχι την σκόπιμη παραδειγματική
αλλαγή. Η Κορέα τότε προχώρησε με τον ίδιο τρόπο όπως η Ταϊλάνδη. Τα
αποθέματά ήταν τόσο πενιχρά ώστε να αψηφήσουν την κερδοσκοπία εναντίον
της νίκης. Το ΔΝΤ εμφανίστηκε με ένα δυνατό SAP. Τα υψηλά επιτόκια –
σκαρφάλωσαν τόσο ψηλά όσο στο είκοσι πέντε τοις εκατό! – γρήγορα θα
διαχώριζαν το στάρι από το άχυρο, καθώς η οικονομία, με την βοήθεια των
σχετικών διαρθρωτικών μέτρων, σύντομα θα ξεκινούσε να δουλεύει ξανά.
Στην πράξη, ωστόσο, συνέβη το αντίθετο. Το άχυρο δεν διαχωρίστηκε: αντ’
αυτού, ουσιαστικά κάθε εταιρεία μετατράπηκε σε άχυρο – ακόμα και οι
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τράπεζες που πρόσφατα, με κρατική διαταγή, έπρεπε να είχαν προμηθεύσει
ελεύθερα αυτές τις εταιρείες με πίστωση.
Οι ειδικοί στο ίδρυμα Κορεάτικης ανάπτυξης τρομοκρατήθηκαν. Μια
βιομηχανοποιημένη χώρα, που προ πολλού είχε γίνει η Κορέα, δεν
απαρτίζεται από εταιρείες που περίπου επιμηκύνουν μοναδικά μια ύπαρξη
στην αγορά, αλλά μάλλον από περίπλοκα δίκτυα τα οποία ρυθμίζουν το
συνάλλαγμα ανάμεσα και εντός των εταιρειών και μόνο με αυτόν τον τρόπο
είναι ικανοί να διαμορφώσουν ένα παραγωγικό σύνολο. Επιπροσθέτως,
φυσικά, υπάρχει το εργατικό δυναμικό με τις συγκεκριμένες εταιρικές
ικανότητες αποκτημένες με την πάροδο των χρόνων που αφού οι εταιρείες
καταρρεύσουν είναι πρακτικά άχρηστες και δεν μπορούν εύκολα να
επανεκπαιδευτούν.
Αρχικά, το ΔΝΤ έμεινε αμετάπειστο κάνοντας την οικονομική του
στήριξη γενόμενη υπό όρους στην υλοποίηση της ρυθμιστικής συμφωνίας (για
να γίνουμε πιο σαφείς, τελικά εις βάρος της αναδυόμενης Κορεάτικης
οικονομίας και των φορολογούμενών της). Οι ειδικοί του KDI διαφώνησαν,
ωστόσο, ότι η βιομηχανική δομή της χώρας θα καταστρεφόταν ανεπανόρθωτα
από το διαρθρωτικό ρυθμιστικό πρόγραμμα και παρουσίασε το ΔΝΤ με
υπολογισμούς που έδειχναν ότι το κόστος όλων αυτών των χρεωκοπιών
τελικά θα αντανακλούσε την αφερεγγυότητα του ίδιου του ΔΝΤ. Στις αρχές
της άνοιξης η αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα του ΔΝΤ άρχισε να
καταρρέει. Αφού η ανεργία αυξήθηκε αξιοσημείωτα και η κοινωνική
δυσαρέσκεια

απείλησε

να

ξεχειλίσει

η

επικέντρωση

της

προσοχής

μετατοπίστηκε στην διάσωση και ανάπλαση των εταιρειών. Σύμφωνα με τον
Κορεάτικο νόμο χρεωκοπίας πολλές από αυτές, ξεκινώντας, είχαν τεθεί υπό
«επεξεργασία», πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αρχικά στάθηκαν στα πόδια
τους

και

αναδιαρθρώθηκαν.

Όταν

ξεπέρασαν

το

χείριστο

σημείο,

επανιδιωτικοποιήθηκαν .
Οι τράπεζες, οι οποίες είχαν χάσει την ιστορική τους λειτουργία, -με
πολύ μεγάλο κόστος (εκατόν εβδομήντα δισεκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων
Πολιτειών) – βρίσκονταν σε έξαψη, αναδιαρθρώθηκαν και συγχωνεύτηκαν ή
εάν προτιμάτε, ομαλοποιήθηκαν. Εκτός από την ακόμα υπό κρατική
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ιδιοκτησία τράπεζα Woori, σήμερα είναι όλες ξενοκρατούμενες και, ενώ
λειτουργώντας εντός ενός συγκεκριμένου νομικού πλαισίου και κανονισμών
προδιαγεγραμμένων από τις επιβλέπουσες αρχές και την Κεντρική τράπεζα ,
υπάκουσαν στους ξένους κατόχους, περιστασιακά στην αξιοσημείωτη
απογοήτευση της Κορεάτικης πλευράς.
Η Κορεάτικη οικονομία ήταν η γρηγορότερη όλων των πληγεισών
χωρών που ανάρρωσε από την κρίση. ο Kim Dae-Jung, πρόεδρος από 1998 –
παρόλο που είχε ασκήσει πολιτική πριν την εκλογή του το Δεκέμβριο του1997
– στήριξε τα πάντα αυξάνοντας τα ξένα συναλλαγματικά αποθέματα της
χώρας με

σκοπό να προστατέψει την χώρα ενάντια σε τέτοια μελλοντική

κρίση.
Αυτό είναι που ουσιαστικά οδήγησε όλους τους πολύτιμους πόρους της
χώρας – όπως ήδη έχει αναφερθεί, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζώνπουλημένες σε τιμές φωτιά σε ξένους κατόχους. Μεγάλες εταιρείες όπως η
Samsung, η LG και η Hyundai στην πλειοψηφία είναι σήμερα σε ξένη
κυριότητα. Εν τω μεταξύ, η αξία τους έχει πολλαπλασιαστεί, ιδιαίτερα επειδή
η οικονομία σύντομα κατόρθωσε να επιστρέψει σε μια αναπτυξιακή και
καινοτόμα πορεία.

Τα ξένα συναλλαγματικά αποθέματα έχουν για κάποια χρόνια
παραμείνει στα περίπου τριακόσια δισεκατομμύρια δολάρια των Ηνωμένων
Πολιτειών, γύρω στο είκοσι τοις εκατό του Κορεάτικου ΑΕΠ. Οι άλλες χώρες
της Ανατολικής Ασίας που υφίστανται κρίση καταπιάστηκαν επίσης με το να
κατασκευάσουν μια αξιοπρεπής απορρόφηση ξένου συναλλάγματος μετά την
κρίση. Η συσσώρευση τέτοιων αποθεμάτων ξεκάθαρα εμπλέκουν μια σπατάλη
οικονομικών πόρων. Είναι ένα από τα καθήκοντα που οι εθνικές οικονομίες
στην Ασία και οπουδήποτε αλλού πρέπει να εφαρμόσουν με το νέο
οικονομικό σύστημα το οποίο αναδύθηκε ύστερα από την αποσύνθεση της
Bretton Woods. Μία ακούσια συνέπεια αυτού – αλλά επίσης λόγω
αβεβαιότητας του Ευρώ – είναι ότι το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει
ενδυναμωθεί ως ένα αποθεματικό συνάλλαγμα και η δανειστική ικανότητα
την Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει αυξηθεί.
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7. Συμπεράσματα

7.1 Η αναδόμηση ενός καπιταλισμού βασισμένου στην Πραγματική
Οικονομία
Σε αντίθεση με το διεθνές εμπόριο, μέχρι τώρα κανένας δεν ήταν
ικανός να αποδείξει, είτε θεωρητικά είτε εμπειρικά, η απελευθέρωση των
διεθνών κινήσεων κεφαλαίου συνδέεται με αγαθά στην δημόσια ευημερία
(όπως είναι ευδιάκριτο από τον ιδιωτικό πλουτισμό).
Ιδιαίτερα, οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις κεφαλαίων χαρακτηρίζονται
από προσδοκίες για τις προσδοκίες, αγελαία συμπεριφορά, στιγμές ευφορίας
και πανικού, μεγάλες ποσότητες, υψηλή αστάθεια και δριμύ υστέρηση και
υπέρβαση. Ακόμα και ο Michel Camdessus, ο πρότερος επικεφαλής του ΔΝΤ,
κατηγορεί σήμερα κερδοσκοπικές δραστηριότητες για τις υπερβολικές
διακυμάνσεις στην συναλλαγματική ισοτιμία που «δεν έχει τίποτα να κάνει με
οικονομικές αρχές» (Die Zeit, 27 Ιανουαρίου 2011:22).
Κάποιος μπορεί είτε να προλάβει τέτοιες βραχυπρόθεσμες κινήσεις
κεφαλαίων – όπως για παράδειγμα συνέβη, στην Μαλαισία – να επιβάλει
περιορισμούς στην ελευθερία κινήσεων τους ή να τους υποτάξει με φόρους
επί των συναλλαγών, που θα μπορούσαν να κυμαίνονται σε συμφωνία με το
επίπεδο της κερδοσκοπικής τάσης στις αγορές (Kamppeter 1990).
Η σπατάλη του φορολογικού ασύλων αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερο
πρόβλημα. Είναι τα πιο σημαντικά, αλλά ταυτόχρονα πιο αδιαφανή και
ανεξέλεγκτα κομβικά σημεία στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Ωστόσο, όλοι
ξέρουν ότι χρησιμοποιούνται και ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από το City of
London και τη Γουόλ Στριτ (Shaxson 2010). Εφόσον οι περισσότερες
συναλλαγές υπόκεινται μόνο σε μερικά κεντρικά ιδρύματα διευθέτησης
τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ευρώπη, από μία
τεχνική προσωπική άποψη η εγκαθίδρυση πλήρους διαφάνειας και η επιβολή
των φόρων επί των συναλλαγών δεν θα παρουσίαζαν σημαντικό πρόβλημα.
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Το ίδιο ισχύει στην εισαγωγή των φόρων επί των συναλλαγών στις
αγορές κεφαλαίων και στις αγορές ξένου συναλλάγματος. Εφόσον ο σκοπός
του είναι να χαμηλώσουν την κερδοσκοπική τάση και αστάθεια σε αυτές τις
αγορές θα εκτελούσαν την λειτουργία τους εάν εκείνοι που τους πλήρωναν
αποζημιώνονταν, για παράδειγμα, στο τέλος του χρόνου.
Η απελευθέρωση των διεθνών αγορών κεφαλαίων θα έπρεπε επίσης να
εξεταστούν στα πλαίσια της αγοραστικής και συστηματικής σταθερότητας και
οι συνεισφορές τους στην εθνική ευημερία. Τα κανονιστικά θέματα έχουν
γίνει αναπόφευκτα: οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως προς την πραγματική
οικονομία; τα πιο σημαντικά καθήκοντά τους είναι αδιαμφισβήτητα η
κατανομή του κεφαλαίου στην πραγματική οικονομία και την οργάνωση των
πληρωμών. Όταν πρόκειται για τις οικονομικές δραστηριότητες πέρα από τις
πραγματικές

επενδύσεις

και

πληρωμές

απαραίτητες

στην

πραγματική

οικονομία απαιτείται στενότερη εξονυχιστική έρευνα και ακόμα ίσως
έγκριση.
Από την στιγμή που τα κύρια καθήκοντα του οικονομικού συστήματος
είναι, από την μια πλευρά, το σύνολο των αποταμιεύσεων και η κατανομή
τους ως παραγωγικό κεφάλαιο στην πραγματική οικονομία και, από την άλλη
πλευρά, η ομαλή διαχείριση των πληρωμών, θα έβγαζε νόημα να διαχωρίσουν
αυτά τα καθήκοντα. Ένα ξεχωριστό τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να
αποτελείται από τέσσερεις ή περισσότερες κολώνες: για παράδειγμα,
επενδυτικές
τράπεζες

τράπεζες,

εκκαθάρισης.

τράπεζες

αποθεμάτων,

Περεταίρω

εμπορικές

εξειδικευμένες

τράπεζες

ιδιωτικές

και

τράπεζες,

συνεργατική ή δημόσια διαχείριση είναι επίσης αντιληπτές.
Ένα χωρισμένο τραπεζικό σύστημα τεμαχίζει και παράγει συστηματικό
ρίσκο: ένα μια επενδυτική τράπεζα απειλείται αυτό δεν διακινδυνεύει επίσης
τις αποταμιεύσεις καταθέσεων και τις πληρωμές. Επιπλέον, συγκρούσεις
συμφερόντων αποφεύγονται ανάμεσα σε διαφορετικά «όπλα» των τρεχουσών
παγκόσμιων τραπεζών.
Η ένταση της ρευστότητας στο οικονομικό σύστημα έχει εκραγεί
εξαιτίας της εξάπλωσης των οικονομικών καινοτομιών, χαμηλής εγγύησης και
52

παραδοσιακής δημιουργίας πίστωσης. Αντιπροσωπεύει ένα πολύ μεγάλο
πολλαπλό της έντασης των συναλλαγών στην πραγματική οικονομία. Οι
ισχυρισμοί και οι δεσμεύσεις των μεμονωμένων οικονομικών ιδρυμάτων
μπορούν να υπερβούν το ΑΕΠ των χωρών στις οποίες είναι κάτοικοι αρκετές
φορές.
Κατά την
αποδέχεται

την

διάρκεια περιόδων κρίσεως, τουλάχιστον εάν κάποιος
προϋπόθεση

ότι

οι

τράπεζες

αντιπροσωπεύουν

ένα

συστηματικό ρίσκο και γι’ αυτό πρέπει να σωθούν από το κράτος στο οποίο
είναι κάτοικοι, καταργούν τους κανόνες εθνικής κυριαρχίας και επιβαρύνουν
το ταμείο και τους φορολογούμενους σε μία απρόβλεπτη και δυνητικά
καταστροφική έκταση.

Σε ένα ξεχωριστό τραπεζικό σύστημα, οι κίνδυνοι αυτοί είναι τουλάχιστον
πιο διαφανείς, διαχωριστικοί και, επομένως επίσης υπολογίσιμη.
Ιδιαίτερα συστηματικά ρίσκα εμπλέκονται στο συνδυασμό μίας
ραγδαίας ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας και της υποθήκευσης της ή στην
κατανομή των υποθηκών επειδή κατά της διάρκεια της ραγδαίας ανάπτυξης οι
τράπεζες μπορούν να γίνουν

θύμα υπερβολικής πληθωρικότητας και

αισιοδοξίας. Εάν οι υποθήκες είναι επίσης τιτλοποιημένες αρκετές φορές και
γίνονται πιο παρουσιάσιμες με την βοήθεια των πρακτορείων εκτίμησης είναι
σημαντικό να είναι δυνατά ενημερωμένες για τους αρκτικούς κινδύνους,
ακόμα και αν το κράτος και η οικονομία ωφελούνται από την ραγδαία
κατασκευαστική ανάπτυξη προσωρινά. Στις περισσότερες οικονομικές κρίσεις
των τελευταίων δεκαετιών το ξέσπασμα της φούσκας της ακίνητης περιουσίας
έχει διαδραματίσει ρόλο κλειδί. Η εύλογης αξία – ή η σηματοδότηση της
λογιστικής της αγοράς – πρέπει να εγκαταλειφθεί από την στιγμή που είναι
ευκρινώς προκυκλική.
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7.2 Μακροοικονομικές ανισορροπίες
Παρόλο που το σύστημα Bretton Woods καταστράφηκε εξαιτίας των
δομικών του ελαττωμάτων (ρυθμιστικές οφειλές και βάρη μόνο
ελλειμματικές

χώρες)

και

η

εγωιστική

συμπεριφορά

των

σε

Ηνωμένων

Πολιτειών της Αμερικής (η οποία ως χώρα αποθεματικού νομίσματος
ιδιαίτερα δεν χρειάζεται να προσκολληθεί στον κανόνα ελλειμματικής
χώρας), η Αμερική συνέχισε να χρησιμοποιεί την υπάρχουσα θέση της ως
χώρα αποθεματικού νομίσματος υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να
χρησιμοποιήσει τις αποταμιεύσεις άλλων χωρών για να χρηματοδοτήσουν την
υπερκατανάλωση της. Αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή οι διεθνείς κινήσεις
κεφαλαίων απελευθερώθηκαν μετά τον θάνατο του συστήματος Bretton
Woods. Όπως η χρηματοδότηση των ελλειμμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών,
η ανακύκλωση των πετροδολαρίων συνεισέφεραν επίσης στην ανάδυση μιας
διεθνούς αγοράς κεφαλαίων.

Σε ένα σύστημα με απελευθερωμένες διεθνείς ροές κεφαλαίου οι
συναλλαγματικές

ισοτιμίες

έτειναν

να

προσδιορίζονται

από

κινήσεις

κεφαλαίων! με άλλα λόγια, όχι πια από το εμπόριο ή το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών. Επιπλέον, οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις κεφαλαίων και το ξένο
εμπορικό συνάλλαγμα ως συνέπεια κερδοσκοπικών εξάρσεων ή για τεχνικούς
λόγους – διάδραση των προγραμμάτων τα οποία παράγουν αυτόματα
αγοραστικές αποφάσεις και αποφάσεις πώλησης – οδηγούνται σε υψηλή
μεταβλητότητα και σε αδιάκοπες μεγάλες αποκλίσεις από τις τάσεις των
συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες στις αποταμιεύσεις επενδύσεων
ανάμεσα στις χώρες ακολουθούν ένα μονοπάτι αρνητικής ή θετικής
αθροιστικής αφορμής και μεγαλώνουν όλο και περισσότερο με το χρόνο. Οι
χώρες των αποταμιεύσεων των εξαγωγών εξασφαλίζουν, κατά κάποιο τρόπο
τεχνητά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, την στιγμή

που οι ελλειμματικές

χώρες υποφέρουν από αντίστοιχα πλεονεκτήματα. Αυτό το δυναμικό έχει
συνεισφέρει στην αποβιομηχανοποίηση των οικονομιών των Ηνωμένων
Πολιτειών και της Βρετανίας και στην «βιομηχανοποίηση» της Γερμανικής
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οικονομίας. Όταν φτάνει η ώρα της αλήθειας και τα ελλείμματα δεν μπορούν
πλέον

να

χρηματοδοτηθούν

οι

χώρες

που

παράγουν

πλεονάσματα

αποκαλύπτονται ξαφνικά ως βασιλιάδες χωρίς ρούχα γιατί δεν είναι πλέον
ικανές, όπως πριν, να συνεχίσουν τις οικονομίες τους μέσω εξαγωγών.
Επιπλέον, όταν θέλουν τραβήξουν μερικά από τα χρήματα που έχουν δανείσει
με την πάροδο του χρόνου λογικά αυτές οι ίδιες πρέπει να ξεκινήσουν μια
ζωή

ως

εισαγωγείς

των

αποταμιεύσεων

με

ελλείμματα

τρέχοντος

λογαριασμού.
Οι διεθνείς μακροοικονομικές ανισορροπίες θεωρούνται ως ένα
πρόβλημα υπέρ ή υποτιμημένων νομισμάτων, αλλά αυτό είναι μερικώς
ευσεβής πόθος από την στιγμή που η αιτία και το αποτέλεσμα γίνεται με το
λάθος τρόπο. Η λανθασμένη μεθοδολογία της συμφωνίας Plaza το 1985
βασίστηκε σε αυτήν την αντίληψη. Ενάντια στις πολλές αγαπημένες
προσδοκίες αυτή η συμφωνία δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με τις
μακροοικονομικές ανισορροπίες. Επιπλέον, η Ιαπωνική οικονομία βίωσε μια
καινοτόμα ραγδαία ανάπτυξη και σύντομα έγινε η πιο ανταγωνιστική OECD
οικονομία. Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη σφετερίστηκε από κερδοσκοπία και
κατέληξε σε μια δραματική κρίση στην ακίνητη περιουσία και στο
χρηματιστήριο.
Σήμερα καταλαβαίνουμε καλύτερα ότι εκείνη την χρονική περίοδο
αυτό ήταν μάταιο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις εμπορικές και τρέχοντος
λογαριασμού ανισορροπίες και στο δημόσιο χρέος όταν υπάρχουν παγκόσμιες
μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αντ’ αυτού, αυτό που έχει σημασία είναι η
υποκείμενη αναλογία απορρόφησης

σε σχέση με τις επενδύσεις και τις

αποταμιεύσεις. Πάραυτα, βιώνουμε επί του παρόντος πώς η Κίνα είναι υπό
ανανεωμένα πυρά από την άλλη πλευρά του Ειρηνικού στο ίδιο λανθασμένο
πνεύμα της συμφωνίας Plaza.
Η απελευθέρωση των χρηματαγορών που εμπεριέχει αυτά τα χρήματα,
συχνά σε τρομακτικές ποσότητες, μετακινείται μπρος πίσω σε όλη την
υδρόγειο και στην πραγματικότητα χωρίς καμία αναφορά σε επικρατούσες
αναλογίες απορρόφησης. Η Ισπανία κατά τον δέκατο έβδομο αιώνα ήταν ένα
πρώιμο παράδειγμα τέτοιας καταστροφικής εισροής χρημάτων που δεν
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μπορούσαν να μετατραπούν σε κεφάλαιο. Οι Λατινοαμερικανικές οικονομικές
κρίσεις

και

η

Ασιατική

κρίση

δέκα

χρόνια

πριν

αποτελούν

άλλα

παραδείγματα. Ακόμα και το νίτρο της Χιλής προσπάθησε ως συνέπεια της
Ασιατικής κρίσης να προστατευτεί ενάντια σε ανεπιθύμητες εισροές
κεφαλαίου. Ούτε στο ελάχιστο χώρες όπως η Βραζιλία και η Κορέα
αναζητούν επί του παρόντος να προστατευτούν ενάντια στην εισροή
ανεπιθύμητων

βραχυπρόθεσμων

χρημάτων

μέσω

φόρων

και

άλλων

«αντισυμβατικών» μέτρων. Φυσικά, οι «επενδυτές» που βρίσκονται πίσω
αυτό εμφανίζονται να χάνουν ενδιαφέρον στο BRICs (σύμφωνα με τον
οικονομικό τύπο στις αρχές Μαρτίου 2011). Ενδέχεται ότι σύντομα θα πρέπει
να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους ενάντια στην καλπάζουσα άνοδο του
κεφαλαίου.

Η εμπειρία δείχνει ότι, παρά την ουσιαστικά απεριόριστη διεθνή
ελευθερία κινήσεων που απολαμβάνεται από το κεφάλαιο, ακόμα και στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία
χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από εθνικές αποταμιεύσεις. Αυτό
αντικρούει τις σχετικές ελπίδες με την απελευθέρωση των διεθνών κινήσεων
κεφαλαίου από οικονομολόγους. Η υπόθεση ήταν ότι οι αγορές κεφαλαίων θα
διοχέτευαν

μέρος

των

αποταμιεύσεων

των

πλούσιων

χωρών

στις

αναπτυσσόμενες χώρες, συνεισφέροντας ως εκ τούτου στην ανάπτυξή τους,
φυσικά στο πρότυπο των πραγματικών επενδύσεων.
Αυτό ακριβώς ήταν που συνέβη στην δεκαετία του 1970, τουλάχιστον,
στο Μεξικό. Το επιτόκιο ανεβασμένο από το ομοσπονδιακό απόθεμα των
Ηνωμένων Πολιτειών και την κερδοσκοπία ενάντια στο πέσο που αυτή έφερε
στο προσκήνιο, μαζί με την άνοδο του κεφαλαίου κατέστρεψαν αυτές τις
πιστές ελπίδες, ωστόσο. Από τότε, οι αποταμιεύσεις των πλουσιότερων
χωρών δεν έχουν ρεύσει στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά οι αποταμιεύσεις
έχουν εκρεύσει από τις αναπτυσσόμενες χώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής, συνεισφέροντας έτσι στην συνεχή μεγέθυνση των παγκόσμιων
μακροοικονομικών ανισορροπιών.
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Οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις κεφαλαίων έχουν από τότε επεξεργαστεί
την αποσταθεροποιητική και καταστροφική ζημιά σε όλες τις οικονομικές
κρίσεις. Δεν έχουν τίποτα συνεισφέρει στην κατανομή του κεφαλαίου με
σκοπό να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των οικονομιών μας: Ακριβώς το
αντίθετο. Ακόμα και το ΔΝΤ έχει έρθει να ρίξει μια κριτική άποψη του ρόλου
τους.

7.3 Διαχείριση Κρίσης
Αυτό που οι πλεονασματικές χώρες όπως η Γερμανία χρειάζονται,
συνεπώς, αντί της εξαγωγής των αποταμιεύσεων ή του κεφαλαίου είναι
υψηλότερη απορρόφηση των εγχώριων αποταμιεύσεων. Το τέχνασμα εδώ
είναι όχι να μειώσουν την κατανάλωση των ιδιωτικών νοικοκυριών αλλά τις
αποταμιεύσεις τους και να τις αναδιανέμουν στο κράτος (Schulmeister 2010).
Η Κίνα έχει υποδείξει τον τρόπο σε αυτή την σχέση διαστέλλοντας κοινωνικά
συστήματα ασφαλείας (τα νοικοκυριά δεν χρειάζεται πια να κάνουν πρόβλεψη
στον ίδιο μέγεθος και αποταμιεύουν λιγότερα). Επιπλέον, μέσω του
προγράμματος τους οικονομικών κινήτρων και απέραντων πιστώσεων
αξιοσημείωτα

απορροφούνται

στο

σπίτι

περισσότερες

εγχώριες

αποταμιεύσεις. Στην Κίνα φυσικά, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα τεράστιας
ανάπτυξης ιδιαίτερα στο εσωτερικό της χώρας, μακριά από τις παραλιακές
περιοχές. Αλλά επίσης δεν υπάρχει έλλειψη παραμελημένων καθηκόντων
στην Ευρώπη: εκπαιδευτικά προγράμματα, περιβαλλοντική προστασία,
καλύτερες ευκαιρίες για τους μετανάστες και τους νέους και τα λοιπά.
Μέχρι τέτοια ανακατεύθυνση του εισοδήματος να λάβει χώρα βγάζει
περισσότερο

νόημα,

σε

κάθε

περίπτωση,

να

δανείσει

το

κράτος

πλεονασματικά χρήματα στο κράτος κάποιου αντί να το θέσει στην
διαθεσιμότητα κάποιου άλλου κράτους που στο παρελθόν έχει ήδη διογκώσει
εκτός ύπαρξης τα δικά του χρέη. Στα πλεονασματικά αποθέματα χώρες όπως
η Γερμανία βγάζει συνεπώς νόημα για το κράτος να επιφέρει χρέος.
Ταυτόχρονα, οι ελλειμματικές χώρες πρέπει επίσης να έχουν την
πιθανότητα να βγουν από την απειλητική – ιδιαίτερα στα πλαίσια εγχώριας
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πολιτικής – κατάσταση κρίσης. Θα έπρεπε να έχει γίνει ξεκάθαρο σε σχέση με
τις κρίσεις που έχουν εξεταστεί εδώ ότι η ακόλουθη προσκόλληση στα
νεοφιλελεύθερες συμφωνίες του ΔΝΤ μόνο επιμηκύνει τις κρίσεις. Έχει
αποκαλυφθεί ότι οι ετερόδοξες μέθοδοι του είδους τη Αργεντινής που ήταν η
πρώτη που τις επέβαλε είναι ο καλύτερος τρόπος από δω και μπρός.
Στην κυριαρχία της ετεροδοξίας η φαντασία ουσιαστικά δεν γνωρίζει
όρια. Για παράδειγμα, με το ξέσπασμα της τρέχουσας κρίσης η Κορέα
επέτρεψε στον εαυτό της την πολυτέλεια της επιβολής ενός εργασιακού
προγράμματος το οποίο τελικά βοήθησε κυρίαρχα τους μεγαλύτερους σε
ηλικία ανθρώπους. Δεν ήταν πραγματικά ο σκοπός της να δώσει δουλειές σε
διακόσους

χιλιάδες

μεγαλύτερους

σε

ηλικία

ανθρώπους.

Στην

πραγματικότητα, ο σκοπός ήταν να στηρίξει τα εισοδήματα των οικογενειών –
στην Κορέα νοικοκυριά τριών γενεών είναι ο κανόνας – των οποίων το κύριο
μέσο επιβίωσης είχε γίνει άνεργο στην κρίση, η προσδοκία ήταν ότι αυτό το
εξτρά

εισόδημα

θα

μπορούσε

να

καταστήσει

ικανή

την

ακόλουθη

εξυπηρέτηση των υποθηκών, προστατεύοντας ως εκ’ τούτου τις τράπεζες
ενάντια περαιτέρω εκφυλισμού.
Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια από τα κράτη – μέλη της είναι
ανίκανοι να απελευθερωθούν από προηγούμενα νεοφιλελεύθερα οράματα το
ΔΝΤ και συμφωνίες – που το ίδιο το ΔΝΤ έχει ήδη κατορθώσει – η
κατάσταση των χωρών χτυπημένη στο σκληρότερο βαθμό από την κρίση το
μόνο θα συμβεί είναι ότι επιδεινωθεί. Χωρίς την αλληλεγγύη και υποστήριξη
των λιγότερο επηρεασμένων χωρών από την κρίση ο κίνδυνος είναι ότι θα
εκφυλιστεί σε μία ατελείωτη παλινδρόμηση. Όπως η Κορέα απεικονίστηκε
στην Ασιατική κρίση η μόνη διέξοδος που βγάζει νόημα είναι η ανακαίνιση
και ο εκσυγχρονισμός παλιών κατασκευών, όχι η καταστροφή τους. Ακόμα
και η αργεντινή μετά από πολλά χρόνια κατόρθωσε, εμπαίζοντας τους όρους
που επιβλήθηκαν από το ΔΝΤ, να διεξάγει μια αλλαγή πολιτικής που κόβει
την ανάσα. Δεν πρέπει να ενδώσουμε στην αποθάρρυνση, παρόλο που είναι
αποδεκτή στην Ευρώπη, με τις εγκαθιδρυμένες δομές της, περισσότερη
υπομονή και χρήματα θα πρέπει να κλητευθούν.
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Οι χώρες που υφίστανται κρίση δεν θα έπρεπε να τιμωρηθούν αλλά να
στηριχθούν στο να βγουν από τα δικά τους συγκεκριμένα προβλήματα με
στόχο την ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, ιδιαίτερα, ένα επεκτατικό
οικονομικό κλίμα πρέπει να δημιουργηθεί από τις πλεονασματικές χώρες
όπως η Γερμανία η οποία καθιστά ικανές και αυτές και τις χτυπημένες από
την κρίση χώρες να απελευθερωθούν από το μοιραίο δυναμικό των
ανισορροπιών του τρέχοντος συναλλάγματος και ελλειμμάτων καθώς επίσης
από την εξαγωγή των αποταμιεύσεων και από το χρέος. Χωρίς τέτοια
παλινδρόμηση το μέλλον φαίνεται αποθαρρυντικό.
Εφόσον έχουμε προτιμήσει

να σώσουμε τις τράπεζες και να

επιβαρύνουμε τους χώρους που υφίστανται κρίση με επιπρόσθετα δημόσια
χρέη, και ετοιμάζονται τώρα να υπονομεύσουν περαιτέρω την αξιοπιστία τους
απειλώντας διαδικασίες αφερεγγυότητας έχει γίνει πιο δύσκολο για τις χώρες
που υφίστανται κρίση να δραπετεύσουν αυτού του μοιραίου δυναμικού. Ένα
κούρεμα για ιδιωτικές τράπεζες θα είχε φέρει μια κάποια ανακούφιση.
Ωστόσο, το κόψιμο του χρέος λυγίζοντας συγχρόνως τα κράτη αυτά δεν θα
έθετε μόνο ένα επικίνδυνο προηγούμενο, αλλά θα απειλούσε επίσης την
χρηματοδότηση των ελλειμματικών χωρών, χωρίς την οποία οι χώρες που
υφίστανται κρίση δεν θα είναι σε θέση να επιτύχουν την αναγκαία
παλινδρόμηση. Είναι φανερό ότι οι εγγυήσεις ή η προσωρινή απορρόφηση
των χρεών των χωρών που υφίστανται κρίση από το ΕΚΤ θα ήταν ένας καλός
τρόπος υποστήριξης αυτής της παλινδρόμησης και της εξουδετέρωσης των
κερδοσκόπων. Οι συνεχείς οικονομικές κρίσεις δεν μπορούν να ξεπεραστούν
χωρίς αποφασιστική κυβερνητική δράση και μια προσωρινή αύξηση στα
κυβερνητικά έξοδα.
Η πολιτική κατάσταση στην Βόρεια Αφρική και άλλες Αραβικές χώρες
έχει δραματικά αλλάξει τους τελευταίους μήνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
κράτη μέλη της είχαν έρθει σε έναν άνετο διακανονισμό με τα απολυταρχικά
καθεστώτα στην περιοχή, ευελπιστώντας για μερική σταθερότητα στην
περιοχή και υποστήριξη στην αναχαίτιση της μεταναστευτικής πλημμύρας
προς την Ευρώπη. Κάποιες από αυτές τις χώρες είναι βαθιά χρεωμένες σε
ξένες

τράπεζες.

κυβερνήσεις

θα

Νέες,
πρέπει

ευτυχώς
να

πιο

φιλελεύθερες

αναδιαρθρώσουν
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την

και

δημοκρατικές

οικονομία

και

να

επιβιβαστούν σε μια πορεία εκσυγχρονισμού εάν πρόκειται να ικανοποιήσουν
τις προσδοκίες των πολιτών τους. Τότε, το αργότερο, θα δημιουργηθεί το
ερώτημα του πόσο μακριά η Ευρώπη μπορεί και επιθυμεί να τις υποστηρίξει
σε αυτό. Ένα ζήτημα κλειδί σε αυτήν την άποψη είναι πώς να χειριστούμε τα
κληρονομημένα χρέη του τελευταίου απολυταρχικού καθεστώτος. Χωρίς
μερική ανακούφιση διατρέχουμε τον κίνδυνο, όπως συνέβη στην Αργεντινή,
να διακινδυνεύσουμε την πρόσφατα κερδισμένη δημοκρατική και πολιτική
πρόοδο και οικονομική αναδιάρθρωση.
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ΜΕΡΟΣ 2 Ο
«Εκτίμηση Διώροφης οικοδομής με ισόγειο κατάστημα στην περιοχή
του Ζεφυρίου»

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Το οικόπεδο επί της οδού Λακωνίας στο Ζεφύριο

Αττικής

διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά – πολεοδομικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με
τα προσκομισθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια που είναι συνημμένα στην
12/02/1990 οικοδομική άδεια ανεγέρσεως διωρόφου οικοδομής και στην
3561/2008 οικοδομική άδεια αλλαγής χρήσης ισογείου καταστήματος ,
άδειες που εξεδόθησαν , από την Πολεοδομική Διεύθυνση του Αιγάλεω
η πρώτη και από την Πολεοδομία Ελευσίνας η δεύτερη .
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ : Το συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου ΑΒΓΔΑ
σύμφωνα με το από Ιούνιο του 1989 τοπογραφικό διάγραμμα της
αρχιτέκτονος μηχανικού Παπαδόπουλου Ιωάννη που είναι συνημμένο στο
19348/1990 συμβόλαιο πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών της
01/08/1990 είναι 185,01 μ2 , εντός του πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου
Ζεφυρίου και ανήκει στο 10ο Ο.Τ.
ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ : Επί της οδού Νέας Σέντας -πλάτους 8,00 μ,
πρόσωπο ΑΒ= 9,30 μ, επί της οδού Πρέσπας -πλάτους 10,00 μ, πρόσωπο
ΒΓ=16,20 μ (δηλαδή γωνιαίο οικόπεδο).
Τα ανωτέρω προκύπτουν από το πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα της
αρχιτέκτονος μηχανικού Μπούτου Γεώργιας συνταχθέν τον Δεκέμβριο του
2007 και συμπίπτουν σε διαστάσεις και εμβαδόν με το συνημμένο
τοπογραφικό που συντάχθηκε τον Απρίλιο του 1989 από την ιδία μηχανικό
και είναι συνημμένο στο 19348/1990 συμβόλαιο πράξης συστάσεως
οριζοντίων ιδιοκτησιών.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ :

Οι άλλες δύο εσωτερικές διαστάσεις του οικοπέδου, που δεν αποτελούν όμως
πρόσωπα προς κοινόχρηστες οδούς είναι : ΑΔ=13,70 μ και ΔΓ=17,80 μ.
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2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
(ΚΤΙΣΜΑΤΑ)

Στο ανωτέρω οικόπεδο ανεγέρθη με έξοδα των ιδιοκτητών του το 1991,
σύμφωνα με την 19348/1990 πράξη συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών ,
διώροφη οικοδομή με υπόγειο και δώμα.
Για την ανέγερση της διώροφης οικοδομής εξεδόθη η υπ’ αρίθμ. 1256/1990
οικοδομική άδεια της Δ/νσης Πολεοδομίας Αιγάλεω.
Η συνολική εκμετάλλευση του οικοπέδου με βάση την πράξη σύστασης
οριζοντίων ιδιοκτησιών 1256/1990 και την εκδοθείσα οικοδομική άδεια ,
είναι αναλυτικά :
221,93 μ2 δόμησης χώρων που προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης
(ισόγεια καταστήματα Ι-1 και Ι-2 και διαμέρισμα Α-1 πρώτου ορόφου) και
122,25 μ2 δόμησης χώρων που δεν προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης
(υπόγειες αποθήκες Υ-1 και Υ-2)
Ο συντελεστής δόμησης είναι 1,20 και η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση
βάσει συντελεστού στο οικόπεδο, είναι 222,01 μ2. Συνεπώς με βάση τα
ανωτέρω το οικόπεδο έχει εξαντλήσει την επιτρεπόμενη δόμηση του και δεν
έχει υπόλοιπο εκμετάλλευσης. (ήτοι 222,01 μ2 > 221,93μ2)
Από την διώροφη αυτή οικοδομή με υπόγειο, στην παρούσα εκτίμηση θα
αξιολογηθούν χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφορες εκτιμητικές μεθόδους
μόνον οι κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες , που ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα
στον Μπατόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου, όπως περιγράφονται στο
19348/1990 συμβόλαιο σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών , αλλά και στο
19349/1990 συμβόλαιο γονικής παροχής προς αυτόν από την μητέρα του
Μπατοπούλου Αλεξάνδρα, ήτοι οι :

Η υπόγεια αποθήκη Υ-1 με επιφάνεια 61,15 μ2 , αποτελούμενη από έναν
ενιαίο χώρο και WC , σύμφωνα με τους τίτλους και με ποσοστό ιδιοκτησίας
στο οικόπεδο 178‰ όπως αναλυτικά περιγράφηκε ανωτέρω.
Το ισόγειο κατάστημα Ι-1 με επιφάνεια 61,15 μ2 αποτελούμενο από έναν
ενιαίο χώρο σύμφωνα με τους τίτλους και με ποσοστό ιδιοκτησίας στο
οικόπεδο 178‰ όπως αναλυτικά περιγράφηκε ανωτέρω.
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Το διαμέρισμα Α-1 πρώτου ορόφου με επιφάνεια 99,68 μ2 αποτελούμενο από
σαλόνι-τραπεζαρία, δύο υπνοδωμάτια , κουζίνα, λουτρό, ένα WC, διάδρομο,
εξώστες ως και τους κοινόχρηστους χώρους του κλιμακοστασίου και της
εισόδου από την οδό Πρέσπας, σύμφωνα με τους τίτλους και με ποσοστό
ιδιοκτησίας στο οικόπεδο 288‰ όπως αναλυτικά περιγράφηκε ανωτέρω.

2.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Δεν εκτιμώνται στην παρούσα Έκθεση εκτίμησης οι οριζόντιες
ιδιοκτησίες Υ-2 (υπόγειος ενιαίος χώρος με WC, επιφανείας 61,10 μ2 με
ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 178‰) και η Ι-2 οριζόντια ιδιοκτησία
(ισόγειο κατάστημα ενιαίου χώρου, επιφανείας 61,10 μ2 με ποσοστό
συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 178‰) που ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα στην
αδελφή του Μπατόπουλο Νικόλαο , ήτοι την Μπατοπούλου Μαρία του
Γεωργίου , σύμφωνα με το 19349/1990 συμβόλαιο γονικής παροχής προς
αυτήν, της μητέρας της Μπατοπούλου Αλεξάνδρα.
Σύμφωνα με την επιτόπια αυτοψία μου στις 18-04-2013 και τα πιο
πρόσφατα σχέδια υπογείου, ισογείου, που συνοδεύουν την 3156/2008 άδεια
αλλαγής χρήσης του ισογείου και υπογείου ως και την κάτοψη Α ορόφου που
συνοδεύει την 1256/1990 οικοδομική άδεια ανεγέρσεως διωρόφου οικοδομής,
υπάρχει ταύτιση των νόμιμων σχεδίων και της πραγματικής κατάστασης.
Συνεπώς δεν διαπιστώνονται αυθαίρετοι δομημένοι χώροι στην οικοδομή,
ούτε αυθαίρετες αλλαγές χρήσεων που να χαρακτηρίζονται βάσει του
πρόσφατου Ν.4014/2011 ως υπερβάσεις-αλλαγές στον τρόπο δόμησης σε
σχέση με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες.
Παρά ταύτα, η οικοδομική άδεια 3156/2008 προβλέπει την αλλαγή
χρήσης του ισογείου σε χώρο συνάθροισης κοινού (ταβέρνα) και την
διαμόρφωση των 2 υπόγειων αποθηκών του υπογείου σε έναν ενιαίο
βοηθητικό χώρο με 2 WC (ανδρών – γυναικών) για την εξυπηρέτηση της
ταβέρνας του ισογείου .
Συνεπώς υπάρχει μεταβολή από το ιδιοκτησιακά υφιστάμενο έως και
σήμερα καθεστώς της συστάσεως των διακεκριμένων οριζοντίων ιδιοκτησιών
Υ-1, Υ-2 , Ι-1, Ι-2 το οποίο για να επαναφερθεί στην περιγραφόμενη από τους
τίτλους ιδιοκτησιακή κατάσταση, θα απαιτηθούν εργασίες διαχωρισμού των
ενιαίων σήμερα χώρων του ισογείου και του υπογείου, σε τέσσερις
ξεχωριστούς , αυτοτελείς και λειτουργικούς χώρους σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στους τίτλους της πράξης συστάσεως .
Πιο συγκεκριμένα για να αποκατασταθούν στο ενιαίο σήμερα ισόγειο,
οι δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες Ι-1 , Ι-2 σαν διακεκριμένες, θα πρέπει να γίνει
αποξήλωση του ενιαίου χώρου της κουζίνας της ταβέρνας, το ενιαίο σύστημα
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κλιματισμού, να διαχωριστούν τα συστήματα φωτισμού , ύδρευσης και
αποχέτευσης, να γίνουν εργασίες αποκατάστασης των αποξηλώσεων και να
διαχωριστούν με εσωτερική τοιχοποιία οι δύο διακεκριμένες οριζόντιες
ιδιοκτησίες Ι-1 και Ι-2 βάσει των περιγραφόμενων επιφανειών τους στην
19348/1990 πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών.
Ομοίως για το ενιαίο σήμερα υπόγειο θα πρέπει να αποξηλωθεί το ένα
από τα δύο WC, διότι βρίσκονται χωρικά και τα δύο μέσα στην Υ-2
ιδιοκτησία της Μπατοπούλου Μαρίας , να κατασκευαστεί ένα επιπλέον WC
στην οριζόντια ιδιοκτησία Υ-1 και να διαχωριστούν με εσωτερική τοιχοποιία
οι δύο διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες Υ-1 και Υ-2 βάσει των
περιγραφόμενων επιφανειών τους στην 19348/1990 πράξη σύστασης
οριζοντίων ιδιοκτησιών.
Τα κόστη για τις εργασίες αποκατάστασης των διακεκριμένων οριζοντίων
ιδιοκτησιών
Υ-1, Υ-2 και Ι-1, Ι-2 θα αναφερθούν κατωτέρω στην
οικονομική αξιολόγηση των ακινήτων Υ-1, Ι-1 και Α-1.

3. ΑΝΤΛΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ

ΩΣ

ΚΑΙ

ΜΕΘΟΔΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την αξιολόγηση των ανωτέρω οριζοντίων ιδιοκτησιών και εφόσον
δεν υφίστανται αυθαιρεσίες ως προς την νόμιμη δόμηση, βάσει των επίσημα
κατατεθειμένων στην Πολεοδομία σχεδίων, εφαρμόζουμε τις εξής εκτιμητικές
μεθόδους των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων, τις οποίες
και θα σταθμίσουμε τελικά ανάλογα με την υφιστάμενη βαρύτητα της κάθε
μίας, για την τελική εξαγωγή συμπερασμάτων αγοραίας αξίας :
Α) Για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες Υ-1 και Ι-1 , χρησιμοποιώ την συγκριτική
μέθοδο (comparative method), την μέθοδο εισοδήματος (direct capitalization
method) με βάση τα ετήσια μισθώματα και την μέθοδο απαξιωμένου κόστους
αντικατάστασης (depreciated cost method)
B) Για το διαμέρισμα Α-1 του πρώτου ορόφου χρησιμοποιώ την συγκριτική
μέθοδο και την μέθοδο απαξιωμένου κόστους αντικατάστασης. Δεν
χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο ακίνητο η μέθοδος της ειδικής
αντιπαροχής, λόγω της ουσιαστικής ανυπαρξίας κατασκευής στην περιοχή
σήμερα, νεόδμητων οικοδομών με βάση την αντιπαροχή και με δεδομένο ότι
το οικόπεδο είναι πολύ μικρού συντελεστή δόμησης, μη εμπορικά
εκμεταλλεύσιμο με την μέθοδο της ειδικής αντιπαροχής και για αυτόν
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ακριβώς τον λόγο, τα κτίσματα ανεγέρθησαν με δαπάνες των ιδιοκτητών τους.
Συνεπώς η μέθοδος της ειδικής αντιπαροχής εδώ είναι μη εφαρμόσιμη.
Αν και στην παρούσα κατάσταση του ενοποιημένου ακινήτου στο
ισόγειο ( ήτοι στα Ι-1 και Ι-2 μαζί) και στο υπόγειο (ήτοι στα Υ-1 και Υ-2
μαζί) θα ήταν βολικότερο να εξάγουμε συμπεράσματα για την αξία της
υφιστάμενης χρήσης τους (δηλαδή ως εστί και βρίσκεται ο ενοποιημένος
σήμερα χώρος των δύο διακεκριμένων οριζοντίων ιδιοκτησιών) και μετά να
χρησιμοποιήσουμε απομειωτικό συντελεστή για να υπολογίσουμε το ποσοστό
της αξίας που αντιστοιχεί στις Υ-1, Ι-1 ιδιοκτησίες ξεχωριστά, εν τούτοις
ορθότερο θα είναι να χρησιμοποιήσουμε τις αγοραίες αξίες των αρχικών
ιδιοκτησιών, με βάση τους τίτλους συστάσεως, αφού όμως οπωσδήποτε
αφαιρεθούν από τις ευρεθείσες με τον τρόπο αυτό παρούσες αγοραίες αξίες,
όλα τα σημερινά κόστη εργασιών αποκατάστασης και μετατροπής των
ενοποιημένων χώρων σε διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Αυτό άλλωστε επιβάλλεται και από το σημερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς των
ακινήτων.
Για την σύνταξη της εκτίμησης και τους σχετικούς υπολογισμούς με
την συγκριτική μέθοδο και την μέθοδο του απαξιωμένου κόστους
αντικατάστασης, πάρθηκαν για την μεν πρώτη μέθοδο πληροφορίες και
συγκριτικά στοιχεία από την κτηματαγορά αλλά και από ιδιώτες πωλητές , για
τις ζητούμενες τιμές πωλήσεως νεόδμητων η και παλαιότερων ομοειδών
ισογείων καταστημάτων και διαμερισμάτων στην πέριξ περιοχή , για δε την
δεύτερη μέθοδο, πάρθηκαν πληροφοριακά στοιχεία για τα προεκτιμώμενα
κόστη κατασκευής και για το εύλογο σήμερα εργολαβικό όφελος ( 20% ).
Θεωρήθηκε μηδενικό το επιχειρηματικό όφελος στην μέθοδο απαξιωμένου
κόστους αντικατάστασης, λόγω της μη δυνατότητας εφαρμογής της μεθόδου
ειδικής αντιπαροχής για το συγκεκριμένο ακίνητο (ήτοι επιχειρηματικό
όφελος = 0%).
Ο συντελεστής παλαίωσης για τα ισόγεια επαγγελματικά κτίσματα θεωρήθηκε
2% κατ’ έτος και για το διαμέρισμα του Α ορόφου 2,5% κατ’ έτος. Η
περίοδος παλαίωσης βάσει της οικοδομικής αδείας και της έναρξης των
εργασιών ανέγερσης θεωρήθηκε ότι είναι 22 έτη ( Βλ. σχετικά συνημμένα
έντυπα υπολογισμών )
Για την μέθοδο εισοδήματος στον ισόγειο επαγγελματικό χώρο, με βάση τα
έσοδα από ετήσια μισθώματα (direct capitalization) και κατά την οποία η
αγοραία αξία προκύπτει από τα ετήσια αυτά εισοδήματα αλλά και από έναν
κατάλληλο συντελεστή ετήσιας κεφαλαιοποίησης ( all risks yield )
ανευρέθησαν τα ζητούμενα μισθώματα στην περιοχή για ανάλογους
επαγγελματικούς χώρους, αναλόγως της θέσης τους (εμπορικότητας), του
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βαθμού συντήρησης τους, των πρόσθετων παροχών τους, του χρόνου
κατασκευής τους κλπ
Η ιδιοκτησία Υ-1 και η ιδιοκτησία Ι-1 αντιμετωπίζονται στην εκτίμηση από
κοινού σε ενιαία επαγγελματική χρήση, αφού οι περισσότεροι επαγγελματικοί
χώροι έχουν για να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους υπόγειες αποθήκες για
βοηθητικές χρήσεις και για WC.
Εξ άλλου και βάσει οικοδομικής αδείας, η πρόσβαση στην Υ-1 αποθήκη του
υπογείου γίνεται όχι αυτοτελώς από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της
οικοδομής, αλλά μέσα από το ισόγειο κατάστημα Ι-1 . Για τον σκοπό λοιπόν
αυτό και για τους σχετικούς υπολογισμούς, χρησιμοποιείται ειδικός
συντελεστής αναγωγής των υπόγειων βοηθητικών χώρων της Υ-1 οριζόντιας
ιδιοκτησίας σε κύριους χώρους ισογείου. Ο συντελεστής αυτός θεωρήθηκε ως
0,20. Στην συγκριτική μέθοδο της παρούσας έκθεσης εκτίμησης, σε όλους
τους υπολογισμούς αναγωγής βοηθητικών επαγγελματικών χώρων υπογείων
σε κύριους χώρους ισογείων, ο συντελεστής 0,20 εφαρμόζεται ανελλιπώς.
Επίσης για τους ίδιους λόγους, εφαρμόζεται συντελεστής αναγωγής 0,40 για
την μετατροπή των παταριών σε χώρους κύριας χρήσης ισογείου. (βλ.
σχετικούς υπολογισμούς εντύπων)
4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΑΙ

ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Υ-1 ΚΑΙ Ι-1

Όπως ανωτέρω προαναφέρθηκε, μετά την ενοποίηση των χώρων στο
ισόγειο και στο υπόγειο , οι Ι-1 και Υ-1 οριζόντιες ιδιοκτησίες που ανήκουν
κατά ψιλή κυριότητα στον Μπατόπουλο Νικόλαο, αποτελούν σήμερα τμήμα
του ενοποιημένου ισογείου-υπογείου. Κατά την αυτοψία μου, της 18-04-2013
διαπιστώθηκαν τα εξής :
Το ενοποιημένο σήμερα ισόγειο κατάστημα φέρει δύο αυτοτελείς εισόδους,
μία από την οδό Πρέσπας για την Ι-1 ιδιοκτησία και μία από την Νέας
Σένταςγια την Ι-2 ιδιοκτησία.
Η Ι-1 ιδιοκτησία έχει πρόσωπο 6,35 μ επί της οδού Πρέσπας και 6,33 μ επί
της οδού Νέας Σέντας ( για επιφάνεια οριζόντιας ιδιοκτησίας 61,15 μ2 )
Αντίστοιχα η Ι-2 ιδιοκτησία έχει πρόσωπο 6,57 μ μόνο επί της οδού Πρέσπας
(για επιφάνεια οριζόντιας ιδιοκτησίας 61,10 μ2 )
Η σημερινή είσοδος από την οδό Πρέσπας κατά την μελλοντική
αποκατάσταση και επαναφορά του ενοποιημένου χώρου σε δύο διακεκριμένες
ιδιοκτησίες, θα πρέπει να υποστεί τροποποίηση και μετατόπιση κατά θέση,
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διότι ο διαχωριστικός τοίχος επαναφοράς των δύο ιδιοκτησιών, περνά από το
μέσον της υφιστάμενης δίφυλλης εισόδου.
Η υφιστάμενη κατάσταση του ενιαίου χώρου ισογείου καταστήματος
από άποψης συντήρησης είναι μέτρια. Η εγκατάσταση του υφιστάμενου
κεντρικού κλιματισμού και εξαερισμού είναι ενιαία για όλον τον χώρο, μέσω
ψευδοροφής από γυψοσανίδα.
Το δάπεδο του ενιαίου χώρου, είναι από κεραμικά πλακίδια, τα οποία
σε μερικά σημεία είναι κουφωμένα. Οι βιτρίνες του καταστήματος είναι από
λευκό αλουμίνιο με διπλά τζάμια που ξεκινούν πάνω από το ύψος στηθαίου,
ενδεικτικού ύψους 1,00 μ. Πάνω από τις ορθογώνιες βιτρίνες του ισογείου
υπάρχουν και βιτρίνες σε σχήμα καμάρας αφού το ύψος του ενοποιημένου
ισογείου είναι εξωτερικά περίπου 4,00 μ. Στο μέσο του χώρου και
εκατέρωθεν των οριζοντίων ιδιοκτησιών Ι-1 και Ι-2 βρίσκονται οι
εγκαταστάσεις της κουζίνας της ταβέρνας (πάγκοι, ψυγεία, νεροχύτες κλπ) οι
οποίες θα πρέπει να αποξηλωθούν και να αποκατασταθούν τα δημιουργηθέντα
μερεμέτια στις δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες. Γενικά στον ενοποιημένο χώρο
του ισογείου είναι εμφανής η εγκατάλειψη και η έλλειψη συντήρησης από την
μη χρήση του χώρου.
Με δύο εσωτερικές κλίμακες από σκυρόδεμα , τόσο από την πλευρά
της ιδιοκτησίας Ι-1, όσο και από την πλευρά της ιδιοκτησίας Ι-2, γίνεται η
πρόσβαση στο ενοποιημένο υπόγειο που φέρει δύο WC (ανδρών - γυναικών)
για τις ανάγκες της ταβέρνας. Ομοίως όπως ανωτέρω προαναφέρθηκε, θα
χρειαστούν εργασίες αποξηλώσεως του ενός WC και η εκ νέου ανακατασκευή
του στην ορθή θέση, βάσει των καθοριζόμενων επιφανειών των ιδιοκτησιών
Υ-1 και Υ-2. Ο βαθμός συντήρησης του υπογείου είναι επίσης μέτριος όπως
και στο ισόγειο, με δάπεδο από κεραμικά πλακίδια και καθαρό ύψος υπογείου
περίπου 2,85 μ. Υπάρχει καναλάτο σύστημα τεχνητού εξαερισμού του
υπογείου που είναι ενιαίο και για τις δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες (Υ-1 και Υ-2)
που θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί. Επίσης θα απαιτηθεί και νέος
διαχωριστικός τοίχος για τις δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Υ-1, Ι-1, Α-1
ΜΕ ΒΑΣΗ

ΤΙΣ

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

5.1) ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ
ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Υ-1 ΚΑΙ Ι-1 :
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Για την εφαρμογή της μεθόδου εισοδήματος με βάση τα ετήσια
μισθώματα αναζητήθηκαν πληροφορίες μισθώσεων ισόγειών επαγγελματικών
χώρων στην ευρύτερη περιοχή, με ομοειδή χαρακτηριστικά, με η χωρίς
υπόγειο και με η χωρίς πατάρι. Σε όλα αυτά τα ακίνητα έγινε αναγωγή των
βοηθητικών χώρων εφόσον υπήρχαν, σε κύριους χώρους ισογείου με βάση τα
ανωτέρω εκτεθέντα (συντελεστές αναγωγής 0,20 για τα υπόγεια και 0,40 για
τα πατάρια)
Από τα ευρεθέντα συγκριτικά στοιχεία μισθώσεων στην περιοχή του
Ζεφυρίου, προέκυψε ότι τα εμπορικά ακίνητα κυρίως πέριξ του Δημαρχείου,
της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και επί του άξονος της οδού Παναγίας
Γρηγορούσας, όπου και η υψηλότερη εμπορικότητα της περιοχής , τα
ζητούμενα μισθώματα , αλλά και τα ήδη υφιστάμενα μισθώματα βάσει
μισθωτηρίων συμβολαίων, κινούνται από 10,00 €/μ2 έως 12,00 €/μ2.
Αντίθετα σε παρακείμενα σημεία του Δήμου με χαμηλότερη εμπορικότητα, τα
μισθώματα κινούνται από 4,00 €/μ2 έως 7,50 €/μ2. Για το συγκεκριμένο
ακίνητο, που είναι μέτριας εμπορικότητας, όχι υπολογιζόμενο ως ενιαίος
χώρος όπως είναι σήμερα, αλλά ως διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία Ι-1,
μαζί με την υπόγεια αποθήκη του Υ-1, το εύλογο μίσθωμα θα ήταν 5,45/μ2,
ήτοι 400,00 € μηνιαία για τα 73,38 μ2 ανηγμένων χώρων ισογείου
καταστήματος Ι-1 και της υπόγειας αποθήκης Υ-1.
(61,15 + 0,20 Χ 61,15 = 73,38 Μ2 )
Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης για τα επαγγελματικά ακίνητα στην
περιοχή (all risks yield) θεωρήθηκε 7% διότι στην περιοχή υπάρχει σχετικά
μικρή κενότητα επαγγελματικών χώρων.
Τελικά τα ετήσια μισθώματα για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες Ι-1 και Υ-1 μαζί
είναι :
400 €/M2 x 12 = 4.800,00 € και η αγοραία αξία του ακινήτου θα είναι βάσει
υπολογισμού ετήσιας κεφαλαιοποίησης :

Αγοραία αξία ακινήτου = 4800,00
στρογγυλοποιείται στα 68.500 €(Α)

/

0,07

=

68.571,43

€

που

5.2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ :
Ανευρέθησαν πληροφοριακά στοιχεία από τις ζητούμενες τιμές πώλησης
πέντε ομοειδών επαγγελματικών ακινήτων στην περιοχή του Ζεφυρίου. Έγινε
αναγωγή στους βοηθητικούς τους χώρους σε κύριους χώρους ισόγειου
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καταστήματος, με βάση όσα ανωτέρω αναφέρθησαν. Έγινε πίνακας
συγκρισιμότητας με βάση συντελεστές μειωτικούς η αυξητικούς για το δικό
μας συγκρινόμενο ακίνητο και με βάση τις εξής ιδιότητες :
Θέση ακινήτου ( εμπορικότητα – πιάτσα η μη )
Βαθμός συντήρησης και κτιριακής ετοιμότητας ακινήτου
Έτη παλαιότητας και βαθμός παλαίωσης επαγγελματικού ακινήτου
Μήκος προσώπου προβολής επαγγελματικού χώρου (βιτρίνα)
Πρόσθετες παροχές (πατάρι, αποθήκη, ανοικτή θέση στάθμευσης)
Ζητούμενη τιμή (-20% από τις ζητούμενες τιμές πώλησης)
Μέγεθος ακινήτου (κατάταξη σε κάτω από 100 μ2 ανηγμένων
επιφανειών και σε πάνω από 100 μ2 ανηγμένων επιφανειών
επαγγελματικών χώρων)
Ειδικά για την ζητούμενη τιμή και με δεδομένη την ανυπαρξία αγοραστικού
ενδιαφέροντος για αγορά επαγγελματικών ακινήτων , η βάση
διαπραγμάτευσης για αγορά του ακινήτου θεωρήθηκε με βέβαιη μια έκπτωση
20% επί των αρχικών ζητούμενων τιμών.
Καταρτίστηκε ο σχετικός πίνακας υπολογισμών όπως φαίνεται στο συνημμένο
στην έκθεση εκτίμησης υπολογιστικό φύλλο.
Τελική αγοραία αξία/μ2 του επαγγελματικού χώρου, από την συγκριτική
μέθοδο
ως μέσος όρος των ευρεθέντων = 1206,00 €/μ2.
Πολ/ζοντας την αξία αυτή με τα ανηγμένα μ2 του επαγγελματικού χώρου για
τις ιδιοκτησίες Ι-1 και Υ-1 μαζί έχουμε :

1206,00 €/μ2 X 73,38 μ2 = 88.496,28 € που στρογγυλοποιείται στα 88.500 €
(Β)

5.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Υ-1 ΚΑΙ Ι-1 :
Αν και η μέθοδος απαξιωμένου κόστους αντικατάστασης δεν είναι
ορθή σε περιοχές με οργανωμένη κτηματαγορά, γιατί ανταποκρίνεται κυρίως
στην υλική και όχι στην εμπορική αξία του ακινήτου , εν τούτοις επειδή το
συγκεκριμένο ακίνητο είναι μικρό σε μέγεθος, μη εμπορικό, που κτίστηκε με
ίδιες δαπάνες των ιδιοκτητών του, χωρίς επιχειρηματικό όφελος ( μόνο
εργολαβικό όφελος από τα απασχοληθέντα συνεργεία εργατοτεχνιτών ) και
επειδή δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο της ειδικής αντιπαροχής
για το συγκεκριμένο, θα εφαρμόσουμε και εδώ την μέθοδο απαξιωμένου
κόστους αντικατάστασης και θα δώσουμε στην μέθοδο αυτή μικρότερο
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συντελεστή στάθμισης από τις άλλες δύο μεθόδους, λόγω χαμηλότερης
αξιοπιστίας της εν λόγω μεθόδου.
Καταρτίστηκε ο σχετικός πίνακας υπολογισμών με την μέθοδο απαξιωμένου
κόστους αντικατάστασης, όπως φαίνεται και στο συνημμένο στην έκθεση
εκτίμησης υπολογιστικό φύλλο.
Τελική αγοραία αξία από την μέθοδο απαξιωμένου κόστους αντικατάστασης
47.990,00 € που στρογγυλοποιείται στις 48.000 € (Γ)

Τελικά από τις τρεις μεθόδους λάβαμε τις εξής αγοραίες αξίες :

Α) Μέθοδος εισοδήματος 68.500 €
Β) Συγκριτική μέθοδος 88.500 €
Γ) Μέθοδος απαξιωμένου κόστους αντικατάστασης 48.000 €

Εφαρμόζουμε συντελεστές στάθμισης 0,40 για τις δύο πρώτες μεθόδους ως
πιο αξιόπιστες και συντελεστή στάθμισης 0,20 για την τρίτη μέθοδο ως την
λιγότερο αξιόπιστη μέθοδο, ήτοι :

0,40 x 68.500 + 0,40 x 88.500 + 0,20 x 48.000 = 72.400 € (T.A.A μαζί για Υ1, Ι-1)

Από την τελική αγοραία αξία (Τ.Α.Α) συνολικά των δύο οριζόντιων
ιδιοκτησιών θα πρέπει να αφαιρέσουμε, όπως προαναφέραμε, τα έξοδα
αποκατάστασης και επαναφοράς του ενοποιημένου χώρου σε διακεκριμένες
οριζόντιες ιδιοκτησίες. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό και λόγω της αρκετά
μεγάλης έκτασης των μετατροπών, τόσο στο ισόγειο , όσο και στο υπόγειο,
υπολογίζεται ότι για το μεν ισόγειο θα απαιτηθούν περίπου 16.000 €,
επιμεριζόμενα από 50% δαπάνη σε έκαστο των δύο δικαιούχων ψιλής
κυριότητας, για δε το υπόγειο θα απαιτηθούν για όλες τις ανωτέρω
περιγραφείσες εργασίες, περίπου 8.000 € επιμεριζόμενα από 50% δαπάνη σε
έκαστο των δύο δικαιούχων ψιλής κυριότητας. (ήτοι στον Μπατόπουλο
Νικόλαο και στην αδελφή του Μπατοπούλου Μαρία).
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Τελικά, αν από την ανωτέρω τελική αγοραία αξία των Υ-1 και Ι-1, αφαιρεθεί
το κόστος συμμετοχής του 50% του υπογείου στις εργασίες αποκατάστασης ,
θα έχουμε :
72.400 – (16.000 / 2) – (8.000 / 2) = 60.400 € (T.A.A συνολικά των Υ-1 και Ι1 αφαιρουμένων των εξόδων αποκατάστασης των ιδιοκτησιών)
Η ανωτέρω συνολική αγοραία αξία είναι αξία για την πλήρη κυριότητα, ήτοι
για το 100% των ιδιοκτησιών Υ-1 και Ι-1. Για την ψιλή κυριότητα των
ιδιοκτησιών , λόγω της ηλικίας της επικαρπώτριας Μπατοπούλου
Αλεξάνδρα, μητέρας των δύο ανωτέρω που διανύει το 72ο έτος της ηλικίας
της, ο συντελεστής της αξίας επικαρπίας είναι 20% και συνεπώς της ψιλής
κυριότητας είναι κατ’ αντιστοιχία 1-0,20 = 0,80 η 80%.
Τελικά η αξία ψιλής κυριότητας των Υ-1 και Ι-1 είναι : 60.400 X 0,80 =
48.320 € (Α.Ψ.Κ)
Προκειμένου να καταστεί εφικτός ο επιμερισμός των αξιών ανάμεσα στις δύο
οριζόντιες ιδιοκτησίες (δηλαδή στις Υ-1 και Ι-1) έχουμε :
72.400 / 73,38 = 986,64 €/μ2 αξία ανηγμένης επιφάνειας ισογείου.

5.3.1 Ισόγειο κατάστημα Ι-1 :

986,64 €/M2 X 61,15 M2 = 60.333,20 € (T.A.A ιδιοκτησίας Ι-1 πλήρους
κυριότητας) και αν αφαιρεθεί το μερίδιο 50% των εξόδων που αφορά την
αποκατάσταση της ιδιοκτησίας στο ισόγειο έχουμε :

60.333,20 – (16.000 / 2) = 52.333,20 € (T.A.A πλήρους κυριότητας της Ι-1
ιδιοκτησίας αφαιρουμένων των εξόδων αποκατάστασης της)

Τελικά η αξία ψιλής κυριότητας της Ι-1 ιδιοκτησίας είναι :

52.333,20 X 0,80 = 41.866,60 € που στρογγυλοποιείται στις 41.900,00 €
(Α.Ψ.Κ ιδιοκτησίας Ι-1)
Ομοίως για την υπόγεια αποθήκη Υ-1 έχουμε κατ’ αναλογία :
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5.3.2 Υπόγεια αποθήκη Υ-1 :
986,64 €/M2 X 61,15 M2 Χ 0,20 = 12.066,80 € (T.A.A ιδιοκτησίας Υ-1
πλήρους κυριότητας ) και αν αφαιρεθεί το μερίδιο 50% των εξόδων που
αφορά την αποκατάσταση της ιδιοκτησίας στο υπόγειο έχουμε :

12.066,80 – (8.000 / 2) = 8.066,80 € (T.A.A πλήρους κυριότητας της Υ-1
ιδιοκτησίας αφαιρουμένων των εξόδων αποκατάστασης της)
Τελικά η αξία ψιλής κυριότητας της Υ-1 ιδιοκτησίας είναι :
8.066,80 X 0,80 = 6.453,40 € που στρογγυλοποιείται στις 6.500,00 € (Α.Ψ.Κ
ιδιοκτησίας Υ-1)

6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΜΕ
ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Από τα έντυπα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, για
τις ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες και για υπολογισμό της πλήρους
κυριότητας τους και χωρίς βεβαίως να έχουν ληφθεί υπόψη οποιεσδήποτε
εργασίες αποκατάστασης τους από τον σημερινά ενοποιημένο χώρο, σε
διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες, έχουμε :
(βλ. αναλυτικά και στα σχετικά έντυπα υπολογισμού αντικειμενικών αξιών )
Ζώνη Β , Τιμή ζώνης 650,00 €/Μ2 , Σ.Ε = 1,00
Οριζόντια ιδιοκτησία Ι-1 :
Αντικειμενική αξία για πλήρη κυριότητα 29.362,27 €

Οριζόντια ιδιοκτησία Υ-1:
Αντικειμενική αξία για πλήρη κυριότητα 4.024,43 €
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7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Α-1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟ

ΚΑΙ

ΚΟΣΤΟΥΣ

Α ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΕ

ΤΗΝ

ΜΕΘΟΔΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΙΑ

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 22 ΕΤΩΝ

7.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ανευρέθησαν πληροφοριακά στοιχεία από τις ζητούμενες τιμές πώλησης
δώδεκα ομοειδών διαμερισμάτων στην περιοχή του Ζεφυρίου. Έγινε πίνακας
συγκρισιμότητας με βάση συντελεστές μειωτικούς η αυξητικούς για το δικό
μας συγκρινόμενο ακίνητο και με βάση τις εξής ιδιότητες :
9 Όροφος διαμερίσματος ( ρετιρέ – ισόγειο – όροφοι )
Βαθμός συντήρησης και κτιριακής ετοιμότητας ακινήτου
9 Έτη παλαιότητας και βαθμός παλαίωσης διαμερίσματος
Θέση διαμερίσματος ( γωνιακό, με ένα πρόσωπο, διαμπερές, εσωτερικό)
9 Πρόσθετες παροχές (αποθήκη, κλειστή θέση, ανοικτή θέση
στάθμευσης)
9 Ζητούμενη τιμή (-15% από τις ζητούμενες τιμές πώλησης)
9 Μέγεθος ακινήτου (κατάταξη σε κάτω από 50 μ2, από 51 μ2 έως 75 μ2,
από 76 μ2 έως 100 μ2 και για τα άνω των 100 μ2 επιφανειών
διαμερισμάτων)
Ειδικά για την ζητούμενη τιμή και με δεδομένη την έλλειψη αγοραστικού
ενδιαφέροντος για αγορά διαμερισμάτων , η βάση διαπραγμάτευσης για
αγορά του διαμερίσματος Α-1 θεωρήθηκε βέβαιη μια έκπτωση 15% επί των
αρχικών ζητούμενων τιμών.
Καταρτίστηκε ο σχετικός πίνακας υπολογισμών όπως φαίνεται στο συνημμένο
στην έκθεση εκτίμησης υπολογιστικό φύλλο.
Τελική αγοραία αξία/μ2 διαμερίσματος Α-1 από την συγκριτική μέθοδο
709,00 €/μ2
Πολ/ζοντας την αξία αυτή με τα μ2 του διαμερίσματος Α-1 έχουμε :

709,00 €/μ2 X 99,68 μ2 = 70.673,12 € που στρογγυλοποιείται στα 70.670 €
(Α)
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8. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α-1

Αν και η μέθοδος απαξιωμένου κόστους αντικατάστασης δεν είναι
ορθή σε περιοχές με οργανωμένη κτηματαγορά, γιατί ανταποκρίνεται κυρίως
στην υλική και όχι στην εμπορική αξία ενός ακινήτου , εν τούτοις επειδή το
συγκεκριμένο ακίνητο είναι μικρό σε μέγεθος, μη εμπορικό, που κτίστηκε με
ίδιες δαπάνες των ιδιοκτητών του, χωρίς επιχειρηματικό όφελος ( μόνο
εργολαβικό όφελος από τα απασχοληθέντα συνεργεία εργατοτεχνιτών ) και
επειδή δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο της ειδικής αντιπαροχής
για το συγκεκριμένο διαμέρισμα Α-1, θα εφαρμόσουμε και εδώ την μέθοδο
απαξιωμένου κόστους αντικατάστασης και θα δώσουμε στην μέθοδο
μικρότερο συντελεστή στάθμισης από την συγκριτική μέθοδο, λόγω
χαμηλότερης αξιοπιστίας της εν λόγω μεθόδου.
Καταρτίστηκε ο σχετικός πίνακας υπολογισμών με την μέθοδο απαξιωμένου
κόστους αντικατάστασης, όπως φαίνεται και στο συνημμένο στην έκθεση
εκτίμησης υπολογιστικό φύλλο.
Τελική αγοραία αξία για το διαμέρισμα Α-1 από την μέθοδο απαξιωμένου
κόστους αντικατάστασης : 61.060,00 € (Β)
Τελικά από τις δύο μεθόδους λάβαμε τις εξής αγοραίες αξίες :
Α) Συγκριτική μέθοδος 70.670 €
Β) Μέθοδος απαξιωμένου κόστους αντικατάστασης 61.060 €

Εφαρμόζουμε συντελεστές στάθμισης 0,80 για την πρώτη μέθοδο ως πιο
αξιόπιστη και συντελεστή στάθμισης 0,20 για την δεύτερη μέθοδο ως
λιγότερο αξιόπιστη, ήτοι :
0,80 x 70.670 + 0,20 x 61.060 = 68.748 € που στρογγυλοποιείται στα
69.000 € (Τελική Αγοραία Αξία για την ιδιοκτησία Α-1)

Η ανωτέρω τελική αγοραία αξία είναι η αξία για την πλήρη κυριότητα ,
ήτοι για το 100% της ιδιοκτησίας Α-1. Για την ψιλή κυριότητα της
ιδιοκτησίας, λόγω της ηλικίας της επικαρπώτριας Μπατοπούλου Αλεξάνδρα,
μητέρας του Μπατόπουλου Νικόλαου που διανύει το 72ο έτος της ηλικίας
της, ο συντελεστής της αξίας επικαρπίας είναι 20% και συνεπώς της ψιλής
κυριότητας είναι κατ’ αντιστοιχία 1-0,20 = 0,80 η 80%.
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Τελικά η αξία ψιλής κυριότητας της Α-1 είναι : 69.000 X 0,80 = 55.200 €
(Α.Ψ.Κ ιδιοκτησίας Α-1)

9. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

Από τα έντυπα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου
Οικονομικών, για την ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία Α-1 και για υπολογισμό
της πλήρους κυριότητας της, έχουμε (βλ. αναλυτικά στο σχετικό έντυπο
υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ) :

Ζώνη Β , Τιμή ζώνης 650,00 €/Μ2 , Σ.Ε = 1,00 , Α όροφος.

Οριζόντια ιδιοκτησία Α-1 :
39.798,49 €

Αντικειμενική αξία για πλήρη κυριότητα

10. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ
Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα έχουμε συνοπτικά τις εξής αγοραίες και
αντικειμενικές αξίες
(για πλήρη και ψιλή κυριότητα) :
-------------------------------------------------------------------------------------------1α) 60.333,20 € (Τελική Αγοραία Αξία ιδιοκτησίας Ι-1 πλήρους κυριότητας
προ εξόδων αποκατάστασης)
1β) 52.333,20 € (T.A.A πλήρους κυριότητας
αφαιρουμένων των εξόδων αποκατάστασης της)

της

Ι-1

1γ) 41.900,00 € (Αξία Ψιλής Κυριότητας ιδιοκτησίας Ι-1)
1δ) 29.362,27 €
ιδιοκτησίας Ι-1

Αντικειμενική αξία για πλήρη κυριότητα

ιδιοκτησίας
(1)
οριζόντιας

--------------------------------------------------------------------------------------------
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2α) 12.066,80 € (T.A.A ιδιοκτησίας Υ-1 πλήρους κυριότητας προ εξόδων
αποκατάστασης)
2β) 8.066,80 € (T.A.A πλήρους κυριότητας
αφαιρουμένων των εξόδων αποκατάστασης της)

της

Υ-1

2γ) 6.500,00 € (Αξία Ψιλής Κυριότητας ιδιοκτησίας Υ-1)
2δ) 4.024,43 €
ιδιοκτησίας Υ-1

ιδιοκτησίας
(2)

Αντικειμενική αξία για πλήρη κυριότητα

οριζόντιας

-------------------------------------------------------------------------------------------3α) 69.000 € (Τελική Αγοραία Αξία για ιδιοκτησία Α-1 πλήρους κυριότητας)
3β) 55.200 € (Αξία Ψιλής Κυριότητας ιδιοκτησίας Α-1)

(3)

3γ) 39.798,49 € Αντικειμενική αξία για πλήρη κυριότητα
ιδιοκτησίας Α-1

οριζόντιας

-------------------------------------------------------------------------------------------Τον κ. Μπατόπουλο Νικόλαο βάσει των τίτλων ιδιοκτησίας που κατέχει, τον
αφορούν οι αξίες ψιλής κυριότητας των τριών οριζοντίων ιδιοκτησιών Ι-1, Υ1, Α-1 , ήτοι τα 1γ, 2γ, 3β.
Συνημμένα έγγραφα στην έκθεση εκτίμησης :

--- 2 σελίδες με τα φύλλα υπολογισμού των αξιών των ιδιοκτησιών Α-1, Ι-1,
Υ-1
-- 3 έντυπα υπολογισμού αντικειμενικών αξιών των ιδιοκτησιών Α-1, Ι-1, Υ1

*Τα ονόματα ,οι αριθμοί των συμβολαίων καθώς κ οι αριθμοί άδειας δεν είναι αληθή

ΜΕΡΟΣ 3 Ο
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Αναζήτηση ακινήτων (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων) με την χρήση του
προγράμματος ArcMap

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.1. Η σημαντικότητα της χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών
Συστημάτων (G.I.S.) στην Ανάπτυξη της Κτηματαγοράς

H Διεθνοποίηση των Αγορών και η Νέα Οικονομία δημιουργούν
μεγάλη αύξηση του ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της αγοράς, με
αποτέλεσμα να απαιτείται ευελιξία από τις επιχειρήσεις, σωστή και επαρκής
πληροφόρηση για την ανάπτυξη του δικτύου τους, ικανότητα παροχής νέων
και εξατομικευμένων υπηρεσιών με ταυτόχρονη παρακολούθηση και μείωση
του

κόστους

για

την

ανάπτυξη

ανταγωνιστικών

πλεονεκτημάτων.

Επιπρόσθετα, η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας των Πληροφοριακών
Συστημάτων, καθιστά πλέον εφικτές πολλές από τις εφαρμογές οι οποίες
εξαιτίας του όγκου και της πολυπλοκότητας της διαθέσιμης πληροφορίας
μέχρι και πριν από λίγα χρόνια παρέμεναν εξωπραγματικές.
Λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος των ακινήτων,
είναι πλέον έντονη η ανάγκη της διαφοροποίησης και της λήψης
στρατηγικών αποφάσεων ειδικότερα για την ανάπτυξη της κτηματαγοράς,
ελαχιστοποιώντας το ρίσκο και μεγιστοποιώντας την ανταγωνιστικότητα και
την απόδοση της επένδυσης για κάθε νέο ακίνητο.
Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Γ.Π.Σ) αξιοποιούν τη
δύναμη της πληροφορίας (Βάσεις Δεδομένων) σε συνδυασμό με τη γεωγραφία
της κάθε περιοχής για να παρέχουν συνδυαστική και δυναμική ανάλυση και
επιτελική πληροφόρηση στα στελέχη μιας επιχείρησης. Η πλέον διαδεδομένη
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λύση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η ανάπτυξη της
κτηματαγοράς

καθώς

και

η

παρακολούθηση

και

αξιολόγησή

της.

Χρησιμοποιώντας δυναμικούς χάρτες, εμπλουτισμένους με όλα τα στοιχεία τα
οποία μπορούν να αποτυπωθούν γεωγραφικά, μια ανάλυση με τη χρήση των
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, ενσωματώνονται και αναλύονται
όλοι οι παράγοντες ανάπτυξης ενός δικτύου.

Τα

Γεωγραφικά

Πληροφοριακά

Συστήματα,

μέσω

των

πολλαπλών

γεωγραφικών μοντέλων ανάλυσης και των διαφορετικών τεχνικών τις οποίες
παρέχουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την:

Αποτύπωση συγκεκριμένων συγκεντρώσεων (ιδιωτών ή επιχειρήσεων)
δυνητικού πελατολογίου.
Γεωγραφική εξισορρόπηση των περιοχών δραστηριοποίησης ανά
κατάστημα.
Συνολική αποτύπωση και παρακολούθηση μιας περιοχής
Ορθή γεωγραφική κατανομή των διαθέσιμων ακίνητων (οικίες
,καταστήματα, επαγγελματικοί χώροι).
Ιεράρχηση των υποψήφιων περιοχών ανάπτυξης
Βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών σε επίπεδο
ακινήτου όπως και για τον Προσδιορισμό των γεωγραφικών ορίων
κάθε ακινήτου.

Χρησιμοποιούνται, ουσιαστικά, κάποιες συνιστώσες που αποτελούν τους
βασικούς κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας (Critical Success Factors) για την
ανάπτυξη της αγοράς των ακινήτων, οι οποίοι είναι:
Εμπορικότητα των περιοχών (με βάση τα δεδομένα των εμπορικών
περιοχών).
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Δημογραφικά δεδομένα πληθυσμού και αριθμού νοικοκυριών ανά
οικοδομικό τετράγωνο.
Ζώνες αντικειμενικών αξιών ακινήτων (με βάση τα δεδομένα των
αντικειμενικών αξιών ακινήτων).
Πρόσβαση σε κύριες οδικές αρτηρίες (ψηφιακοί οδικοί χάρτες).
Χαρακτηριστικά της περιοχής
Προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα στις τοπικές αγορές.
Μέγεθος του ακινήτου και τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Σημεία ενδιαφέροντος και διακίνησης πληθυσμού (όπως σταθμοί του
μετρό και του ηλεκτρικού, σούπερ μάρκετ, σχολεία, υπουργεία,
ταχυδρομεία, τράπεζες, εφορίες,νοσοκομεία κ.α.)

1.1.2 .Πέντε Στοιχεία της Γεωγραφικής Γνώσης
Το GIS παρέχει έναν συγκριτικά νέο μηχανισμό για σύλληψη της
γεωγραφικής γνώσης. Ένα GIS είναι ένα σύστημα για διαχείριση, ανάλυση,
και

επίδειξη

γεωγραφικής

γνώσης,

η

οποία

αντιπροσωπεύεται

χρησιμοποιώντας μια σειρά συνόλων πληροφοριών. Αυτά τα σύνολα
πληροφοριών περιλαμβάνουν:
Χάρτες και σφαίρες
Οι χάρτες και οι σφαίρες περιέχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να
απαντούν σε ερωτήσεις. Παρέχουν προηγμένες εφαρμογές GIS για την
αλληλεπίδραση με γεωγραφικά στοιχεία.
Γεωγραφικά σύνολα δεδομένων
Τα γεωγραφικά σύνολα δεδομένων περιέχουν τις βάσεις
αρχείων και τις βάσεις δεδομένων γεωγραφικών πληροφοριών—
χαρακτηριστικά, τοπολογίες, εκτάσεις, έρευνες, και ιδιότητες.
Πρότυπα στοιχείων
Τα σύνολα δεδομένων GIS είναι, περισσότερο από το σύστημα
διαχείρισης βάσεων δεδομένων, πίνακες ή μεμονωμένα αρχεία
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στοιχείων. Ενσωματώνουν προηγμένους κανόνες συμπεριφοράς και
ακεραιότητας.

Το

σχήμα,

η

συμπεριφορά,

και

οι

κανόνες

ακεραιότητας που καθορίζονται στο «παιχνίδι» προτύπων στοιχείων
παίζουν κρίσιμο ρόλο στο GIS. Το GIS διαιρεί τη γεωγραφία σε πέντε
βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αντιπροσώπευση της
γεωγραφικής γνώσης. Αυτά τα στοιχεία, μαζί με το προηγμένο
λογισμικό, παρέχουν τις δομικές μονάδες για ένα ευφυές GIS.

Πρότυπα ροής επεξεργασίας και εργασίας
Συλλογές ή διαδικασίες που παρέχουν τα εργαλεία για την ανάλυση
και αυτοματοποίηση και επανάληψη των πολλαπλάσιων στόχων.
Μεταδεδομένα
Τα μεταδεδομένα περιέχουν τα έγγραφα που περιγράφουν στοιχεία άλλης
πηγής. Ένας κατάλογος μεταδεδομένων επιτρέπει στους χρήστες να
οργανώσουν,

ανακαλύψουν,

και

αποκτήσουν

πρόσβαση

στην

κοινή

γεωγραφική γνώση.
Αυτά τα πέντε στοιχεία, μαζί με το λογισμικό GIS, διαμορφώνει τις
δομικές μονάδες για τη συγκέντρωση στοιχείων για ένα ευφυές GIS, ώστε οι
χρήστες να μοιραστούν τη γεωγραφική γνώση. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν
τη βάση για την εξέταση πολλών παραγόντων μέσω GIS— παραδείγματος
χάριν,

βελτιώσεις

αποδοτικότητας,

ενημερωμένη

λήψη

απόφασης,

βασισμένος σε επιστημονικά δεδομένα προγραμματισμός, υπολογισμός των
πόρων, αξιολόγηση, και επικοινωνία.
Το ευφυές GIS επιτρέπει στους χρήστες να συλλάβουν και να
μοιραστούν την γεωγραφική γνώση με πολλές μορφές— ως προηγμένου GIS
σύνολα δεδομένων, ως χάρτες, ως πρότυπα στοιχείων, ως τυποποιημένες
ροές εργασίας, και ως προηγμένα πρότυπα των γεωγραφικών διαδικασιών.
Το GIS πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη δημιουργία, τη
χρησιμοποίηση, τη διαχείριση, και τη διανομή και των πέντε στοιχείων
γεωγραφικών πληροφοριών.
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1.2 . ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS
1.2.1. Γενικά
Ως Σύστημα Πληροφοριών (Information System) μπορεί να οριστεί μια
«αλυσίδα λειτουργιών συλλογής, αποθήκευσης, και ανάλυσης δεδομένων»
(Calkins και Tomlinson, 1977). Κατ' επέκταση, ως Γεωγραφικό Σύστημα
Πληροφοριών (ΓΣΠ) μπορεί να οριστεί συνοπτικά ένα σύνολο εργαλείων
συλλογής, αποθήκευσης, ανάκτησης, ανάλυσης και εμφάνισης χωρικών
δεδομένων.
Σε σύγκριση με τους απλούς χάρτες που ξέρουμε και χρησιμοποιούμε
όλοι, ένα σύστημα GIS έχει το σημαντικότατο πλεονέκτημα ότι η
αποθήκευση των δεδομένων γίνεται χωριστά από την αναπαράστασή τους,
κάτι

που

έχει

ως

αποτέλεσμα

τα

ίδια

δεδομένα

να

μπορούν

να

αναπαρασταθούν με διαφορετικούς τρόπους. Π.χ. μπορούμε να μεγεθύνουμε
τον (ψηφιακό πλέον) χάρτη, να εμφανίσουμε συγκεκριμένες μόνο περιοχές,
να

κάνουμε

υπολογισμούς

αποστάσεων

μεταξύ

τοποθεσιών,

να

δημιουργήσουμε πίνακες που να δείχνουν τα διάφορα χαρακτηριστικά του
χάρτη, να υπερθέσουμε επιπλέον πληροφορία πάνω στο χάρτη, ακόμα και να
αναζητήσουμε ποιές είναι οι καλύτερες τοποθεσίες για να δημιουργήσουμε
τα επόμενα σημεία της επιχείρησής μας. Φυσικά, επιπλέον όλων αυτών, ένα
σύστημα GIS έχει όλα τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των υπολογιστών,
όπως διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων εύκολα και γρήγορα κ.λπ.
Σήμερα, πλέον, με τις τεράστιες δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονοι,
εξελιγμένοι υπολογιστές, η χαρτογράφηση περνά σε μια νέα εποχή. Τα
υπολογιστικά δίκτυα, οι εξομοιωτές, ακόμη και η εικονική πραγματικότητα
αποτελούν τη τελευταία «μόδα» στην εξέλιξη των γεωγραφικών συστημάτων
πληροφοριών, τα εμπλουτίζουν και τα βελτιώνουν σημαντικά
.

1.2.2.Πώς λειτουργεί ένα GIS
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Όλα τα δεδομένα σε ένα ΓΣΠ είναι «γεωκαταχωρισμένα», βρίσκονται
δηλαδή άμεσα συνδεδεμένα με μια συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία της
επιφάνειας της Γης μέσω ενός συστήματος συντεταγμένων.
Ένα από τα πιο συνηθισμένα συστήματα γεωγραφικών συντεταγμένων
είναι αυτό του γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους. Σ' αυτό το
σύστημα συντεταγμένων, κάθε τοποθεσία προσδιορίζεται σχετικά με τον
Ισημερινό και τη γραμμή μηδενικού γεωγραφικού μήκους που περνά από το
φημισμένο αστεροσκοπείο Γκρίνουιτς, στο Λονδίνο. Υπάρχουν, όμως, και
πολλά άλλα γεωγραφικά συστήματα συντεταγμένων, συνεπώς κάθε GIS
σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να μετατρέπει τις συντεταγμένες από το
ένα σύστημα στο άλλο. H χωρική πληροφορία αναπαρίσταται με δυο τρόπους:
ως διανυσματικά δεδομένα με τη μορφή σημείων, γραμμών και πολυγώνων, ή
ως δικτυωτά (raster) δεδομένα, οργανωμένα συστηματικά σε κελιά (όπως π.χ.
μια ψηφιακή εικόνα).
Από

όλα

όσα

αναφέραμε

μέχρι

τώρα,

είναι

προφανές

ότι

βασικό

χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ΓΣΠ είναι ότι χρησιμοποιεί τη γεωγραφία (το
χώρο) ως κοινό στοιχείο μεταξύ των διαφόρων ομάδων δεδομένων,
συνδυάζοντας ισότιμα τη γεωγραφική (χαρτογραφική) και την αναλυτική
(στατιστική) πληροφορία.
Είναι σημαντικό να τονιστεί πως τα διάφορα συστήματα σχεδίασης
(Αυτόματη Χαρτογράφηση (Automated Mapping), Χαρτογράφηση με τη
Βοήθεια Υπολογιστή(Computer Assisted Mapping), Σχεδίαση με τη Βοήθεια
Υπολογιστή (Computer Aided Design)) μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε
για τη σχεδίαση ενός χάρτη είτε ως υπόβαθρο ενός πληροφοριακού
συστήματος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν τα ίδια ένα GIS.

Οι 5 βασικές συνιστώσες ενός ΓΣΠ είναι:
Αναγνώριση και συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για τη
συγκεκριμένη εφαρμογή (Data Acquisition)
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Προεπεξεργασία, δηλ. προετοιμασία των συλλεχθέντων στοιχείων,
έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν στον υπολογιστή, και εισαγωγή
τους σ'αυτόν (Preprocessing)
Διαχείριση Δεδομένων με τη δημιουργία της Βάσης Δεδομένων
(DataManagement)
Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων (Manipulation and Analysis)
με διάφορες μεθόδους
Παραγωγή Αποτελεσμάτων σε έντυπη (hard copy) ή μη έντυπη (soft
copy) μορφή(Product Generation)

1.3 . Πλεονεκτήματα κ Μειονεκτήματα GIS

1.3.1 .Πλεονεκτήματα- Οφέλη από την Εφαρμογή ενός Γ.Π.Σ.
Ο τρόπος με τον οποίο οι χάρτες και άλλα στοιχεία έχουν αποθηκευτεί
και αρχειοθετηθεί ως στρώματα πληροφοριών μέσα σε ένα GIS καθιστά
πιθανή την εκτέλεση σύνθετων αναλύσεων.
Γενικότερα, τα ΓΠΣ διευκολύνουν τη βελτιωμένη χρήση των πληροφοριών
για να ενημερώνονται οι διαχειριστικές αποφάσεις.
H εφαρμογή ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΓΠΣ)
αποτελεί μια σύνθετη δράση και για αυτό δεν πρέπει να υποεκτιμάται.
Ωστόσο, τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή ενός ΓΠΣ είναι
ιδιαίτερα σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Σαφέστερη χαρτογράφηση.
Δημιουργία γεωγραφικών δεδομένων βάσης.
Ευκολότερος χειρισμός των δεδομένων.
Πιο εύχρηστη και κατάλληλη αποθήκευση δεδομένων.
Δυνατότητα

δημιουργίας

σχέσεων

μεταξύ

μεταβλητών.
Ενισχυμένη ικανότητα για τη λήψη αποφάσεων.
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Ενισχυμένη ικανότητα επικοινωνίας με τις εμπλεκόμενες ομάδες .
Πιο αναλυτικά, κάποια πλεονεκτήματα των συστημάτων GIS είναι τα εξής:
1. Ανάκτηση πληροφοριών
Με ένα GIS είναι δυνατό «να δείξουμε» μια τοποθεσία, ένα αντικείμενο, ή
μια περιοχή στην οθόνη και να ανακτήσουμε τις καταγραμμένες πληροφορίες
για αυτά από τα αρχεία. Χρησιμοποιώντας σαρωμένες αεροφωτογραφίες ως
οπτικό οδηγό μπορούμε να ρωτήσουμε ένα GIS, για παράδειγμα, για τη
ποιότητα ενός ακινήτου ή το έτος κατασκευής του, την περιοχή ή ακόμα και
για το πόσο κοντά είναι ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής.
Αυτός ο τύπος ανάλυσης επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων ώστε να
εντοπιστεί με σαφή τρόπο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο ζητηθέν
ακίνητο.
2. Τοπολογική διαμόρφωση
Ένα GIS μπορεί να αναγνωρίσει και να αναλύσει τις χωρικές σχέσεις
μεταξύ των ταξινομικών φαινομένων. Οι όροι της γειτνίασης (τι είναι δίπλα
σε αυτά που), της συγκράτησης (τι εσωκλείεται από αυτά που), και της
εγγύτητας (πόσο στενό κάτι είναι στο κάτι άλλο) μπορούν να καθοριστούν με
ένα GIS.

1.3.2 .Τα οφέλη του GIS στην Κτηματαγορά
Μεσίτες,

εκτιμητές

εμπορικότητα

με

κ

έμποροι

μπορούν

πιο

ακριβή

τρόπο.

να
Υπό

αναλύσουν

την

το

της

πρίσμα

επιβάρυνσης της αγοράς σφίγγονται χρηματοπιστωτικές αγορές και
δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη.
Οργανώνοντας τα γεωγραφικά δεδομένα κάθε περιοχής

το

πρόσωπου που διαβάζει το χάρτη να μπορεί να επιλέξει τα
δεδομένα για ένα συγκεκριμένο ακίνητο.
Ένας θεματικός χάρτης έχει ένα πίνακα περιεχομένων που
επιτρέπει στον αναγνώστη να προσθέσει επιπλέον στρώματα
πληροφοριών

σε

πραγματικές

τοποθεσίες.

Επίσης

έχει

τη

δυνατότητα να επεξεργάζεται από διάφορες πηγές δεδομένα κ να
ενσωματώνει σε ένα χάρτη.
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Το GIS δίνει πληροφορίες που χρειάζονται για μια κερδοφόρα
ανάλυση δυνατοτήτων της αγοράς σύμφωνα με τις ανάγκες των
πελατών.

1.3.3 .Περιορισμοί ή Πιθανά Προβλήματα ενός GIS
Ένα τέτοιο σύστημα έχει και εγγενή προβλήματα (κάποια αναφέρθηκαν
παραπάνω), τα οποία πρέπει να λύσουν οι χρήστες του προκειμένου να
αποφευχθεί μια λανθασμένη ανάλυση. Μερικά από τα τυπικά προβλήματα που
προκύπτουν μπορεί, ενδεικτικά, να αφορούν τα ακόλουθα:
τη συλλογή ορθών και συγκεκριμένων χωρικών δεδομένων,
την απόφαση ως προς τη μορφή των δεδομένων,
την εισαγωγή των δεδομένων στο ΓΠΣ,
τη διατήρηση της ποιότητας των δεδομένων,
την ενσωμάτωση ενός ΓΠΣ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Υπάρχουν, επίσης, διάφοροι περιορισμοί, ή πιθανά προβλήματα,
που μπορούν να υπονομεύσουν την ποιότητα οποιασδήποτε
ανάλυσης ΓΠΣ. Ενδεικτικά
Ποιότητα δεδομένων.
Διαθεσιμότητα δεδομένων.
Κόστος του εξοπλισμού και του λογισμικού.
Κόστος των δεδομένων.
Επίπεδο κατάρτισης του χρήστη.

Προκειμένου η εφαρμογή ενός ΓΠΣ να στηρίξει τη λήψη αποφάσεων
και ναν αποβούν χρήσιμα τα παραγόμενα από αυτό, είναι απαραίτητο να
υλοποιηθεί με προσεκτικό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η
καλύτερη δυνατή ποιότητα δεδομένων σε όλο το φάσμα λήψης αποφάσεων.
Ιδιαίτερη προσοχή εφίσταται στα ακόλουθα ζητήματα:
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Πολυπλοκότητα του αντικειμένου της χαρτογράφησης.
Οργανωτικά ζητήματα, περιλαμβανομένων του προσωπικού και
των αναγκών κατάρτισης.
Ποιότητα δεδομένων.
Κόστος.
Πηγή δεδομένων.
Χρονικές συγκεκριμένες εκτιμήσεις σχετικές με το παράκτιο
περιβάλλον.
Επίσης, είναι αναγκαίο ο χρήστης να έχει κατανοήσει πλήρως τον τρόπο
λειτουργίας του ΓΠΣ, αλλά και το πώς μπορούν να μεγιστοποιηθούν οι
δυνατότητες του συστήματος και να ελαχιστοποιηθούν οι αδυναμίες του σε
οποιαδήποτε δεδομένη μελέτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ARCMAP
2.1 Εισαγωγή στο ARCMAP
2.1.1 .Γενικά
Το ArcMap σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από
τη μεριά του χαρτογράφου, για την παραγωγή θεματικών χαρτών κάθε
μορφής και περιεχομένου, όπως και εφαρμογών G.I.S. Αποτελεί μια εκ των
τριών διεπαφών του G.I.S. πακέτου ArcGis. Οι επιμέρους δύο διεπαφές του
είναι : το ArcGatalog και το ArcToolbox [Εικόνα 1]. Αναπτύχθηκε από την
εταιρία ESRI ( Environmental SystemsResearch Institute), και η έκδοση του
λογισμικού που περιγράφεται στην παρούσα εργασία είναι η 9.2.
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Εικόνα 1: οι τρεις διεπαφές του ArcGis

Έτσι το ArcMap είναι ένα desktop G.I.S. πακέτο που δίνει τη δυνατότητα
να δημιουργηθούν χάρτες από επίπεδα χωρικής πληροφορίας, να αναλυθούν
χωρικές σχέσεις και να επιλεγούν μέσα από αναζητήσεις, χωρικά και μη
χωρικά στοιχεία. Επίσης μπορούν να σχεδιαστούν και να δημιουργηθούν
διαφορετικές

απεικονίσεις

ενός

χάρτη,

αλλάζοντας

χρώματα

και

συμβολισμούς. Παρέχει ένα περιβάλλον για την εύκολη διαχείριση και τον
ορισμό σχέσεων μεταξύ πινάκων και χαρτών και την όποια επεξεργασία,
βάσει αυτών των σχέσεων.
Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή του λογισμικού πακέτου του
ArcMap, θα περιγράψουμε συνοπτικά τις επιμέρους εφαρμογές ArcGatalog
και ArcToolbox:
ArcGatalog: Το ArcGatalog [Εικόνα 2] είναι ένα εργαλείο παρόμοιο με
τον Windows Explorer, με την βοήθεια του οποίου, ο χρήστης πλοηγείται
στα δεδομένα.Επιτρέπει δηλαδή σε αυτόν την εύκολη μετάβαση και
διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας, που είναι αποθηκευμένη σε
φακέλους στους τοπικούς δίσκους, ή και σχεσιακών βάσεων δεδομένων
που είναι διαθέσιμες στο χρήστη. Τα δεδομένα μπορούν να αντιγραφούν,
να

μετακινηθούν,

να

διαγραφούν
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και

να

οπτικοποιηθούν,

πριν

«προστεθούν» σε ένα χάρτη. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα χωρικά
δεδομένα και τις συσχετίσεις μεταξύ τους. Επιπλέον με το ArcGatalog τα
με

τα

δεδομένα

(metadata),

μπορούν

να

διαβαστούν

είτε

να

δημιουργηθούν.

Εικόνα 2: Το περιβάλλον του ArcCatalog

ArcToolbox: Το ArcToolbox [Εικόνα 3] είναι η τρίτη εφαρμογή του
ArcGis. Περιέχει διάφορα εργαλεία γεωεπεξεργασίας. Με τη ν εφαρμογή
αυτή, ο χρήστης έχει την δυνατότητα, μέσω κάποιων εργαλείων, να
μετατρέψει χωρικά δεδομένα από μια μορφή (data format), σε άλλη και
να αλλάξει το προβολικό σύστημα των δεδομένων του. Το ArcToolbox
διανέμεται σε δύο εκδόσεις. Η πρώτη έκδοση είναι η πλήρης και
περιλαμβάνει περίπου 150 εργαλεία για γεωεπεξεργασία, μετατροπή
δεδομένων,

διαχείριση

χαρτογραφικών

φύλλων,

προβολών κτλ και γενικά εργαλεία για χωρική ανάλυση.
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Εικόνα 3: Το περιβάλλον του ArcToolbox

2.1.2 Εφαρμογες ArcGis
To

ArcGIS

Desktop

περιλαμβάνει

μία

ομάδα

από

ενοποιημένες

εφαρμογές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ArcCatalog, ArcMap, ArcGlobe,
ArcToolbox και ModelBuilder. Η ενοποιημένη αξιοποίηση των εφαρμογών
ArcGIS Desktop επιτρέπει στους χρήστες της τεχνολογίας των Γεωγραφικών
Συστημάτων

Πληροφοριών

να

υλοποιήσουν

οποιαδήποτε

εργασία

με

επίκεντρο το χώρο, από την πιο απλή έως την πιο πολύπλοκη, όπως είναι η
χαρτογραφία, η γεωγραφική ανάλυση, η επεξεργασία των γεωγραφικών
δεδομένων, η μετατροπή μεταξύ διαφορετικών μορφότυπων δεδομένων, η
απεικόνιση, η διαχείριση των δεδομένων κ.α. Η δομή του ArcGIS Desktop
είναι κλιμακούμενη ως προς τις δυνατότητές της προκειμένου να εκπληρώσει
τις απαιτήσεις των διαφορετικών τύπων χρηστών. Έτσι, έχουν διαμορφωθεί
τρία διακριτά επίπεδα δυνατοτήτων του λογισμικού ArcGIS Desktop που
έχουν ως εξής:
1. Λογισμικό απεικόνισης, επεξεργασίας και ανάλυσης των γεωγραφικών
δεδομένων – ArcView.
2. Λογισμικό πλήρους διαχείρισης και επεξεργασίας των γεωγραφικών
δεδομένων - ArcEditor.
3. Λογισμικό πλήρους διαχείρισης, επεξεργασίας
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2.1.3 Τα δεδομένα
Το ArcMap, όπως και οποιοδήποτε άλλο πακέτο G.I.S., για να λειτουργήσει
παραγωγικά απαιτεί, δεδομένα που θα εισαχθούν στο περιβάλλον του. Τα
δεδομένα αυτά διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
¾ Τα

χωρικά

δεδομένα

[Εικόνα

4],

τα

οποία

χαρακτηρίζονται

αποκλειστικά από τη θέση τους στο χώρο σε σχέση με κάποιο
σύστημα

συντεταγμένων,

διακρίνονται

σε

τέσσερις

βασικές

κατηγορίες:
Σημειακά δεδομένα, π.χ. θέσεις τριγωνομετρικών σημείων.
Γραμμικά δεδομένα, π.χ. οδικό δίκτυο, ποτάμια.
Επιφανειακά δεδομένα τα οποία καταλαμβάνουν μια κλειστή έκταση,
π.χ. νομός,λίμνες.
Ογκομετρικά τα οποία καταλαμβάνουν όχι μόνο μια συγκεκριμένη
επιφάνεια, αλλά εκτείνονται και στο χώρο (τρίτη διάσταση). Τέτοια
περίπτωση είναι τρισδιάστατη εμφάνιση του ανάγλυφου.
¾ Τα «μη χωρικά ή περιγραφικά δεδομένα», τα οποία σχετίζονται ή
περιγράφουν τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες της υπόψη χωρικής
θέσης

π.χ μια βάση δεδομένων στην Access, η οποία μας δίνει

πληροφορίες για τον πληθυσμό, την έκταση κτλ ενός νομού
(επιφανειακό χωρικό δεδομένο).
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Εικόνα 4: Τύποι χωρικών δεδομένων

Τα χωρικά δεδομένα, μπορούν να εισαχθούν στο ArcMap, είτε είναι σε
διανυσματική μορφή (vector), είτε σε ψηφιδωτή μορφή (raster). Κατά βάση
θα ασχοληθούμε με δεδομένα διανυσματικής μορφής (όλα τα δεδομένα είναι
διανυσματικά). Η εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων ψηφιδωτής μορφής
(π.χ η εισαγωγή στο περιβάλλον του προγράμματος μια αεροφωτογραφίας,
μιας jpeg/tiff φωτογραφίας κτλ) δεν έγκειται στα πλαίσια της παρούσας
εργασίας.
Η όλη λογική του ArcMap, στην σύνθεση ενός θεματικού χάρτη, είναι
μεταξύ άλλων,η απόδοση των πληροφοριών, (περιγραφική βάση – μη χωρικά
δεδομένα), στο χαρτογραφικό υπόβαθρο, (χωρική βάση – χωρικά δεδομένα),
με σημειακά, γραμμικά και επιφανειακά σύμβολα (εικόνα 5).
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Εικόνα 5: Σύνθεση θεματικού χάρτη μέσω ArcMap

2.1.4 Τύποι αποθηκευόμενων αρχείων
Στο ArcMap, το χαρτογραφικό υπόβαθρο (χωρικά δεδομένα), αποθηκεύεται
στην μορφή των καλούμενων shapefiles με την κατάληξη αρχείου .shp.
Συνήθως υπάρχουν τρία ή και περισσότερα αρχεία που συνδέονται με ένα
shapefile. Αναλυτικά έχουμε τους ακόλουθους τύπους αρχείων, αρχεία
στη μορφή των οποίων αποθηκεύεται η χωρική μας πληροφορία:
• .shp:Είναι το αρχείο στο οποίο αποθηκεύεται όλη η γεωμετρία του χάρτη.
•.shx:Είναι το αρχείο στο οποίο αποθηκεύεται το ευρετήριο των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών.
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•.dbf:Είναι το αρχείο του πίνακα δεδομένων σε format dbase στο οποίο
αποθηκεύεται όλη η πληροφορία των χαρακτηριστικών του χάρτη.
•.sbn:Είναι τα αρχεία στα οποία αποθηκεύεται όλη πληροφορία. για τις
γεωμετρικές και χωρικές σχέσεις μεταξύ των αρχείων .shp.
•.sbx:
•.prj:Είναι το αρχείο στο οποίο αποθηκεύεται όλη πληροφορία όσο αφορά το
προβολικό σύστημα του χαρτογραφικού υποβάθρου.
•.mxd:Είναι το project file του ArcMap, το αρχείο στο οποίο αποθηκεύεται
όλη η πληροφορία για την τοποθεσία όλων των αρχείων. Πρέπει να
τονιστεί, πως το project file είναι ένα «αρχείο οδηγός», στο οποίο δεν
αποθηκεύεται η χωρική πληροφορία,αλλά μόνο οι θέσεις των αρχείων,
που συνθέτουν τον θεματικό χάρτη, στον σκληρόδίσκο του υπολογιστή.
Γι’ αυτό το λόγο τα αρχεία .mxd έχουν και μικρό μέγεθος της τάξης των
μερικών

δεκάδων

kilobytes.

Με

την

παραπάνω

λογική,

όταν

αποθηκεύουμε ένα θεματικό χάρτη στον υπολογιστή, δημιουργείται
αυτόματα το αρχείο «..onoma…».mxd. Σε περίπτωση που θέλουμε να
μεταφέρουμε τον ψηφιακό χάρτη σε άλλο υπολογιστή, δεν αρκεί μόνο να
μεταφέρουμε το αρχείο«..onoma…».mxd, αλλά και όλα τα αρχεία που
συνθέτουν τον χάρτη αυτό (.shp, .shx,.dbf κτλ), χωρίς φυσικά να έχουμε
αλλάξει την τοποθεσία τους στον σκληρό δίσκο(data source). Απαραίτητο
κρίνεται,

όλα

τα

αρχεία

να

αποθηκεύονται

σε

ένα

φάκελο(π.χ

my_project), και η θέση τους να μην αλλάζει μέσα στον φάκελο αυτό.
Τέλος, τα ονόματα των αρχείων υποχρεωτικά πρέπει να δίδονται με
λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς κενά.
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2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ARCMAP

Στο παρών κεφάλαιο θα αναλύσουμε τη λειτουργία του ArcMap και τη
διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων μας (ακινήτων), με σκοπό την επιλογή
ακινήτων που πληρούν τα κριτήρια που έχουμε θέσει (τιμή, θέση, εμβαδόν
κλπ).
Για να ενεργοποιηθεί ο ArcMap επιλέξτε Start > Programs >ARCGIS >
ArcMap. Άλλοι δύο τρόποι ενεργοποίησης είτε άμεσα από το ArcCatalog
(από

το

αντίστοιχο

εικονίδιο),

είτε

μέσω

ενός

αρχείου

mxd

όπου

αποθηκεύονται τα στοιχεία ενός έργου ArcMap.

Εικόνα 1: Άνοιγμα του προγράμματος.
Ανοίγει το ArcMap, αλλά για να μπούμε στο περιβάλλον εργασίας θα πρέπει
να τσεκάρουμε την επιθυμητή επιλογή από τις τρεις που δίνει αυτόματα το
πρόγραμμα. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να ξεκινήσουμε το
περιβάλλον εργασίας του ArcMap για:
1. Να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο χάρτη
2. Να δημιουργήσουμε ένα Template –Περίγραμμα/ Πλαίσιο χάρτη ως
πρότυπο.
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3. Να ανοίξουμε και να εμφανίσουμε για τροποποίηση, εκτύπωση ή για
οποιαδήποτε άλλη χρήση, ένα ήδη δημιουργημένο σε άλλη χρονική
στιγμή, αρχείο χάρτη.
Τσεκάρουμε την τρίτη επιλογή για άνοιγμα νέου αρχείου χάρτη και με
επιλεγμένο το Browse for maps πατάμε ΟΚ.

Εικόνα 2: Στο παράθυρο που εμφανίζεται θα πρέπει να επιλέξουμε την
δημιουργία ενός νέου χάρτη (new empty map).

Data view Layout view
Στο ArcMap υπάρχουν δυο επιλογές εμφάνισης των
δεδομένων στο χάρτη το Data view και το Layout
view. Το Data view χρησιμοποιείται κυρίως για την
επεξεργασία των δεδομένων στο χάρτη ενώ στο Layout view συνθέτουμε
την τελική εικόνα του χάρτη μας.
Μετά το άνοιγμα του λογισμικού ArcMap, αν θελήσουμε εισάγουμε νέα
δεδομένα από το μενού File επιλέγουμε το Add Data όπως φαίνεται στην
ακόλουθη εικόνα ή εν συντομία κάνουμε κλικ στο κουμπί Add Data
(προσθήκη δεδομένων μέσα από την εργαλειοθήκη Standard).
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Ανοίγει η φόρμα Add Data, μέσα από την οποία
μπορούμε να αναζητήσουμε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο
δίσκο μας, να τα επιλέξουμε και να κάνουμε κλικ στο κουμπί Add για να
εισαχθούν στο περιβάλλον του ArcMap.
(Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα αρχεία για
εισαγωγή δεδομένων κρατώντας πατημένο το αριστερό Control [Ctrl] από το
πληκτρολόγιο και κάνοντας κλικ με το ποντίκι στα δεδομένα μας)

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα αρχεία για εισαγωγή δεδομένων
κρατώντας πατημένο το αριστερό Control [Ctrl] από το πληκτρολόγιο και
κάνοντας κλικ με το ποντίκι στα δεδομένα μας.
Στην εργασία μας επιλέγουμε τα δυο layers του χάρτη που μας έχει δοθεί.
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Συγκεκριμενα:
9 Dromoi.shp
9 Oikodom.shp

Έχοντας επιλέξει τα layers

κάνουμε add και ανοίγει ο χάρτης της

άσκησης μας.

Έχοντας προσθέσει στο χάρτη τα δεδομένα, θα πρέπει στη συνέχεια να
κατασκευάσουμε Layers όπου θα περιέχουν πληροφορίες για τα ακίνητα που
βρέθηκαν μετά από έρευνα. Θα πρέπει να κατασκευάσουμε πέντε Layers,
δηλαδή

ενοικίαση

και

πώληση

κατοικίας,

ενοικίαση

και

πώληση

επαγγελματικού ακινήτου και τέλος σημεία ενδιαφέροντος (σχολεία, πάρκα,
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Εικόνα 3: Αφού κατασκευάσαμε το Layer “ενοικίαση κατοικίας” όπως
φαίνεται στα Layer της Εικόνας, κάνουμε αριστερό κλικ στο creature feature
class

του

arctoolbox

και

εμφανίζεται

το

παράθυρο

της

Εικόνας

3

Πληκτρολογούμε μέσα στα κενά όπως εμφανίζονται παραπάνω, για να
δημιουργήσουμε το Layer “πώληση κατοικίας”.

Εικόνα 4: Αφού κατασκευάσαμε το Layer “πώληση κατοικίας” όπως
φαίνεται στα Layer της Εικόνας, κάνουμε αριστερό κλικ στο creature feature
class του arctoolbox και εμφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 4.
Πληκτρολογούμε μέσα στα κενά όπως εμφανίζονται παραπάνω, για να
δημιουργήσουμε το Layer “ενοικίαση επαγγελματικού ακινήτου”.
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Εικόνα 5: Αφού κατασκευάσαμε το Layer “ ενοικίαση επαγγελματικού
ακινήτου ” όπως φαίνεται στα Layer της Εικόνας, κάνουμε αριστερό κλικ στο
creature feature class του arctoolbox και εμφανίζεται το παράθυρο της
Εικόνας 5.
Πληκτρολογούμε μέσα στα κενά όπως εμφανίζονται παραπάνω, για να
δημιουργήσουμε το Layer “πώληση επαγγελματικού ακινήτου”.

Εικόνα 6: Αφού κατασκευάσαμε το Layer “ πώληση επαγγελματικού
ακινήτου ” όπως φαίνεται στα Layer της Εικόνας, κάνουμε αριστερό κλικ στο
creature feature class του arc toolbox και εμφανίζεται το παράθυρο της
Εικόνας 6.
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Πληκτρολογούμε μέσα στα κενά όπως εμφανίζονται παραπάνω, για να
δημιουργήσουμε το Layer “σημεία ενδιαφέροντος”.
Στη συνέχεια, αφού δημιουργήσαμε τα Layer που μας είναι χρήσιμα, θα
δημιουργήσουμε στους πίνακες κατηγορημάτων (attribute table) νέα πεδία
(field) έτσι ώστε να καταγράψουμε τα στοιχεία του κάθε ακίνητου.

Εικόνα 7: Κάνοντας κλικ στο Editor  Start editing, θα εισάγουμε κουκίδες
στο Layer ‘ενοικίαση επαγγελματικού ακινήτου’ με την ακριβή θέση του κάθε
ακινήτου.
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Εικόνα 8: Τοποθετούμε την 1 η κουκίδα όπως φαίνεται στην εικόνα στην οδό
που βρίσκεται το ακίνητο.

Εικόνα 9: Δεξί κλικ στο ‘ενοικίαση επαγγελματικού ακινήτου’ open
attribute table και εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας. Παρατηρούμε ότι το
σημείο που βάλαμε στο χάρτη εμφανίζεται με το αριθμό ‘0’ στον πίνακα.
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Εικόνα 10: Τοποθετούμε την 2 η κουκίδα όπως φαίνεται στην εικόνα στην οδό
που βρίσκεται το ακίνητο.

Εικόνα 11: Δεξί κλικ στο ‘ενοικίαση επαγγελματικού ακινήτου’ open
attribute table και εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας. Παρατηρούμε ότι το
σημείο που βάλαμε στο χάρτη εμφανίζεται με το αριθμό ‘1’ στον πίνακα.
Με το ίδιο τρόπο της Εικόνα 8 και 10 τοποθετούμε στο χάρτη και τα υπόλοιπά
ακίνητα που έχουμε συλλέξει.
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Εικόνα 12: Κάνοντας δεξί κλικ στο ‘ενοικίαση επαγγελματικού ακινήτου’
open attribute table και εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας. Παρατηρούμε
ότι στον πίνακα εμφανίζονται 51 γραμμές (ακίνητα), όπου θα προσθέσουμε
στήλες στον πίνακα για να εισάγουμε τα δεδομένα που έχουμε για τα ακίνητα.
Κάνοντας κλίκ στο Options  Add Field θα προσθέσουμε στον πίνακα
στήλες όπως εμφανίζονται παρακάτω.

Εικόνα 13: Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται πληκτρολογούμαι τα
στοιχεία που φαίνονται στη Εικόνα, έτσι ώστε να φτιάξουμε μια νέα στήλη,
όπου θα εμφανίζει το είδος των ακινήτων (διαμέρισμα, μεζονέτα κλπ).
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Εικόνα 14: Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται πληκτρολογούμαι τα
στοιχεία που φαίνονται στη Εικόνα, έτσι ώστε να φτιάξουμε μια νέα στήλη,
όπου θα εμφανίζει το εμβαδόν των ακινήτων.

Εικόνα 15: Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται πληκτρολογούμε τα
στοιχεία που φαίνονται στη Εικόνα, έτσι ώστε να φτιάξουμε μια νέα στήλη,
όπου θα εμφανίζει τον όροφο των ακινήτων.
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Εικόνα 16: Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται πληκτρολογούμαι τα
στοιχεία που φαίνονται στη Εικόνα, έτσι ώστε να φτιάξουμε μια νέα στήλη,
όπου θα εμφανίζει το έτος κατασκευής των ακινήτων.

Εικόνα 17: Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται πληκτρολογούμαι τα
στοιχεία που φαίνονται στη Εικόνα, έτσι ώστε να φτιάξουμε μια νέα στήλη,
όπου θα εμφανίζει την τιμή των ακινήτων.
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Εικόνα 18: Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται πληκτρολογούμαι τα
στοιχεία που φαίνονται στη Εικόνα, έτσι ώστε να φτιάξουμε μια νέα στήλη,
όπου θα εμφανίζει τα χαρακτηριστικά των ακινήτων.

Εικόνα 19: Έχοντας φτιάξει όλες τις στήλες που είναι απαραίτητες για να
εισάγουμε τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την έρευνά μας,
ενεργοποιούμαι το Editor  Start editing, έτσι ώστε να πληκτρολογήσουμε
τα στοιχεία στον πίνακα που έχουμε συγκεντρώσει.
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Εικόνα 20: Κάνοντας κλίκ μέσα σε κάθε κελί πληκτρολογούμε τα στοιχεία
που έχουμε συγκεντρώσει.
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Εικόνα 21: Πληκτρολογώντας όλα τα στοιχεία, ο πίνακας για την ενοικίαση
επαγγελματικού ακινήτου παίρνει τη μορφή της εικόνας .

Με βάση την διαδικασία από την Εικόνας 7 έως την Εικόνα 21 φτιάξαμε τον τελικό
πίνακα για την ενοικίαση επαγγελματικού ακινήτου. Με την ίδια διαδικασία όπως
αναλύθηκε παραπάνω φτιάχνουμε και τον τελικό πίνακα για την ενοικίαση κατοικίας,
πώληση κατοικίας, πώληση επαγγελματικού ακινήτου και σημεία ενδιαφέροντος.
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Εικόνα 22: Ο Τελικός πίνακας για την ενοικίαση κατοικίας παίρνει τη μορφή
της εικόνας .
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Εικόνα 23: Ο Τελικός πίνακας για την πώληση επαγγελματικού ακινήτου παίρνει
τη μορφή της εικόνας .
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Εικόνα 24: Ο Τελικός πίνακας για την πώληση κατοικίας παίρνει τη μορφή
της εικόνας .
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Εικόνα 25: Ο Τελικός πίνακας για τα σημεία ενδιαφέροντος παίρνει τη
μορφή της εικόνας.

Στη συνέχεια θα αλλάζουμε τα σχήματα των ακινήτων πάνω στο χάρτη
καθώς και τα χρώματα έτσι ώστε να ξεχωρίζουν τα ακίνητα τα οποία είναι σε
διαφορετικά layer.
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Εικόνα 26: Αριστερό κλίκ στην κουκίδα του layer ενοικίαση κατοικίας και
ανοίγει το παραπάνω παράθυρο. Στην συνέχεια κάνουμε κλίκ στο more
symbols, έτσι ώστε να εμφανίσει περισσότερα σύμβολα.

Εικόνα 27: Αφού εμφανίζει κάποια θεματικά σύμβολα ανάλογα με το τι
θέλουμε να συμβολίσουμε, κάνουμε κλικ στο business, real estate και esri,
λόγω του ότι θα υπάρχουν σε αυτά σύμβολα για ακίνητα.

114

Εικόνα 28: Επιλέγουμε το σύμβολο με ονομασία ‘house 2’, έτσι ώστε να
συμβολίσουμε τα ακίνητα.

Εικόνα 29: Στη συνέχεια κάνουμε κλίκ στο color και επιλέγουμε χρώμα
κόκκινο.
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Εικόνα 30: Στη συνέχεια αλλάζουμε το μέγεθος του συμβόλου. Στο κελί size
πληκτρολογούμε 13.
Με το ίδιο τρόπο που αναλύθηκε από την εικόνα 26 έως την εικόνα 30
αλλάζουμε το χρώμα, το μέγεθος και το σχήμα στα layer ενοικίαση
επαγγελματικού ακινήτου, πώληση επαγγελματικού ακινήτου, πώληση
κατοικίας και σημεία ενδιαφέροντος.
Έχοντας φτιάξει όλα τα παραπάνω ο χάρτης με όλα τα ακίνητα και τα σημεία
ενδιαφέροντος, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά layer, ο χάρτης έχει την
μορφή που εμφανίζεται στην εικόνα 31.
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Εικόνα 31: Τελικός χάρτης με όλα τα ακίνητα (αγοράς και πώλησης
κατοικίας και επαγγελματικού ακινήτου) και τα σημεία ενδιαφέροντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
ΤΟ ARCMAP ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Στο παρών κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία επιλογής των κατάλληλων ακινήτων
με βάση τα δεδομένα που έχουμε ορίσει μέσα από ακίνητα που έχουμε συλλέξει μέσα
από την έρευνά μας.
3.1 Ενοικίαση επαγγελματικού ακινήτου
1. Αναζητείται κατάστημα ισογείου μεγαλύτερο από 50 τ.μ, το οποίο να
απέχει το πολύ 100 μέτρα από πλατεία. Η διαδικασία εύρεσής του
περιγράφεται από την Εικόνα 32 έως την Εικόνα 36 .
Τα ακίνητα που πληρούν τους όρους που έχουμε θέσει είναι 5 από τα 51 που
υπάρχουν στον πίνακα κατηγορημάτων του συγκεκριμένου layer.

Εικόνα 32: Κάνοντας δεξί κλίκ στο layer ‘σημεία ενδιαφέροντος’  open
attribute table εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας, καθώς επίσης και στο layer
‘ενοικίαση επαγγελματικού ακινήτου’  open attribute table και
εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας. Έπειτα, selection  select by attributes
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εμφανίζεται ο παραπάνω πίνακας, όπου θα ορίσουμε να επιλέξει τις πλατείες.
Επιλέγοντας τα παραπάνω όπως φαίνονται στο πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.

Εικόνα 33: Έχοντας επιλέξει τις πλατείες στην προηγούμενη εικόνα,
συνεχίζοντας selection  select by location εμφανίζεται ο παραπάνω
πίνακας, όπου θα ορίσουμε την απόσταση που θέλουμε να έχουν ακίνητα από
τις επιλεγμένες πλατείες.

Εικόνα 34: Στη συνέχεια selection  select by attributes για να εισάγουμε τα
τις πληροφορίες που θέλουμε να έχει το ακίνητό μας. Πληκτρολογούμε τα
στοιχεία που φαίνονται παραπάνω στον πίνακα και πατάμε ΟΚ.
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Εικόνα 35: Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα με
βάση τα στοιχεία που έχουμε θέσει. Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση
επαγγελματικού ακινήτου’  selection  create layer from selected
feautures, και δημιουργείται ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα.

Εικόνα 36: Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση επαγγελματικού
ακινήτου selection’  open attributes table, ανοίγει ο πίνακας με τα
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επιλεγμένα ακίνητα. Τα ακίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές που έχουμε
θέσει είναι 5 από τα 51.
2. Αναζητείται γραφείο κοντά στη Νομική σχολή έως 500 μέτρα να
απέχει, το οποίο να είναι μικρότερο από 80 τ.μ και η τιμή του να
είναι μικρότερη από 400 ευρώ. Η διαδικασία εύρεσής του
περιγράφεται από την Εικόνα 37 έως την Εικόνα 40 .
Τα ακίνητα που πληρούν τους όρους που έχουμε θέσει είναι 6 από τα 51 που
υπάρχουν στον πίνακα κατηγορημάτων του συγκεκριμένου layer.

Εικόνα 37: Κάνοντας δεξί κλίκ στο layer ‘σημεία ενδιαφέροντος’  open
attribute table εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας, καθώς επίσης και στο layer
‘ενοικίαση επαγγελματικού ακινήτου’  open attribute table και
εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας. Έπειτα, selection  select by attributes
εμφανίζεται ο παραπάνω πίνακας, όπου θα ορίσουμε να επιλέξει το
πανεπιστήμιο. Επιλέγοντας τα παραπάνω όπως φαίνονται στο πίνακα τέλος
πατάμεΟΚ.
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Εικόνα 38: Έχοντας επιλέξει το πανεπιστήμιο στην προηγούμενη εικόνα,
συνεχίζοντας selection  select by location εμφανίζεται ο παραπάνω
πίνακας, όπου θα ορίσουμε την απόσταση που θέλουμε να έχουν ακίνητα από
τοπανεπιστήμιο.

Εικόνα 39: Στη συνέχεια selection  select by attributes για να εισάγουμε τα
τις πληροφορίες που θέλουμε να έχει το ακίνητό μας. Πληκτρολογούμε τα
στοιχεία που φαίνονται παραπάνω στον πίνακα και πατάμε Ο.Κ.
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Εικόνα 40: Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα με
βάση τα στοιχεία που έχουμε θέσει. Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση
επαγγελματικού ακινήτου’  selection  create layer from selected
feautures, και δημιουργείται ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα. Τα
ακίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει είναι 6 από τα 51.

123

3. Αναζητείται γραφείο κοντά στο Νοσοκομείο έως 300 μέτρα να
απέχει, το οποίο να είναι μικρότερο από 120 τ.μ. Η διαδικασία
εύρεσής του περιγράφεται από την Εικόνα 41 έως την Εικόνα 45 .

Τα ακίνητα που πληρούν τους όρους που έχουμε θέσει είναι 8 από τα 51 που υπάρχουν
στον πίνακα κατηγορημάτων του συγκεκριμένου layer

Εικόνα 41: Κάνοντας δεξί κλίκ στο layer ‘σημεία ενδιαφέροντος’  open
attribute table εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας, καθώς επίσης και στο layer
‘ενοικίαση επαγγελματικού ακινήτου’  open attribute table και
εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας. Έπειτα, selection  select by attributes
εμφανίζεται ο παραπάνω πίνακας, όπου θα ορίσουμε να επιλέξει το
νοσοκομείο. Επιλέγοντας τα παραπάνω όπως φαίνονται στο πίνακα τέλος
πατάμε ΟΚ.
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Εικόνα 42: Έχοντας επιλέξει το νοσοκομείο στην προηγούμενη εικόνα,
συνεχίζοντας selection  select by location εμφανίζεται ο παραπάνω
πίνακας, όπου θα ορίσουμε την απόσταση που θέλουμε να έχουν ακίνητα από
το νοσοκομείο.

Εικόνα 43: Στη συνέχεια selection  select by attributes για να εισάγουμε τα
τις πληροφορίες που θέλουμε να έχει το ακίνητό μας. Πληκτρολογούμε τα
στοιχεία που φαίνονται παραπάνω στον πίνακα και πατάμε Ο.Κ.
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Εικόνα 44: Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα με
βάση τα στοιχεία που έχουμε θέσει. Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση
επαγγελματικού ακινήτου’  selection  create layer from selected
feautures, και δημιουργείται ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα.

Εικόνα 45: Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση επαγγελματικού
ακινήτου selection’  open attributes table, ανοίγει ο πίνακας με τα
επιλεγμένα ακίνητα. Τα ακίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές που έχουμε
θέσει είναι 8 από τα 51.
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3.2 Ενοικίαση κατοικίας.
Αναζητείται κατοικία σε απόσταση από δημοτικό σχολείο, μετρό και
σούπερ μάρκετ 100 μέτρα. Η τιμή του να είναι έως 1000 ευρώ, να έχει
εμβαδόν το λιγότερο 85 τ.μ και να είναι πάνω από τον τέταρτο όροφο για να
έχει θέα. Η διαδικασία εύρεσής του περιγράφεται από την Εικόνα 46 έως
την Εικόνα 52 .
Τα ακίνητα που πληρούν τους όρους που έχουμε θέσει είναι 6 από τα 51 που
υπάρχουν στον πίνακα κατηγορημάτων του συγκεκριμένου layer.

Εικόνα 46: Κάνοντας δεξί κλίκ στο layer στο layer ‘ενοικίαση κατοικίας’ 
open attribute table και εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας. Έπειτα, selection
 select by attributes εμφανίζεται ο παραπάνω πίνακας, όπου θα ορίσουμε να
επιλέξει το σούπερ μάρκετ. Επιλέγοντας τα παραπάνω όπως φαίνονται στο
πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.
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Εικόνα 47: Κάνοντας selection  select by attributes εμφανίζεται ο
παραπάνω πίνακας, όπου αφού έχουμε ορίσει να επιλέξει τα σούπερ μάρκετ
στη συνέχεια θα ορίσουμε να επιλέξει το δημοτικό σχολείο. Επιλέγοντας τα
παραπάνω όπως φαίνονται στο πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.

Εικόνα 48: Κάνοντας δεξί κλίκ στο layer ‘σημεία ενδιαφέροντος’  open
attribute table εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας. Κάνοντας selection 
select by attributes εμφανίζεται ο παραπάνω πίνακας, όπου αφού έχουμε
ορίσει να επιλέξει τα σούπερ μάρκετ και το δημοτικό σχολείο, στη συνέχεια
θα ορίσουμε να επιλέξει το μετρό. Επιλέγοντας τα παραπάνω όπως φαίνονται
στο πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.
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Εικόνα 49: Έχοντας επιλέξει το σούπερ μάρκετ, το δημοτικό σχολείο και το
μετρό στην προηγούμενη εικόνα, συνεχίζοντας selection  select by location
εμφανίζεται ο παραπάνω πίνακας, όπου θα ορίσουμε την απόσταση που
θέλουμε να έχουν ακίνητα από τα παραπάνω σημεία ενδιαφέροντος.

Εικόνα 50: Στη συνέχεια selection  select by attributes για να εισάγουμε
τα τις πληροφορίες που θέλουμε να έχει το ακίνητό μας. Πληκτρολογούμε τα
στοιχεία που φαίνονται παραπάνω στον πίνακα και πατάμε ΟΚ.
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Εικόνα 51: Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα με
βάση τα στοιχεία που έχουμε θέσει. Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση
κατοικίας’  selection  create layer from selected feautures, και
δημιουργείται
ένα
νέο
layer
με
τα
επιλεγμένα
ακίνητα.

Εικόνα 52: Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση κατοικίας selection’ 
open attributes table, ανοίγει ο πίνακας με τα επιλεγμένα ακίνητα. Τα
ακίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει είναι 6 από τα 51.
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1. Αναζητείται κατοικία σε απόσταση από μετρό και σούπερ μάρκετ
έως 200 μέτρα. Η τιμή του να είναι έως 400 ευρώ. Η διαδικασία
εύρεσής του περιγράφεται από την Εικόνα 53 έως την Εικόνα 59 .
Τα ακίνητα που πληρούν τους όρους που έχουμε θέσει είναι 3 από τα 51 που υπάρχουν
στον πίνακα κατηγορημάτων του συγκεκριμένου layer

Εικόνα 53: Κάνοντας selection  select by attributes εμφανίζεται ο
παραπάνω πίνακας, όπου θα ορίσουμε να επιλέξει το μετρό. Επιλέγοντας τα
παραπάνω
όπως
φαίνονται
στο
πίνακα
τέλος
πατάμε
ΟΚ.

Εικόνα 54: Κάνοντας selection  select by attributes εμφανίζεται ο
παραπάνω πίνακας, όπου αφού έχουμε επιλέξει το μετρό στη συνέχεια θα
ορίσουμε να επιλέξει το σούπερ μάρκετ. Επιλέγοντας τα παραπάνω όπως
φαίνονται στο πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.

131

Εικόνα 55: Έχοντας επιλέξει το σούπερ μάρκετ, και το μετρό στις
προηγούμενες εικόνες, συνεχίζοντας selection  select by location
εμφανίζεται ο παραπάνω πίνακας, όπου θα ορίσουμε την απόσταση που
θέλουμε να έχουν ακίνητα από τα παραπάνω σημεία ενδιαφέροντος.

Εικόνα 56: Στη συνέχεια selection  select by attributes για να εισάγουμε τα
τις πληροφορίες που θέλουμε να έχει το ακίνητό μας. Πληκτρολογούμε τα
στοιχεία που φαίνονται παραπάνω στον πίνακα και πατάμε Ο.Κ.
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Εικόνα 57:Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση κατοικίας’  open
attribute table παρατηρούμε τα ακίνητα που έχουν επιλεχθεί με βάση τα
κριτήρια
που
έχουμε
θέσει.

Εικόνα 58: Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα με
βάση τα στοιχεία που έχουμε θέσει. Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση
κατοικίας’  selection  create layer from selected feautures, και
δημιουργείται ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα.
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Εικόνα 59: Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση κατοικίας selection 2’
 open attributes table, ανοίγει ο πίνακας με τα επιλεγμένα ακίνητα. Τα
ακίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει είναι 3 από τα 51.
2. Αναζητείται μεζονέτα σε απόσταση από άλσος, πλατεία και παιδική
χαρά έως 100 μέτρα. Η διαδικασία εύρεσής του περιγράφεται από
την Εικόνα 60 έως την Εικόνα 66 .
Τα ακίνητα που πληρούν τους όρους που έχουμε θέσει είναι 3 από τα 51 που υπάρχουν
στον πίνακα κατηγορημάτων του συγκεκριμένου layer.

Εικόνα 60: Κάνοντας δεξί κλίκ στο layer ‘σημεία ενδιαφέροντος’  open
attribute table εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας, καθώς επίσης και στο layer
‘ενοικίαση κατοικίας’  open attribute table και εμφανίζεται ο πίνακας της
εικόνας. Έπειτα, selection  select by attributes εμφανίζεται ο παραπάνω
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πίνακας, όπου θα ορίσουμε να επιλέξει το άλσος. Επιλέγοντας τα παραπάνω
όπως φαίνονται στο πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.

Εικόνα 61: Κάνοντας selection  select by attributes εμφανίζεται ο
παραπάνω πίνακας, όπου αφού έχουμε επιλέξει το άλσος στη συνέχεια θα
ορίσουμε να επιλέξει την παιδική χαρά. Επιλέγοντας τα παραπάνω όπως
φαίνονται στο πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.

Εικόνα 62: Κάνοντας selection  select by attributes εμφανίζεται ο
παραπάνω πίνακας, όπου αφού έχουμε επιλέξει την παιδική χαρά και το
άλσος στη συνέχεια θα ορίσουμε να επιλέξει την πλατεία. Επιλέγοντας τα
παραπάνω όπως φαίνονται στο πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.
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Εικόνα 63: Έχοντας επιλέξει το άλσος, την πλατεία και την παιδική χαρά,
στις προηγούμενες εικόνες, συνεχίζοντας selection  select by location
εμφανίζεται ο παραπάνω πίνακας, όπου θα ορίσουμε την απόσταση που
θέλουμε να έχουν ακίνητα από τα παραπάνω σημεία ενδιαφέροντος.

Εικόνα 64: Στη συνέχεια selection  select by attributes για να εισάγουμε τα
τις πληροφορίες που θέλουμε να έχει το ακίνητό μας. Πληκτρολογούμε τα
στοιχεία που φαίνονται παραπάνω στον πίνακα και πατάμε Ο.Κ.
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Εικόνα 65: Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα με
βάση τα στοιχεία που έχουμε θέσει. Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση
κατοικίας’  selection  create layer from selected feautures, και
δημιουργείται
ένα
νέο
layer
με
τα
επιλεγμένα
ακίνητα.

Εικόνα 66: Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση κατοικίας selection 3’
 open attributes table, ανοίγει ο πίνακας με τα επιλεγμένα ακίνητα. Τα
ακίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει είναι 2 από τα 51.

137

3.3 Πώληση επαγγελματικού ακινήτου
Αναζητείται κατάστημα ισιγείου έως 200 μέτρα από πλατεία, με εμβαδό
μεγαλύτερο από 50 τ.μ. Η διαδικασία εύρεσής του περιγράφεται από την
Εικόνα 67 έως την Εικόνα 71 .
Τα ακίνητα που πληρούν τους όρους που έχουμε θέσει είναι 5 από τα 44 που
υπάρχουν στον πίνακα κατηγορημάτων του συγκεκριμένου layer.

Εικόνα 67: Κάνοντας δεξί κλίκ στο layer ‘σημεία ενδιαφέροντος’  open
attribute table εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας, καθώς επίσης και στο layer
‘πώληση επαγγελματικού ακινήτου’  open attribute table και εμφανίζεται
ο πίνακας της εικόνας. Έπειτα, selection  select by attributes εμφανίζεται ο
παραπάνω πίνακας, όπου θα ορίσουμε να επιλέξει την πλατεία. Επιλέγοντας
τα παραπάνω όπως φαίνονται στο πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.
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Εικόνα 68: Έχοντας επιλέξει την πλατεία στην προηγούμενη εικόνα,
συνεχίζοντας selection  select by location εμφανίζεται ο παραπάνω
πίνακας, όπου θα ορίσουμε την απόσταση που θέλουμε να έχουν ακίνητα από
τα παραπάνω σημεία ενδιαφέροντος.

Εικόνα 69: Στη συνέχεια selection  select by attributes για να εισάγουμε τα
τις πληροφορίες που θέλουμε να έχει το ακίνητό μας. Πληκτρολογούμε τα
στοιχεία που φαίνονται παραπάνω στον πίνακα και πατάμε Ο.Κ.
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Εικόνα 70: Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα με
βάση τα στοιχεία που έχουμε θέσει. Δεξί κλίκ στο layer ‘πώληση
επαγγελματικού ακινήτου’  selection  create layer from selected
feautures, και δημιουργείται ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα.

Εικόνα 71: Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer ‘πώληση επαγγελματικού ακινήτου
selection’  open attributes table, ανοίγει ο πίνακας με τα επιλεγμένα
ακίνητα. Τα ακίνητα που έχουν επιλεχθεί είναι 5 από τα 44 του πίνακα.
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3.1 Αναζητείται γραφείο σε απόσταση από μετρό έως 500 μέτρα, η τιμή του να είναι
έως 300.000 ευρώ, και τα εμβαδόν του να είναι μεγαλύτερο από 120 τ.μ. Η
διαδικασία εύρεσής του περιγράφεται από την Εικόνα 72 έως την Εικόνα 760 .
Τα ακίνητα που πληρούν τους όρους που έχουμε θέσει είναι 5 από τα 44 που υπάρχουν
στον πίνακα κατηγορημάτων του συγκεκριμένου layer

Εικόνα 72: Κάνοντας δεξί κλίκ στο layer ‘πώληση επαγγελματικού
ακινήτου’  open attribute table και εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας.
Έπειτα, selection  select by attributes εμφανίζεται ο παραπάνω πίνακας,
όπου θα ορίσουμε να επιλέξει το μετρό. Επιλέγοντας τα παραπάνω όπως
φαίνονται στο πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.
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Εικόνα 73: Έχοντας επιλέξει το μετρό στην προηγούμενη εικόνα,
συνεχίζοντας selection  select by location εμφανίζεται ο παραπάνω
πίνακας, όπου θα ορίσουμε την απόσταση που θέλουμε να έχουν ακίνητα από
τα παραπάνω σημεία ενδιαφέροντος.

Εικόνα 74: Στη συνέχεια selection  select by attributes για να εισάγουμε τα
τις πληροφορίες που θέλουμε να έχει το ακίνητό μας. Πληκτρολογούμε τα
στοιχεία που φαίνονται παραπάνω στον πίνακα και πατάμε ΟΚ.

Εικόνα 75: Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα με
βάση τα στοιχεία που έχουμε θέσει. Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση
κατοικίας’  selection  create layer from selected feautures, και
δημιουργείται ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα.
142

Εικόνα 76: Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer ‘πώληση επαγγελματικού ακινήτου
selection 2’  open attributes table, ανοίγει ο πίνακας με τα επιλεγμένα
ακίνητα. Τα ακίνητα που έχουν επιλεχθεί είναι 5 από τα 44 του πίνακα.
3.2 Αναζητείται γραφείο σε απόσταση από μετρό και πλατεία να είναι έως 200
μέτρα, και το εμβαδόν του να είναι μεγαλύτερο έως 50 τ.μ. Η διαδικασία
εύρεσής του περιγράφεται από την Εικόνα 77 έως την Εικόνα 82 .
Τα ακίνητα που πληρούν τους όρους που έχουμε θέσει είναι 1 από τα 44 που υπάρχουν
στον πίνακα κατηγορημάτων του συγκεκριμένου layer.

Εικόνα 77: Κάνοντας δεξί κλίκ στο layer ‘πώληση επαγγελματικού
ακινήτου’  open attribute table και εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας.
Έπειτα, selection  select by attributes εμφανίζεται ο παραπάνω πίνακας,
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όπου θα ορίσουμε να επιλέξει την πλατεία. Επιλέγοντας τα παραπάνω όπως
φαίνονται στο πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.

Εικόνα 78: Κάνοντας selection  select by attributes εμφανίζεται ο
παραπάνω πίνακας, όπου αφού έχουμε επιλέξει την πλατεία στη συνέχεια θα
ορίσουμε να επιλέξει το μετρό. Επιλέγοντας τα παραπάνω όπως φαίνονται
στο
πίνακα
τέλος
πατάμε
ΟΚ.

Εικόνα 79: Έχοντας επιλέξει το μετρό και την πλατεία στις προηγούμενες
εικόνες, συνεχίζοντας selection  select by location εμφανίζεται ο παραπάνω
πίνακας, όπου θα ορίσουμε την απόσταση που θέλουμε να έχουν ακίνητα από
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τα παραπάνω σημεία ενδιαφέροντος.

Εικόνα 80: Στη συνέχεια selection  select by attributes για να εισάγουμε τα
τις πληροφορίες που θέλουμε να έχει το ακίνητό μας. Πληκτρολογούμε τα
στοιχεία που φαίνονται παραπάνω στον πίνακα και πατάμε Ο.Κ.

Εικόνα 81: Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα με
βάση τα στοιχεία που έχουμε θέσει. Δεξί κλίκ στο layer ‘πώληση
επαγγελματικού ακινήτου’  selection  create layer from selected
feautures, και δημιουργείται ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα.
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Εικόνα 82: Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer ‘πώληση επαγγελματικού ακινήτου
selection 3’  open attributes table, ανοίγει ο πίνακας με τα επιλεγμένα
ακίνητα. Το ακίνητο που έχει επιλεχθεί είναι 1.
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3.4 Πώληση κατοικίας

Αναζητείται κατοικία ρετιρέ έως 100 μέτρα από πλατεία, μετρό και σούπερ
μάρκετ με εμβαδό έως 120 τ.μ. Η διαδικασία εύρεσής του περιγράφεται από
την Εικόνα 83 έως την Εικόνα 90 .
Τα ακίνητα που πληρούν τους όρους που έχουμε θέσει είναι 3 από τα 51 που
υπάρχουν στον πίνακα κατηγορημάτων του συγκεκριμένου layer.

Εικόνα 83: Κάνοντας δεξί κλίκ στο layer ‘σημεία ενδιαφέροντος’  open
attribute table εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας, καθώς επίσης και στο
layer ‘πώληση κατοικίας’  open attribute table και εμφανίζεται ο πίνακας
της εικόνας. Έπειτα, selection  select by attributes εμφανίζεται ο παραπάνω
πίνακας, όπου θα ορίσουμε να επιλέξει το μετρό. Επιλέγοντας τα παραπάνω
όπως φαίνονται στο πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.
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Εικόνα 84: Κάνοντας selection  select by attributes εμφανίζεται ο
παραπάνω πίνακας, όπου αφού έχουμε επιλέξει το μετρό στη συνέχεια θα
ορίσουμε να επιλέξει την πλατεία. Επιλέγοντας τα παραπάνω όπως φαίνονται
στο πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.

Εικόνα 85: Κάνοντας selection  select by attributes εμφανίζεται ο
παραπάνω πίνακας, όπου αφού έχουμε επιλέξει το μετρό και την πλατεία στη
συνέχεια θα ορίσουμε να επιλέξει το σούπερ μάρκετ. Επιλέγοντας τα
παραπάνω όπως φαίνονται στο πίνακα τέλος πατάμε ΟΚ.
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Εικόνα 86: Έχοντας επιλέξει το σούπερ μάρκετ, το μετρό και την πλατεία
στις προηγούμενες εικόνες, συνεχίζοντας selection  select by location
εμφανίζεται ο παραπάνω πίνακας, όπου θα ορίσουμε την απόσταση που
θέλουμε να έχουν ακίνητα από τα παραπάνω σημεία ενδιαφέροντος.

Εικόνα 87: Στη συνέχεια selection  select by attributes για να εισάγουμε τα
τις πληροφορίες που θέλουμε να έχει το ακίνητό μας. Πληκτρολογούμε τα
στοιχεία που φαίνονται παραπάνω στον πίνακα και πατάμε Ο.Κ.
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Εικόνα 88: Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer ‘πώληση κατοικίας’  open
attribute table παρατηρούμε τα ακίνητα που έχουν επιλεχθεί με βάση τα
κριτήρια
που
έχουμε
θέσει.

Εικόνα 89: Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα με
βάση τα στοιχεία που έχουμε θέσει. Δεξί κλίκ στο layer ‘πώληση κατοικίας’
 selection  create layer from selected feautures, και δημιουργείται ένα
νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα.
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Εικόνα 90: Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση κατοικίας selection’ 
open attributes table, ανοίγει ο πίνακας με τα επιλεγμένα ακίνητα. Τα
ακίνητα που έχουν επιλεχθεί είναι 3.
3.5 Αναζητείται κατοικία έως 500 μέτρα από μετρό, με εμβαδό έως 70 τ.μ και να

είναι το λιγότερο στον πρώτο όροφο. Η διαδικασία εύρεσής του περιγράφεται
από την Εικόνα 91 έως την Εικόνα 85 .
Τα ακίνητα που πληρούν τους όρους που έχουμε θέσει είναι 4 από τα 51 που
υπάρχουν στον πίνακα κατηγορημάτων του συγκεκριμένου layer.

Εικόνα 91: Κάνοντας δεξί κλίκ στο layer ‘σημεία ενδιαφέροντος’  open
attribute table εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας, καθώς επίσης και στο layer
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‘πώληση κατοικίας’  open attribute table και εμφανίζεται ο πίνακας της
εικόνας. Έπειτα, selection  select by attributes εμφανίζεται ο παραπάνω
πίνακας, όπου θα ορίσουμε να επιλέξει το μετρό. Επιλέγοντας τα παραπάνω
όπως
φαίνονται
στο
πίνακα
τέλος
πατάμε
ΟΚ.

Εικόνα 92: Έχοντας επιλέξει το μετρό στην προηγούμενη εικόνα,
συνεχίζοντας selection  select by location εμφανίζεται ο παραπάνω
πίνακας, όπου θα ορίσουμε την απόσταση που θέλουμε να έχουν ακίνητα από
τα παραπάνω σημεία ενδιαφέροντος.

Εικόνα 93: Στη συνέχεια selection  select by attributes για να εισάγουμε τα
τις πληροφορίες που θέλουμε να έχει το ακίνητό μας. Πληκτρολογούμε τα
στοιχεία που φαίνονται παραπάνω στον πίνακα και πατάμε ΟΚ.
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Εικόνα 94: Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα με
βάση τα στοιχεία που έχουμε θέσει. Δεξί κλίκ στο layer ‘ενοικίαση
κατοικίας’  selection  create layer from selected feautures, και
δημιουργείται ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα.

Εικόνα 95: Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer ‘πώληση κατοικίας selection 2’ 
open attributes table, ανοίγει ο πίνακας με τα επιλεγμένα ακίνητα. Τα
ακίνητα που έχουν επιλεχθεί είναι 4.
3.6 Αναζητείται κατοικία έως 200 μέτρα από νοσοκομείο, με εμβαδό έως 100 τ.μ.

Η διαδικασία εύρεσής του περιγράφεται από την Εικόνα 96 έως την Εικόνα
100 .
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Τα ακίνητα που πληρούν τους όρους που έχουμε θέσει είναι 1 από τα 51 που
υπάρχουν στον πίνακα κατηγορημάτων του συγκεκριμένου layer.

Εικόνα 96: Κάνοντας δεξί κλίκ στο layer ‘σημεία ενδιαφέροντος’  open
attribute table εμφανίζεται ο πίνακας της εικόνας, καθώς επίσης και στο
layer ‘πώληση κατοικίας’  open attribute table και εμφανίζεται ο πίνακας
της εικόνας. Έπειτα, selection  select by attributes εμφανίζεται ο παραπάνω
πίνακας, όπου θα ορίσουμε να επιλέξει το νοσοκομείο. Επιλέγοντας τα
παραπάνω
όπως
φαίνονται
στο
πίνακα
τέλος
πατάμε
ΟΚ.

Εικόνα 97: Έχοντας επιλέξει το νοσοκομείο στην προηγούμενη εικόνα,
συνεχίζοντας selection  select by location εμφανίζεται ο παραπάνω

154

πίνακας, όπου θα ορίσουμε την απόσταση που θέλουμε να έχουν ακίνητα από
τα παραπάνω σημεία ενδιαφέροντος.

Εικόνα 98: Στη συνέχεια selection  select by attributes για να εισάγουμε τα
τις πληροφορίες που θέλουμε να έχει το ακίνητό μας. Πληκτρολογούμε τα
στοιχεία που φαίνονται παραπάνω στον πίνακα και πατάμε ΟΚ.

Εικόνα 99: Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα με
βάση τα στοιχεία που έχουμε θέσει. Δεξί κλίκ στο layer ‘πώληση κατοικίας’
 selection  create layer from selected feautures, και δημιουργείται ένα
νέο layer με τα επιλεγμένα ακίνητα.
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Εικόνα 100: Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer ‘πώληση κατοικίας selection 3’
 open attributes table, ανοίγει ο πίνακας με τα επιλεγμένα ακίνητα. Το
ακίνητο που έχει επιλεχθεί είναι 1.

Έχοντας δημιουργήσει τα ‘νέα’ layer με τα επιλεγμένα ακίνητα στη συνέχεια
θα δημιουργήσουμε ομάδα layer όλων των παραπάνω επιλεγμένων. Η
διαδικασία περιγράφεται στις παρακάτω εικόνες 101 και 102.

Εικόνα 101: Κάνοντας Δεξί κλίκ στο layer  new group layer και
δημιουργείται group layer όλων των επιλεγμένων ακινήτων.
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Εικόνα 102: Στη συνέχεια δεξί κλίκ στο group layer  properties  general.
Αλλάζουμε το layer name σε επιλεγμένα ακίνητα και πατάμε ΟΚ.
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