ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
1. Τα διαµερίσµατα ως επένδυση στο Real Estate
2. Η χρήση βάσης δεδοµένων στο ArcGIS
3. Το πράσινο µέλλον της οικονοµικώς προσιτής
στέγασης
4. Αξιολόγηση επένδυσης σε ακίνητο στην Αθήνα
Σαµάνθα – Ευθυµία ∆ηµητρίου Καρρά

ΕΡΓΑΣΙΑ
Που υποβλήθηκε στο Τµήµα Στατιστικής
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου ΑΘηνών
ως µέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης στη Στατιστική
Μερικής Παρακολούθησης (Part-time)
Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηµαταγορά

Αθήνα
06/2009

II

Στον Βαγγέλη

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο του διδακτικού προσωπικού που
προσπάθησε να µας µεταλαµπαδεύσει τις γνώσεις και τις εµπειρίες του στον
τοµέα της κτηµαταγοράς, καθώς και το διοικητικό προσωπικό που µας
υποστήριξε µε υποµονή και επιµονή.

I

II

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Σαµάνθα – Ευθυµία Καρρά γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε τη Γερµανική
Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε αρχιτεκτονική στη Σχολή του
Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου. Είναι αρχιτέκτονας µηχανικός – ελεύθερος
επαγγελµατίας που δραστηριοποιείται στις µελέτες και κατασκευές ιδιωτικών
έργων, καθώς και στις τεχνικές αξιολογήσεις - εκτιµήσεις ακινήτων.

III

IV

ABSTRACT
Samantha – Efthimia Karra

1. Apartments as an investment in Real Estate
2. The use of data base in ArcGIS
3. Affordable Housing’s Green Future
4. Valuation of an investment in a building in Athens
March 2009
This thesis consists of four (4) modules:
1. An analysis on the apartments as an investment in Real Estate.
Presented are the market for apartments, the measures of apartment
value and three (3) case studies in U.S.A.
2. The use of data base in ArcGIS is explained through an example. The
principles of thematic maps are also presented.
3. An analysis of the problem of sustainability and affordable housing.
Presentation of four (4) projects of Minnesota Green Communities,
4. A valuation of a scheduled office building in Athens, including full
technical description of the building, an analysis of the real estate
market of the area, DCF and sensitivity analysis are presented. Also, a
financial analysis of a possible investment in this property including
swot analysis is presented.
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1. Πρόκειται για µία ανάλυση των διαµερισµάτων ως επένδυση στο
Real Estate. Παρουσιάζεται η αγορά των διαµερισµάτων, οι
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επενδυτικών προτάσεων – επενδύσεων στις Η.Π.Α.
2. Επεξηγείται η χρήση βάσης δεδοµένων στο ArcGIS µέσα από
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Κεφάλαιο 1 ο
Εισαγωγή
Η κτηµαταγορά και

ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελούν κύρια

συνιστώσα κάθε οικονοµίας, τόσο σε µακροοικονοµικό όσο και σε
µικροοικονοµικό επίπεδο. Στη σηµερινή συγκυρία είναι ακόµα πιο εµφανής η
επιρροή τους στις οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις στη παγκόσµια
σκακιέρα. Η διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται τέσσερις ενότητες που
καλύπτουν διαφορετικές πτυχές των εφαρµογών της κτηµαταγοράς.
Στο 2 ο κεφάλαιο παρουσιάζουµε την επενδυτική πλευρά του Real Estate
επικεντρώνοντας την ανάλυσή µας στην αγορά των διαµερισµάτων µέσα από
παραδείγµατα επενδυτικών προγραµµάτων επιτυχηµένων και µη.
Στο 3 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρήση βάσης δεδοµένων και
θεµατικών χαρτών σε εφαρµογές GIS. Μέσα από την πράξη τονίζεται η
χρησιµότητα των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη της κτηµαταγοράς, αλλά
και στο σχεδιασµό της πολιτικής σε πολλαπλά επίπεδα, όπως χωροταξικά,
δηµογραφικά, περιβαλλοντικά κτλ. Πρόκειται για επίπεδα που µπορεί να µη
δείχνουν να σχετίζονται άµεσα µε το Real Estate, στην πραγµατικότητα όµως
αποτελούν όλα παράγοντες που έµµεσα επηρεάζουν την κτηµαταγορά και τις
αξίες της.
Στο

4ο

κεφάλαιο

καταπιανόµαστε

µε

µία

πλέον

σύγχρονη

και

αναπτυσσόµενη πτυχή της κτηµαταγοράς, τη δηµιουργία της οικονοµικώς
προσιτής κατοικίας κάτω από το πρίσµα της αειφόρου ανάπτυξης. Πρόκειται
για ένα θέµα, που κάτω από την πίεση των περιβαλλοντικών προβληµάτων
που γιγαντώνονται και της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, πιστεύουµε ότι
θα απασχολήσει σοβαρά στο µέλλον κυβερνήσεις και επενδυτές.
Τέλος, στο 5 ο κεφάλαιο καλύπτοντας την πτυχή της εκτιµητικής,
παρουσιάζεται η τεχνική αξιολόγηση ενός διατηρητέου κτηρίου γραφείων
στην Αθήνα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο DCF και ανάλυση ευαισθησίας.
Επίσης, γίνεται χρηµατοοικονοµική ανάλυση πιθανής επένδυσης στο ακίνητο.
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Κεφάλαιο 2 ο
Τα ∆ιαµερίσµατα ως επένδυση στο Real Estate
2.1 Εισαγωγή
Τα ιστορικά χαµηλά επιτόκια, των οποίων ο κύκλος άρχισε µε το
πέρασµα

στον

21 ο

αιώνα,

κατ’αρχήν

µείωσαν

τη

ζήτηση

για

διαµερίσµατα. Η µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί εν
δυνάµει

ενοικιαστές

κατέστησαν

ικανοί

να

προβούν

σε

αγορά

κατοικίας, διότι η µείωση των επιτοκίων µεταφράστηκε σε µικρότερη
µηνιαία δόση δανείου. Όµως, αυτή η αυξηµένη ζήτηση για κατοικίες
γρήγορα οδήγησε σε αύξηση των τιµών τους. Παραδόξως, η αύξηση
στη ζήτηση για κατοικία οδήγησε σε µια τεράστια ζήτηση για
εισοδήµατα από ενοίκια.
Το παραπάνω οφείλεται στο ότι το αποτέλεσµα των αυξηµένων
τιµών στέγασης ήταν η αποµάκρυνση πολλών εν δυνάµει αγοραστών
από την αγορά κατοικίας, ακόµη και αν τα χαµηλά επιτόκια ήταν
ευνοϊκά για αυτούς. Έτσι, αφού δεν µπορούσαν να αγοράσουν ένα
σπίτι, εστράφησαν αναγκαστικά στην αγορά των ενοικιαζοµένων,
οδηγώντας ψηλά τις τιµές. Βραχυπρόθεσµα, η

προσφορά τόσο για

διαµερίσµατα όσο και για αυτοτελείς κατοικίες είναι ανελαστική (δεν
αποτελεί συνάρτηση της τιµής) λόγω του χρόνου που απαιτείται για την
έγκριση των σχεδίων, τις άδειες ανοικοδόµησης και την ολοκλήρωση
των κατασκευών. Μακροπρόθεσµα, η προσφορά των διαµερισµάτων
είναι και πάλι ανελαστική, διότι οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι συχνά
αποθαρρύνουν την κατασκευή διαµερισµάτων, επειδή φοβούνται ότι
κάτι τέτοιο θα αύξανε υπερβολικά τη ζήτηση για σχολεία, δρόµους και
άλλες δηµοτικές υπηρεσίες.
Οι επενδύσεις σε διαµερίσµατα συνήθως παράγουν καλύτερες
αποδόσεις
αυτοτελείς

και

ενέχουν

κατοικίες.

µικρότερο

Αυτό

ρίσκο

οφείλεται

από

στο

ότι

τις
η

επενδύσεις
κατασκευή,

σε
η

λειτουργία και η συντήρηση των διαµερισµάτων κοστίζουν λιγότερο σε
3

µοναδιαία βάση. Επιπλέον, τα διαµερίσµατα δεν τα αφορούν θέµατα
συναισθηµατικής
διαµερίσµατα

αξίας,

όπως

πωλούνται

και

γίνεται

µε

τις

αγοράζονται

µονοκατοικίες.

µόνο

στη

βάση

Τα
της

οικονοµικής τους αξίας, η οποία καθορίζεται από την ικανότητά τους
να παράξουν θετικές χρηµατοροές τόσο στο παρόν όσο και στο µέλλον.
Επίσης,

τα

διαµερίσµατα

παρουσιάζουν

για

τον

επενδυτή

το

πλεονέκτηµα ότι δεν απαιτούν την προσωπική του επιµέλεια/προσοχή.
Σε

όλες

τις

περιοχές

δραστηριοποιούνται

εταιρίες

διαχείρισης

ενοικιαζοµένων, οι οποίες µπορούν να απαλλάξουν τον επενδυτή από
την καθηµερινή ενασχόλησή του µε την διαχείριση της περιουσίας του.
Επιπλέον, τα διαµερίσµατα συνήθως παρουσιάζουν αρκετές οικονοµίες
κλίµακος για να καταστήσουν το κόστος αυτό προσιτό.

2.2 Η Αγορά των ∆ιαµερισµάτων
Όπως και µε το υπόλοιπο real estate, η τοποθεσία παίζει
καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισµό της αξίας. Η τοποθεσία είναι
σηµαντική, διότι επιδρά στη ζήτηση των διαµερισµάτων. Η τοποθεσία
δεν

είναι

ένας

απλός

παράγοντας,

αλλά

µάλλον

ένα

µωσαϊκό

παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση των διαµερισµάτων. Ένα
διαµέρισµα δίπλα σε ένα πανεπιστήµιο θα έχει ζήτηση από φοιτητές.
Ένα διασυνοριακό διαµέρισµα έχει ζήτηση από ταξιδιώτες. Έχει
σηµασία εάν η τοποθεσία προσφέρει πρόσβαση σε δηµοτικές υπηρεσίες
(σχολεία,

βιβλιοθήκες,

κλπ),

καλή

πρόσβαση

σε

συγκοινωνιακές

υποδοµές και το κατά πόσον η τοποθεσία είναι ελκυστική.
Σε γενικές γραµµές, τα συγκροτήµατα διαµερισµάτων διακρίνονται
σε τρεις κατηγορίες: κήπου, µεσαίου ύψους και µεγάλου ύψους. Τα
συγκροτήµατα διαµερισµάτων κήπου έχουν από ένα έως και τρία
επίπεδα (ορόφους) και συνήθως περιλαµβάνουν µεγάλα µπαλκόνια ή
πλακόστρωτες εσωτερικές αυλές. Τα µεσαίου ύψους έχουν από τέσσερα
έως έξι επίπεδα. Οτιδήποτε πάνω από έξι επίπεδα χαρακτηρίζεται
µεγάλου ύψους. Συνήθως οι κανονισµοί και οι νόµοι της ζώνης περιοχής

ή

η

αξία

του

οικοπέδου
4

καθορίζει

τον

τύπο

του

συγκροτήµατος διαµερισµάτων που θα επιλεγεί να κατασκευαστεί σε
µια συγκεκριµένη τοποθεσία. Ένα συγκρότηµα διαµερισµάτων που
αναπτύσεται στο κέντρο της πόλης, κοντά σε µια κεντρική εµπορική
ζώνη, συνήθως προορίζεται για µεγάλου ύψους, ώστε να αποσβεστεί το
υψηλό

κόστος

του

οικοπέδου.

Συγκροτήµατα

διαµερισµάτων

σε

προάστια είναι συνήθως διαµερίσµατα κήπου, διότι θεωρείται ότι
ταιριάζουν καλύτερα στην αισθητική του περιβάλλοντα χώρου και
απαιτούν

λιγότερες

δηµοτικές

υποδοµές

και

υπηρεσίες.

Αυτό

πιθανότατα αποτελεί και απαίτηση των κανονισµών και νόµων της
ζώνης – περιοχής, ακόµη και όταν υπάρχει οικονοµικό κίνητρο για την
κατασκευή διαµερισµάτων µεσαίου ή µεγάλου ύψους. Ως γενικός
κανόνας,

το

κόστος

της

κατασκευής

διαµερισµάτων

αυξάνει

δυσανάλογα µε την αύξηση του ύψους.
Η

ζήτηση

για

διαµερίσµατα

όλων

των

τύπων

αυξάνει

µακροπρόθεσµα και ακολουθεί κύκλους. Όµως, µε όρους ρίσκουαποδόσεων τα θεµελιώδη µακροπρόθεσµα µεγέθη της αγοράς καθιστούν
τα διαµερίσµατα µια καλή επενδυτική ευκαιρία. Η ανάπτυξη αυτή
οφείλεται στην αύξηση του πληθυσµού, που µε τη σειρά της προέρχεται
από την µετανάστευση, τον κύκλο ζωής των νέων ενηλίκων που
αφήνουν το πατρικό τους σπίτι και νοικιάζουν το δικό τους προτού
ακόµη γίνουν έτοιµοι να αναλάβουν την ευθύνη της ιδιοκτησίας
στέγης, τις ανάγκες µεταβατικής στέγασης µιας κοινωνίας µε συνεχώς
αυξανόµενη κινητικότητα, και τη συνταξιοδότηση των baby-boomers 1,
οι οποίοι όλο και περισσότερο προτιµούν την ενοικίαση από την
ιδιόκτητη στέγη. Η προσφορά διαµερισµάτων είναι αρκετά ανελαστική
βραχυπρόθεσµα (για χρονικό διάστηµα µικρότερο του ενός έτους),
αλλά

περισσότερο

ελαστική

(εξαρτώµενη

από

την

τιµή)

µακροπρόθεσµα (για τη χρονική περίοδο που απαιτείται για την
κατασκευή νέων διαµερισµάτων και την ένταξή τους στην αγορά).
Ο συνδυασµός της ανελαστικής βραχυπρόθεσµης προσφοράς

και

της περισσότερο ελαστικής µακροπρόθεσµης µπορεί να δηµιουργήσει
1

Baby boomer είναι ένας όρος µε τον οποίο περιγράφεται ένα άτοµο που γεννήθηκε κατά το
δηµογραφικό ξέσπασµα γεννήσεων µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο ( Post-World War II baby
boom).
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έναν κύκλο έκρηξης και φούσκας (boom and bust) ο οποίος συχνά
παρατηρείται και στην αγορά των γραφείων και των εµπορικών
καταστηµάτων. Αυτό που µπορεί να συµβεί είναι σε κάποια χρονική
στιγµή, όταν η ζήτηση για διαµερίσµατα υπερβεί την προσφορά, τα
ενοίκια να αυξηθούν δραµατικά. Η αύξηση αυτή στα ενοίκια καθιστά
κερδοφόρο

για

επενδυτές

και

κατασκευαστές

να

εισφέρουν

περισσότερες µονάδες (διαµερίσµατα) στην αγορά. Επειδή όµως πολλοί
επενδυτές και κατασκευαστές παίρνουν αυτή την απόφαση ανεξάρτητα
ο ένας από τον άλλο, πολλές µονάδες εισέρχονται ταυτόχρονα στην
αγορά, ώστε η προσφορά ξαφνικά υπερβαίνει την ζήτηση και τα
ενοίκια πέφτουν απότοµα.
Ενώ αυτή η επίδραση της κυκλικότητας (εποχικότητας) δεν είναι
τόσο σηµαντική για τα διαµερίσµατα όσο για τα κτίρια γραφείων και τα
εµπορικά κέντρα, δεν παύει να ισχύει. Εφόσον ο επενδυτής έχει
αντιληφθεί την πιθανότητα ύπαρξης ενός τέτοιου κύκλου, µπορεί να
τον χρησιµοποιήσει για να εντοπίσει καλές ευκαιρίες για ασυνήθιστα
υψηλά κέρδη. Η αγορά όταν τα ενοίκια είναι χαµηλά αποτελεί µια καλή
κίνηση

(εφόσον

βέβαια

τα

χαµηλά

ενοίκια

δεν

οφείλονται

σε

προβλήµατα όπως υποβάθµιση της περιοχής του διαµερίσµατος ή
σηµαντική µείωση της οικονοµικής βάσης της περιοχής) και η πώληση
όταν τα ενοίκια είναι υψηλά αποτελεί επίσης σωστή επιλογή. Οι
επενδυτές σε διαµερίσµατα οφελούνται επίσης από την ύπαρξη ενός
ξεκάθαρου

δείκτη

υπερβάλλουσας

ζήτησης

ή

υπερβάλλουσας

προσφοράς. Ο δείκτης αυτός είναι το ποσοστό των ανοίκιαστων
διαµερισµάτων (ένας εύκολα προσβάσιµος και δηµοσιευόµενος κατά
τόπους αριθµός). Όπου ο δείκτης αυτός είναι πάνω από 20% υπάρχει
µια σηµαντική υπερβάλλουσα προσφορά διαµερισµάτων στην αγορά και
τα ενοίκια θα µειώνονται. Όταν ο δείκτης είναι κάτω του 5% τότε
µπορούµε να αναµένουµε ταχεία αύξηση ενοικίων. Θα πρέπει όµως να
τονιστεί

το

ακόλουθο

στοιχείο:

το

ποσοστό

ανοίκιαστων

διαµερισµάτων θα πρέπει να σχετίζεται µε την συγκεκριµένη αγορά
στην οποία απευθύνονται το υπό εξέταση διαµέρισµα. Ίσως ο δείκτης
ανοίκιαστων

να

είναι

25%

για

όλη

την

πόλη,

σηµατοδοτώντας

υπερπροσφορά. Όµως, εάν το υπό εξέταση διαµέρισµα βρίσκεται σε µια
6

περιοχή ενός προαστίου µε µεγάλη ζήτηση και υψηλό ρυθµό αύξησης
πληθυσµού, τότε το 25% πιθανότατα δεν µπορεί να συσχετιστεί µε το
συγκεκριµένο διαµέρισµα.
Μια

εξαιρετικά

διαδεδοµένη

προσέγγιση

στην

ανάπτυξη

διαµερισµάτων τα τελευταία χρόνια εµπεριείχε µετατροπές οικηµάτων
σχεδιασµένων για άλλες χρήσεις σε διαµερίσµατα. Κτίρια σχολείων,
εργοστάσια, κτίρια γραφείων, αποθήκες και εµπορικά συγκροτήµατα
µετετράπησαν µε κερδοφορία σε διαµερίσµατα. Αυτό συνέβη διότι η
τιµή κτήσης τους ήταν σχετικά χαµηλή, εφόσον απαξιώθηκαν όταν η
χρήση για την οποία αρχικά ανεγέρθηκαν ξεπεράστηκε. Επίσης, οι
εγκαταστάσεις αυτές ήταν συχνά τοποθετηµένες σε ιδανικές περιοχές
για διαµερίσµατα. Το µόνο που χρειαζόταν για την µετατροπή των
οικηµάτων αυτών σε περιζήτητα διαµερίσµατα ήταν καινοτόµα σκέψη.

2.3

Ποσοτικός

Προσδιορισµός

της

Αξίας

των

∆ιαµερισµάτων
Για τον προσδιορισµό της αξίας και του ύψους της ζήτησης των
διαµερισµάτων χρησιµοποιούνται διάφορες εξισώσεις (τύποι) από την
οπτική γωνία του επενδυτή: Αυτές συµπεριλαµβάνουν την προσέγγιση
του κέρδους τιµής (price earning), την παρούσα αξία (net present
value), την προσέγγιση του µικτού ενοικίου (gross rent), τον κανόνα
του 20% και τη στατιστική του µοναδιαίου κόστους. Όλοι αυτοί οι
κανόνες εκφράζουν διαφορετικές θεωρήσεις της ίδιας έννοιας. Ότι,
δηλαδή, η αξία ενός διαµερίσµατος είναι συνάρτηση των µετρητών που
αποδίδει καθαρά. Ο βαθµός ζήτησης (desirability) της επένδυσης
καθορίζεται από το µέγεθος της επένδυσης σε σχέση µε το cash flow
(καθαρά κέρδη σε µετρητά) που παράγει.
Discounted Cash Flow Analysis
Το διαµέρισµα µπορεί να αποδίδει ένα καθαρό ποσό µετρητών
κάθε έτος. Σηµειώνεται ότι αυτό δεν αποτελεί καθαρό έσοδο. Οι
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καθαρές χρηµατοροές (net cash flow) είναι το άθροισµα των καθαρών
εσόδων και αποσβέσεων (depreciation) µείον τις πληρωµές µετοχών
(equity)

κάποιου

απαραίτητου

δανείου

και

µείον

τις

σχετικές

κεφαλαιακές δαπάνες (capital expenses). Αυτές οι χρηµατοροές (cash
flow) συνήθως παρουσιάζονται για µια σειρά ετών (τα 5 και 10 έτη
χρησιµοποιούνται συχνά στους τύπους) και συµπεριλαµβάνει µια
τελική (terminal) αξία. Η χρηµατοροή (cash flow) για κάθε ένα από
αυτά τα έτη ανάγεται στην παρούσα αξία του µε τη χρήση ενός
συντελεστή.

Η

τελική

αξία

των

χρηµατοροών

(cash

flow)

προσδιορίζεται διαιρώντας τη χρηµατοροή του τελευταίου έτους µε τον
συντελεστή κεφαλαιοποίησης [capitalization (CAP) rate].
Ο συντελεστής προεξόφλησης (discount rate) και ο συντελεστής
κεφαλαιοποίησης (cap rate) προσδιορίζονται µε βάση το κατάλληλο
επιτόκιο [που συνήθως εκφράζεται
(opportunity cost)

µε

όρους κόστους ευκαιρίας

µιας παρόµοιας επένδυσης συν του πρόσθετου

ρίσκου (risk premium)]. Ο συντελεστής προεξόφλησης (discount rate)
χρησιµοποιείται για να ανάγουµε τις χρηµατοροές (cash flows) στην
παρούσα αξία τους. Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης (cap rate) µπορεί
να ταυτίζεται ή και όχι µε τον συντελεστή προεξόφλησης (discount
rate)

(αν και συνήθως ταυτίζονται), πάντως εξαρτώνται από τους

ίδιους παράγοντες.
Το παραπάνω φαίνεται και στο παράδειγµα του Πίνακα 2.1.
Εδώ παρουσιάζονται µη κανονικές χρηµατοροές 5 ετών, οι οποίες
πιθανότατα αντικατοπτρίζουν τις εκτιµήσεις του αναλυτή για το τι
περιµένει να συµβεί. Οι χρηµατοροές ανάγονται στη βάση του κόστους
ευκαιρίας (opportunity cost) 17% συν ένα συντελεστή ρίσκου 5%. Και
οι δύο αριθµοί είναι υποκειµενικοί και εξαρτώνται από την εµπειρία
και την οπτική γωνία του ατόµου που κάνει την πρόβλεψη. Ο
συντελεστής κεφαλαιοποίησης που χρησιµοποιείται στο παράδειγµα
αυτό για τον προσδιορισµό της τελικής αξίας είναι ο ίδιος µε τον
συντελεστή προεξόφλησης. Είναι όµως δυνατό και να διαφέρουν,
εφόσον

αναµένεται

διαφορετική

δοµή

επιτοκίων

ή

µεγαλύτερη

αβεβαιότητα (ρίσκο) στο µέλλον σε σχέση µε τα επόµενα πέντε έτη.
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Πίνακας 2.1

Παράδειγµα προεξόφλησης χρηµατοροών στην παρούσα τους αξία
2ος
χρόνος

3ος
χρόνος

4ος
χρόνος

5ος
χρόνος

Τελική Χρηµατοροή

∆εδοµένα

1ος
χρόνος

Εκτίµηση καθαρών
χρηµατοροών

$250.000

$263.000

$268.000

$272.000

$275.000

$1.250.000

Προεξόφλησηβ στην
παρούσα αξία

250.000/
(1+0,22)

263.000/
(1+0,22)2

268.000/
(1+0,22)3

272.000/
(1+0,22)4

275.000/
(1+0,22)5

1.250.000/ (1+0,22)5

Παρούσα αξία

$204.918

$176.700

$147.589

$122.781

$101.750

$462.499

Αξία του
συγκριεήµατος
(Άθροισµα των
παρουσών αξιών)

$1.216.237

α

α

Η τελική αξία υπολογίστηκε διαιρώντας την τελική χρηµατοροή των $279.000 µε το cap rate του 22% (ίδιο µε το discount rate).

β

To discount rate υπολογίστηκε ως το άθροισµα του opportuntity cost της επένδυσης 17% και ενός παράγοντα κινδύνου 5%.
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Συντελεστής Τιµής/Κερδών (P/E Ratio)
Η προσέγγιση που βασίζεται στον συντελεστή τιµής/κερδών (P/E
Ratio)

είναι

µια

συνήθης

µέθοδος

έκφρασης

της

αξίας

των

διαµερισµάτων. Το κυριότερο πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι η
απλότητά

της.

Προφανώς

η

µέθοδος

Discount

Cash

Flow

δεν

απευθύνεται σε όλους. Η µέθοδος τιµής/κερδών βασίζεται µεν στην
µέθοδο

Discount

Cash

Flow, αλλά

είναι

πιο

απλοποιηµένη

και

λακωνικότερη. Οι υποθέσεις απλοποίησης που γίνονται είναι ότι το net
cash flow είτε είναι διηνεκής σταθερό (perpetual constant) ή αυξάνει
διηνεκώς µε σταθερό ρυθµό.
Ένα παράδειγµα της µεθόδου αυτής φαίνεται στον Πίνακα 2.2.
Όταν το net cash flow θεωρείται σταθερό είναι δυνατό να
µιλήσουµε για την τιµή (αξία) ως γινόµενο των κερδών. Ο παράγοντας
πολλαπλασιασµού 4,5 θα χρησιµοποιηθεί για το πρώτο παράδειγµα
(Πίνακας 2.2). Εάν θεωρήσουµε ότι το net cash flow αυξάνει µε
σταθερό ρυθµό (όπως στο δεύτερο παράδειγµα του ίδιου πίνακα) τότε
απαιτείται

µεγαλύτερος

παράγοντας

πολλαπλασιασµού

και

χρησιµοποιούµε το 6,5.
Ο συντελεστής Τιµής/Κερδών είναι η συνηθέστερη µέθοδος που
χρησιµοποιείται για την έκφραση της αξίας των διαµερισµάτων. Το
πρόβληµα µε την προσέγγιση αυτή είναι ότι εµπεριέχει ένα µεγάλο
βαθµό αβεβαιότητας - ασάφειας. Για παράδειγµα όταν ένας αγοραστής
προσφέρει µια τιµή ίση µε το πενταπλάσιο των κερδών για ένα
διαµέρισµα του οποίου ο πωλητής ζητά το επταπλάσιο, τι θα µπορούσε
να

σηµαίνει

µια

τόσο

µεγάλη

διαφορά

στην

αξία

όπως

την

αντιλαµβάνονται τα δύο µέρη; Ίσως συγκρίνουν ανόµοια µεγέθη (µήλα
µε πορτοκάλια).
Καταρχήν θα πρέπει να οριστεί ο όρος κέρδη (earnings). Για
παράδειγµα, κέρδη σηµαίνει καθαρά έσοδα (net income); Τα καθαρά
έσοδα συµπεριλαµβάνουν µια κεφαλαιακή δοµή (ποσό και κόστος
δανεισµού) στα έξοδά τους. Αυτό ίσως να µην είναι απαραίτητο να
ληφθεί υπόψη από τον αγοραστή. Για παράδειγµα µια διαφορετική
κεφαλαιακή δοµή θα µπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικά καθαρά
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έσοδα. Επίσης, η χρήση των καθαρών εσόδων αποκλείει την έννοια της
υποτίµησης και των αποσβέσεων (depreciation). Οι αποσβέσεις ίσως
είναι υψηλές ή χαµηλές, αλλά παίζουν σηµαντικότατο ρόλο στον
προσδιορισµό της αξίας των διαµερισµάτων.
Ένα άλλο θέµα αφορά τον παράγοντα ανάπτυξης µε τον οποίο
υπολογίζεται ο συντελεστής τιµής/κερδών. Το µέλλον περικλείει πάντα
κάποια αβεβαιότητα και αυτό αποτελεί το δυσκολότερα υπολογιζόµενο
συστατικό της αξίας. Ο πωλητής ίσως προβλέπει έναν υψηλό ρυθµό
µελλοντικής ανάπτυξης, ενώ ο αγοραστής –περισσότερο προσεκτικός
απέναντι στην αβεβαιότητα- έναν χαµηλότερο.
Ένα τρίτο πρόβληµα αποτελεί και η επιλογή του κατάλληλου
discount

rate

(συντελεστή

απόδοσης).

Το

κόστος

ευκαιρίας

(opportunity cost) αναφέρεται στην αµέσως καλύτερη χρήση των
σχετικών επενδυτικών κεφαλαίων. Πως µπορεί κανείς να ξέρει ποιά
είναι αυτή; Ίσως να είναι η τοποθέτηση των κεφαλαίων σε ένα
αµοιβαίο κεφάλαιο µε εγγυηµένη απόδοση 3% ή η αγορά µιας REIT
µετοχής η οποία εκτιµάται ότι θα αποδόσει 8%, ή ακόµη τα παρόντα
επίπεδα κέρδους κάποιου ανταγωνιστή. Ακόµη και αν η απάντηση για
το discount rate είναι ξεκάθαρη, πως µπορεί κάποιος να υπολογίσει τον
συντελεστή ρίσκου; Το ρίσκο, όπως και η οµορφιά, εξαρτώνται πάντα
από το µάτι του παρατηρητή, οπότε αποτελεί υποκειµενικό στοιχείο της
αξίας.
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Παράδειγµα ∆είκτη Τιµής - Κερδών (P/E Ratio)

Πίνακας 2.2
∆εδοµένα (perpetual
σταθερά)

1ος χρόνος

2ος χρόνος

Εκτίµηση καθαρών
χρηµατοροών

$250.000

$250.000

Προεξόφλησηα στην παρούσα
αξία

$250.000/0,22

Παρούσα αξία
∆εδοµένα (perpetual
σταθερά αυξανόµενη µε
σταθερό ρυθµό)
Εκτίµηση χρηµατοροών
α

Προεξόφληση στην παρούσα
αξία
Παρούσα αξία

α

Νιοστός χρόνος,
n
…

…

$250.000

$ 1.136.363,636 , το οποίο µπορεί να εκφρασθεί ως $1.136.364 = 1/0,22 Χ ($250.000) ή Τιµή = 1/0,22 Χ Κέρδη, ή Τιµή = 4,5 Χ Κέρδη

1ος χρόνος

Νιοστός χρόνος,
n

2ος χρόνος

$250.000 Χ (1,06)

$250.000 Χ (1,06)

2

$250.000 Χ
(1,06)n

$1.562.500
$1.562.500, το οποίο µπορεί να εκφρασθεί ως $1.562.500 = 1/(0,22-0,06) Χ ($250.000) ή Τιµή = 1/0,16 Χ Κέρδη, ή Τιµή = 6,25 Χ Κέρδη

To discount rate υπολογίστηκε ως το άθροισµα του opportuntity cost της επένδυσης 17% και ενός παράγοντα κινδύνου 5%.
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Γινόµενο Μικτού Ενοικίου (Gross Rent Multiple / GRM)
∆εν είναι καθόλου ασύνηθες η αξία ενός διαµερίσµατος να
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο αυτή. «Αυτό το διαµέρισµα αξίζει δύο
φορές τα κέρδη του». Αυτή είναι µια εύκολη, αδρή και πρακτική
µέθοδος για τον προσδιορισµό της αξίας. Βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα
ακριβής µια που τα έξοδα διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τύπο του
εκάστοτε διαµερίσµατος. Τα καινούργια διαµερίσµατα (µε µικρές
απαιτήσεις συντήρησης και επισκευών) που παρουσιάζουν µεγάλη
ζήτηση (και άρα µένουν κατά µικρό ποσοστό ανοίκιαστα, έχουν µικρό
turnover, και προσελκύουν εύκολα νέους ενοικιαστές) συνήθως έχουν
δείκτες

λειτουργικών

εξόδων

που

κυµαίνονται

από

30

–

40%.

∆ιαµερίσµατα ηλικίας δέκα ετών και πάνω, τα οποία όµως είναι καλά
συντηρηµένα και έχουν υψηλή ζήτηση συνήθως παρουσιάζουν δείκτες
λειτουργικών εξόδων από 45 έως 55%. Παλαιότερα κτίρια (20 ετών και
πάνω) µε ξεπερασµένα ή πεπαλαιωµένα χαρακτηριστικά, τοποθετηµένα
σε περιοχές που δεν θεωρούνται ελκυστικές παρουσιάζουν δείκτες
λειτουργικών εξόδων από 65 έως 75%. Προφανώς εάν εξετάζαµε τρία
διαµερίσµατα τα οποία ανήκαν σε κάθε µια από τις παραπάνω τρεις
κατηγορίες δεν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος µεικτός
πολλαπλασιαστης ενοικίου.
Κανόνας του 20%
Στην αγορά ακινήτων ο κανόνας αυτός εφαρµόζεται ενίοτε για τον
προσδιορισµό της µέγιστης τιµής που θα µπορούσε κάποιος να
πληρώσει για ένα διαµέρισµα. Ο κανόνας αυτός µπορεί να εκφραστεί
ως εξής: Εάν η πληρωτέα τιµή για ένα διαµέρισµα δεν παρουσιάζει
cash flow 20% πάνω από το ποσό των λειτουργικών εξόδων και
αποπληρωµών

δανείων,

τότε

πρόκειται

για

κακή

αγορά.

Εάν

η

πληρωτέα τιµή παράγει cash flow τουλάχιστον 20% πάνω από το ποσό
των λειτουργικών εξόδων και αποπληρωµών δανείων, τότε πρόκειται
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για καλή αγορά. Ο κανόνας του 20% συµπεριλαµβάνει τόσο το κέρδος
όσο και ότι θεωρείται από τους αγοραστές ένα απαραίτητο «µαξιλάρι»
ασφαλείας για την επένδυσή τους.
Σηµειώστε ότι ο κανόνας του 20% βασίζεται στο cash flow. ∆εν
συµπεριλαµβάνει τα καθαρά έσοδα. Έτσι, η υποτίµηση/απόσβεση θα
πρέπει να θεωρηθεί ως µέρος των εσόδων. Επίσης ο υπολογισµός
γίνεται προ φόρων. Αναφορικά µε την µεθοδολογία ανάλυσης που
ακολουθείται σε αυτό το διδακτικό εγχειρίδιο, αυτό σηµαίνει ότι το
EBIT µε τις όποιες πληρωµές στεγαστικού δανείου (P&I) υπάρχουν θα
πρέπει να ισούνται µε λιγότερο από το 80% του cash flow πλέον
φόρων.
Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα του κανόνα αυτού είναι ότι
εξετάζει την αξία από την οπτική γωνία ενός µόνο έτους. Το
πλεονέκτηµα του κανόνα έγκειται στο ότι ενσωµατώνει στη θεώρησή
του το cash flow και το EBIT, επιτρέποντας έτσι στους επενδυτές να
χρησιµοποιήσουν

µια

αριστοποιηµένη

κεφαλαιακή

δοµή

στους

υπολογισµούς τους.
Μοναδιαίο Κόστος
∆εν

είναι

καθόλου

ασύνηθες

οι

επενδυτές

να

συγκρίνουν

συγκροτήµατα διαµερισµάτων, λέγοντας π.χ. ότι το συγκρότηµα Α µε
40 µονάδες πωλείται προς $275.000 και το συγκρότηµα Β µε 28
µονάδες προς $185.000. Το κόστος του Α είναι λοιπόν $6.875 ανά
µονάδα και του Β $6.607. Εάν τα δύο συγκροτήµατα διαµερισµάτων
είναι κατά τα άλλα εντελώς συγκρίσιµα, τότε σαφώς το Β είναι
προτιµητέο του Α. Φυσικά δύο συγκροτήµατα διαµερισµάτων ποτέ δεν
είναι εντελώς συγκρίσιµα. Πιθανότατα θα διαφέρουν στη δυνατότητα
κερδοφορίας καθώς και στο λειτουργικό τους κόστος. Είναι αρκετά
πιθανό να βρεθεί ένα συγκρότηµα διαµερισµάτων στο οποίο το κόστος
ανά µονάδα να είναι $20.000 και ο επενδυτής να αναµένει να
αποκοµίσει υπέρογκα κέρδη. Αντιθέτως, µπορεί να βρεθεί και ένα
συγκρότηµα διαµερισµάτων το οποίο να µπορεί να αγοραστεί προς
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$2.000 ανά µονάδα αλλά να µην είναι δυνατό να προσφέρει σε κάποιον
επενδυτή τίποτα άλλο από προβλήµατα και απογοήτευση.
Συνοψίζοντας, ο προσδιορισµός της αξίας ενός συγκροτήµατος
διαµερισµάτων από την οπτική γωνία ενός επενδυτή δεν αφορά το
κόστος, ούτε τα έσοδα (revenue, GRM), ούτε καν το λόγο των δύο
προηγουµένων (P/E). Όλα τα παραπάνω µπορεί να χρησιµοποιούνται
συχνά ως εργαλεία για την κατά προσέγγιση εκτίµηση της δυνητικής
αξίας ενός project, µα η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν µπορεί να είναι
βέβαιος για την αξία που κατέχει αν δεν πραγµατοποιήσει ανάλυση µε
Discounted Cash Flow.

2.4 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1: QUEENSBURY MANSION
Η

σηµαντική

ανάπτυξη

των

προαστίων

βορειοδυτικά

του

ευρύτερου κέντρου της πόλης (µητροπολιτική περιοχή) ακολούθησε το
πέρασµα ενός µεγάλου αυτοκινητόδροµου αυξηµένης κυκλοφορίας που
διασχίζει την πόλη. Ο πληθυσµός αυξήθηκε µε εκρηκτικούς ρυθµούς,
αλλά το µοντέλο της ανάπτυξης που ακολουθήθηκε ήταν αλλοπρόσαλλο
και υποβάθµισε διάφορα κοµµάτια γης. Το µεγαλύτερο µέρος της
ανάπτυξης αφορούσε ανέγερση κατοικιών προορισµένων για ένα άτοµο,
οι

οποίες

λειτούργησαν

ως

κοινότητες

υπνοδωµατίων

(bedroom

communities) για την ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή. Χτίστηκαν
επίσης αρκετά εµπορικά κέντρα (strip shopping centers) και µικρότερα
τοπικά

εµπορικά

κέντρα

(small

regional

malls).

Οι

δηµοτικές

υπηρεσίες (νερό, αποχέτευση και σχολεία) εξωθήθηκαν στα όριά τους
για µια δεκαετία στις µικρές πόλεις (town-ships 2) που συναπάρτιζαν
αυτό τον διάδροµο.
Η εν λόγω έκταση που καλύπτει 5 acre (5x4 στρέµµατα) είχε
οριοθετηθεί για χρήση πυκνής κατοίκησης. Βρίσκεται στη διασταύρωση
δύο επαρχιακών οδών (state roads) µεγάλης κυκλοφορίας κοντά σε µία
µεγάλη εθνική οδό (major interstate) . ∆εν είχε αναπτυχθεί παρόλο που
2

Ο όρος «township» στις ΗΠΑ αναφέρεται σε µία µικρή γεωγραφική περιοχή που κυµαίνεται σε
µέγεθος από 15,6 χλµ2 έως 140,1 χλµ2 µε συνηθέστερη επιφάνεια τα 93 χλµ2.
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προτάθηκαν τρία διαφορετικά σχέδια στην επιτροπή σχεδιασµού. Η
έκταση

είναι

εξαιρετικά

κατάλληλη

για

δόµηση

συγκροτηµάτων

διαµερισµάτων.
Η First Order ήταν µια µικρή τοπική REIT που ήθελε πολύ να
αναπτύξει την παραπάνω έκταση. Είχε ήδη δηµιουργήσει µε επιτυχία
άλλα πέντε συγκροτήµατα διαµερισµάτων στην ίδια περιοχή. Ένιωθαν
ότι είχαν τους πόρους, την εµπειρία και το κατάλληλο marketing για το
έργο αυτό. Σκέφτηκαν ότι η τοπική επιτροπή σχεδιασµού θα εκτιµούσε
την συνεισφορά του έργου τους στη δηµοτική φορολογία και το ότι ένα
µέρος του συγκροτήµατος θα προοριζόταν για κατοικίες ηλικιωµένων.
Αυτό θα αποτελούσε το µεγαλύτερο έργο τους.
Φάση Απόκτησης
Το σχέδιο που παρουσίασαν στην επαρχιακή επιτροπή σχεδιασµού
προέβλεπε 1.100 µονάδες σε 15 κτίρια που ονοµάζονταν Queensbury
Mansion. Τα κτίρια θα ήταν ένας συνδυασµός κήπων και µονάδων
µεσαίου ύψους (midrise units). ∆ύο από τα κτίρια µεσαίου ύψους θα
προορίζονταν για κατοικίες ηλικιωµένων. Συνολικά θα ανέρχονταν σε
880.000 τετραγωνικά πόδια κατοικήσιµου χώρου (µεγάλο εµβαδό για 5
acres και απαιτούνταν διαφοροποιήσεις ανά ζώνη). Η First Order
υπολόγιζε

ότι

το

συνολικό

κόστος

δεν

θα

ξεπερνούσε

τα

$70

εκατοµύρια, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους της γης, και επιπλέον
$10 εκατοµµύρια για τους απαραίτητους χώρους στάθµευσης, δρόµους
πρόσβασης, φωτισµό και διαµορφώσεις εξωτερικών χώρων. Έτσι,
συνολικά η First Order προϋπολόγισε ένα κόστος περίπου $80 ανά
τετραγωνικό πόδι χώρου προς κατοίκηση.
Η First Order είχε προσχεδιάσει και την χρηµατοδότηση. Θα
χρησιµοποιούσαν $7 εκατοµύρια ιδίων κεφαλαίων (equity) για το έργο,
θα χρηµατοδοτούσαν τα υπόλοιπα αρχικά έξοδα από τις ταµειακές τους
ροές (cash flow) και θα έπαιρναν ένα δάνειο bridge 3 από µια
3

Bridge Loan είναι ένα είδος βραχυπρόθεσµου δανείου, συνήθως διάρκειας από 2 εβδοµάδες έως 3
χρόνια, συνήθως ακριβότερο από τη συµβατική χρηµατοδότηση ώστε να αποζηµιώνουν το µεγαλύτερο
ρίσκο που ενέχουν.
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ασφαλιστική

εταιρία

µε

την

οποία

συνεργάζονταν

ύψους

$63

εκατοµµυρίων δολαρίων µε 10% και δύο points. Το δάνειο αυτό θα
επεκτεινόταν σε ένα συµβατικό στεγαστικό δάνειο (mortgage) 25 ετών
µε 9% και άλλα δύο points.
H First Order πίστευε πως θα µπορούσε εύκολα να επιτύχει
ποσοστό πληρότητας 60% για τον πρώτο χρόνο µε ένα µέσο µηνιάιο
µίσθωµα $950, και είχαν ήδη αρχίσει να απασχολούν προσωπικό για
την διαχείριση
χρειαζόταν

για

και την προώθηση
να

ξεκινήσουν

του ακινήτου. Το µόνο που

ήταν

η

έγκριση

της

επιτροπής

σχεδιασµού. Ένιωθαν ενθουσιασµένοι γιατί όλοι οι αριθµοί φαίνονταν
εξαιρετικοί.
Για να αρχίσει το έργο, η First Order θα τοποθετούσε $7
εκατοµύρια
αρχικών

ιδίων

εξόδων

κεφαλαίων
ύψους

και

θα

$6.552.000.

χρηµατοδοτούσε
Οι

αρχικές

µια

σειρά

ταµειακές

φαίνονται στον πίνακα 2.3.
Πίνακας 2.3 Queensbury Manor, Χρηµατοροές Περιόδου Απόκτησης
Χρήσεις
Κόστη κτιρίων (hard & soft)
Βελτιώσεις κτιρίων
Μονάδες (points) στο bridge δάνειο
Μονάδες (points) στο στεγαστικό δάνειο
Τόκοι bridge δανείου

$58.000.000
$10.000.000
$126.000
$126.000
$6.300.000

Οικόπεδο
Σύνολο µετρητών πληρωτέων

$2.000.000
$76.552.000

Πηγές
Στεγαστικό δάνειο (mortgage)
Μετοχικό κεφάλαιο
Σύνολο µετρητών εισπραχθέντων

$63.000.000
$7.000.000
$70.000.000

Ισοζύγιο µετρητώνα

-$6.552.000

α

Χρηµατοδότηση από τις χρηµατοροές της REIT
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ροές

Τα καθαρά λειτουργικά κέρδη µετά φόρων φαίνεται να αρχίζουν
θετικά και να µεγενθύνονται σε περίπου $8 εκατοµύρια σε 10 έτη
(πίνακας 2.4). Αντίθετα, λόγω του υψηλού βαθµού δανεισµού, τα
καθαρά έσοδα (πίνακας 2.5) βρίσκονται στο κόκκινο για τα πρώτα τρία
έτη, αλλά γίνονται θετικά και φτάνουν τα $2.650.225 µέχρι το έτος 10.
Η First Order θέλει να κρατήσει την ιδιοκτησία για τουλάχιστον
30 έτη. Όµως, στους υπολογισµούς τους για την εν δυνάµει απόδοση
της ιδιοκτησίας, υποθέτουν ότι η αξία της στο τέλος των 10 ετών θα
είναι ίση µε το αρχικό κόστος. Η υπόθεση αυτή γίνεται στους πίνακες
2.6Α και 2.6Β µε αποτέλεσµα η πώληση να παράγει µια ταµειακή ροή
ύψους $11.489.121 σε αυτή τη χρονική στιγµή.
Το καθαρό αποτέλεσµα των υπολογισµών αυτών για τη First Order
ήταν ότι παρόλο που οι ταµειακές ροές ήταν αρνητικές για τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας του Queensbury Manor, τον δεύτερο χρόνο γυρνάνε
σε θετικό πρόσηµο και συνεχίζουν να αυξάνονται φθάνοντας τα
$4.787.170 το 10 ο έτος (πίνακας 2.7). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη
δηµιουργία µιας καθαρής παρούσας αξίας των $3.930.227 για την First
Order η οποία αντιστοιχεί σε µια ετήσια απόδοση της επένδυσής τους
του 17%. Η First Order είναι ικανοποιηµένη µε το αποτέλεσµα αυτό
διότι θεωρούν ότι το ρίσκο που εµπεριέχει το Queensbury Manor είναι
αµελητέο. Τέλος, οι τάσεις για το τέλος της δεκαετίας προβλέπουν
ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα για τα επόµενα έτη.

18

Πίνακας 2.4 Queensbury Manor, Περίοδος ∆ιατήρησης, Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη Μετά Φόρων (NOPAT)

Έτος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Έσοδα α
$7.524.000
$10.032.000
$11.913.000
$12.627.780
$13.385.447
$14.188.574
$15.039.888
$15.942.281
$16.898.818
$17.912.747

∆ιαχείριση
Ιδιοκτησίας β

Γενικά
Έξοδα
REIT

$902.880
$1.203.840
$1.429.560
$1.515.334
$1.606.254
$1.702.629
$1.804.787
$1.913.074
$2.027.858
$2.149.530

$50.000
$52.000
$54.080
$56.243
$58.493
$60.833
$63.266
$65.797
$68.428
$71.166

Αποσβέσεις γ
$2.984.091
$3.022.091
$2.930.091
$2.848.091
$2.774.091
$2.708.091
$2.699.091
$2.700.091
$2.699.091
$2.700.091

Φόροι
ιδιοκτησίας δ

EBIT (Κέρδη
προ φόρων και
αποσβέσεων)

Φόροι (40%)

$2.340.000
$2.410.200
$2.482.506
$2.556.981
$2.633.691
$2.712.701
$2.794.082
$2.877.905
$2.964.242
$3.053.169

$1.247.029
$3.343.869
$5.016.763
$5.651.131
$6.312.919
$7.004.320
$7.678.662
$8.385.415
$9.139.199
$9.938.792

$249.406
$668.774
$1.003.353
$1.130.226
$1.262.584
$1.400.864
$1.535.732
$1.677.083
$1.827.840
$1.987.758

NOPAT
EBIT
(1-tx)
$997.623
$2.675.095
$4.013.410
$4.520.905
$5.050.335
$5.603.456
$6.142.930
$6.708.332
$7.311.359
$7.951.033

α

Τα έσοδα αντικατοπτρίζουν ένα µέσο µηνιαίο ενοίκιο $950 µε ένα ποσοστό πληρότητας 60% για το 1ο έτος, 85% για το 2ο και 95% για το
3ο. Μετά από αυτό το ενοίκιο αυξάνει 3% κάθε έτος.
β

Η First Order βαζιζόµενη στην εµπειρία της υπολόγισε τα έξοδα διαχείρισης ιδιοκτησίας στο 12% των εσόδων.
Τα κτίρια αξίας $58 εκατοµµυρίων αποσβένονται σε 27,5 έτη (full year convention), οι βελτιώσεις $10 εκατοµµυρίων αποσβένονται σε 15
έτη, µε τη µέθοδο double declining balance (midquarter convention).

γ

δ

Οι φόροι ιδιοκτησίας αυξάνουν 3% ετησίως.
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Πίνακας 2.5 Quensbury Manor, Ισολογισµός (Income Statement)
Έτος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Έσοδα α
$7.524.000
$10.032.000
$11.913.000
$12.627.780
$13.385.447
$14.188.574
$15.039.888
$15.942.281
$16.898.818
$17.912.747

∆ιαχείριση
Ιδιοκτησίας α
$902.880
$1.203.840
$1.429.560
$1.515.334
$1.606.254
$1.702.629
$1.804.787
$1.913.074
$2.027.858
$2.149.530

Γενικά
Έξοδα
REIT α
$50.000
$52.000
$54.080
$56.243
$58.493
$60.833
$63.266
$65.797
$68.428
$71.166

Αποσβέσεις α

Φόροι
ιδιοκτησίας α

$2.984.091
$3.022.091
$2.930.091
$2.848.091
$2.774.091
$2.708.091
$2.699.091
$2.700.091
$2.699.091
$2.700.091

$2.340.000
$2.410.200
$2.482.506
$2.556.981
$2.633.691
$2.712.701
$2.794.082
$2.877.905
$2.964.242
$3.053.169

α

Τόκοι β
$6.391.636
$6.327.578
$6.257.113
$6.179.602
$6.094.339
$6.000.551
$5.897.383
$5.783.899
$5.659.066
$5.521.751

Κέρδη Προ
Φόρων
-$5.144.607
-$2.983.708
-$1.240.350
-$528.470
$218.580
$1.003.769
$1.781.279
$2.601.516
$3.480.132
$4.417.041

Φόροι (40%)
-$2.057.843
-$1.193.483
-$496.140
-$211.388
$87.432
$401.508
$712.512
$1.040.606
$1.392.053
$1.766.816

Καθαρά
Έσοδα
-$3.086.764
-$1.790.225
-$744.210
-$317.082
$131.148
$602.262
$1.068.767
$1.560.910
$2.088.079
$2.650.225

Τα έσοδα από Πίνακα 2.4
Το δάνειο των $63 εκατοµµυρίων µε 10% δίνει ετήσια αρχική πληρωµή και πληρωµή τόκων ύψους $6.940.589. Οι δύο µονάδες (points) τόσο για
το bridge δάνειο όσο και για το πρώτο mortgage δάνειο αποσβένονται γραµµικά για το χρόνο ζωής της ιδιοκτησίας (27,5 έτη). Ο τόκος του bridge
δανείου θεωρείται ως έξοδο το Έτος 0.
β

20

Πίνακας 2.6Α Queensbury Manor, Επιπτώσεις φόρων στην πώληση της
ιδιοκτησίας
Πώληση κτιρίου
Ακίνητο και βελτιώσεις
Μείον συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Καθαρά ακίνητο και
βελτιώσεις
Κόστος οικοπέδου
Κέρδος στην πώληση
Φόρος κερδών κεφαλαίου
(15%)

$70.000.000
$68.000.000
$28.064.909
$39.935.091
$2.000.000
$28.064.909
$4.209.736

Κέρδος πώλησης µετά φόρων

$23.855.173

Πίνακας 2.6Β Queensbury Manor, Κέρδη µετρητών
από την πώληση ιδιοκτησίας
Πώληση ιδιοκτησίας
Μείον
Υποχρεώσεις φορολογίας
Ισοσκελισµός δανείου
Κέρδη φόρων από πώληση

$70.000.000
$4.209.736
$54.301.143
$11.489.121

Η επιτροπή σχεδιασµού δυστυχώς δεν απεδέχθη την πρόταση της
First Order. Παρόλο που τους άρεσε η διευρυµένη φορολογική βάση
και η πρόβλεψη για την στέγαση των ηλικιωµένων, υπήρξε σηµαντική
αντίδραση από τους γείτονες που θεώρησαν ότι το έργο παραήταν
µεγάλο και οι παρακείµενες εµπορικές επιχειρήσεις φοβήθηκαν την
υπέρ του δέοντος µεγάλη κυκλοφορία. Η επίσηµη εξήγηση της
επιτροπής σχεδιασµού για την απόρριψη του έργου ήταν: (1) ανησυχίες
ότι η πόλη δε θα µπορούσε να απορροφήσει µια τόσο απότοµη αύξηση
του πληθυσµού της, (2) οι προτάσεις συνάντησαν αντίδραση από τις
υπάρχουσες γειτονιές που θεώρησαν ότι δεν µπορούν να ενσωµατωθούν
στο υπάρχον πλαίσιο της περιοχής και (3) ένα µικρό ινδιάνικο
νεκροταφείο που υπήρχε στην περιοχή από τότε που η ιδιοκτησία ήταν
οχυρό κατά τον πόλεµο της Ανεξαρτησίας (η περιοχή ήταν γνωστή ως
Οχυρό Henry). Οι απόγονοι των Ινδιάνων δεν επιθυµούσαν την
διατάραξη της τοποθεσίας αυτής για θρησκευτικούς λόγους.
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Πίνακας 2.7 Queensbury Manor, Χρηµατοροές (Cash Flow Statement)

Έτος
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Καθαρά
Έσοδα α
$0
-$3.086.764
-$1.790.225
-$744.210
-$317.082
$131.148
$602.262
$1.068.767
$1.560.910
$2.088.079
$2.650.225

Αποσβέσεις α
$0
$2.984.091
$3.022.091
$2.930.091
$2.848.091
$2.774.091
$2.708.091
$2.699.091
$2.700.091
$2.699.091
$2.700.091

Πληρωµές
µετοχικού
κεφαλαίου

Κεφαλαιακές
εισφορές β

Κέρδη από
Καθαρές
πώληση
χρηµατοροές
ιδιοκτησίας γ

$13.552.000
$640.589
$704.647
$775.112
$852.623
$937.886
$1.031.674
$1.134.842
$1.248.326
$1.373.158
$1.510.474

$11.489.121

α

Καθαρά Έσοδα και Αποσβέσεις από τον Πίνακα 2.5

β

Οι κεφαλαιακές εισφορές συµπεριλαµβάνουν την αγορά της γης για $60.000 το έτος 5.

γ

Κέρδη από πώλησης ιδιοκτησίας από τον Πίνακα 2.6Β
Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) µε 12% = $3.930.227
IRR = 16,65%
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$13.552.000
-$102.673
$1.231.866
$2.185.881
$2.531.009
$2.905.239
$3.310.352
$3.767.858
$4.261.001
$4.787.170
$16.839.437

2.5 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2: FORT HENRY PARK (ΟΧΥΡΟ
HENRY PARK)
Το παράδειγµα αυτό αφορά την επόµενη φάση στην ανάπτυξη της
παραπάνω ιδιοκτησίας.
Ο Carl Willoughby ήταν ένας επιτυχηµένος τοπικός επαγγελµατίας
της ανάπτυξης ακινήτων που είχε σχεδόν αποσυρθεί τα τελευταία πέντε
χρόνια. Κάθε εβδοµάδα της σαιζόν έπαιζε γκολφ µε τρεις φίλους του
(µε

ένα

γιατρό,

εργοστασίου

µε

ένα

τραπεζίτη

κατασκευής

και

σωλήνων).

µε

τον

Οι

ιδιοκτήτη

συζητήσεις

ενός
τους

επικεντρωνόντουσαν σε αυτή την ιδιοκτησία (η οποία συνόρευε και µε
το γήπεδο του γκολφ) και στο γεγονός ότι ήταν κρίµα να µένει
αναξιοποίητη και να χρησιµεύει σαν σκουπιδότοπος µπάζων και σαν
τόπος συναντήσεων για παράνοµα ζευγαράκια. Συµφωνούσαν όλοι ότι η
προσπάθεια της First Order να προχωρήσει το έργο ήταν εντελώς
λανθασµένη.
Ο Carl σκέφτηκε ότι µια ορθότερη πρόταση ανάπτυξης κατοικιών
ίσως επιτύγχανε να λάβει έγκριση. Πρότεινε στους φίλους του να
επενδύσουν όλοι από $50.000 και να ιδρύσουν την εταιρία Fort Henry
LLC, η οποία και θα υπέβαλλε µια τέτοια πρόταση. Εάν η πρόταση
επιτύγχανε ο καθένας από τους συνεταίρους θα επένδυε ακόµη $2
εκατοµµύρια για την ανάπτυξη της ιδιοκτησίας. Ο Carl πίστευε ότι όλο
το project θα ανερχόταν σε $22 εκατοµµύρια και ότι το µετοχικό
κεφάλαιο των $8 εκατοµµυρίων θα αρκούσε ώστε να επιτρέψει στην
LLC

να

αποκτήσει

τους

υπόλοιπους

πόρους

που

απαιτούνταν

βασιζόµενη στην πιστοληπτική της ικανότητα. Με τον τρόπο αυτό οι
τέσσερις συνέταιροι θα ευθύνονταν προσωπικά κατά το νόµο έως τα $2
εκατοµµύρια που θα επένδυε ο καθένας τους στην εταιρία. Οι τέσσερις
άνδρες συµφώνησαν να προχωρήσουν και ανέθεσαν σε µια νοµική
εταιρία να καταστρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα έτσι ώστε ο
καθένας του να έχει ίσο κοµµάτι ιδιοκτησίας της περιουσίας. Οι
τέσσερις ιδιοκτήτες εξέλεξαν πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της
εταιρίας τον Carl Willoughby.
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Περίοδος απόκτησης
Ο Carl είχε ένα όραµα για ένα λιγότερο πυκνό σύµπλεγµα
διαµερισµάτων σε σχέση µε αυτό που είχε προτείνει η First Order.
Ήξερε ότι κάτι τέτοιο θα αύξανε το µοναδιαίο κόστος αλλά ένιωθε ότι
η αγορά θα αποδεχόταν να πληρώσει αυξηµένα ενοίκια για καλοκατασκευασµένα ακίνητα σε αυτή την τοποθεσία. Ανέθεσε σε έναν
αρχιτέκτονα

να

σχεδιάσει

ένα

σύµπλεγµα

διαµερισµάτων

σε

συνεργασία µε οµάδες της τοπικής κοινωνίας (συµπεριλαµβανοµένων
των ινδιάνων Missawak). Ο αρχιτέκτονας ανέπτυξε ένα σχέδιο για ένα
πάρκο “Fort Henry Park” όπου έξι κήποι θα δηµιουργούνταν µε
αποικιακό στυλ σε 3,5 acres της τοποθεσίας. Αυτό σήµαινε ότι η
κοινότητα θα µπορούσε να στεγάσει περίπου 430 άτοµα. Ό,τι απέµενε
από την ιδιοκτησία θα γινόταν ένα επίσηµο ινδιάνικο νεκροταφείο (µε
ένα µικρό µνηµείο/αφιέρωµα µε λεπτοµέρειες για την ιστορία των
Missawaks) και ένα κοινοτικό πάρκο µε ελεύθερη πρόσβαση.
Το µέγεθος των διαµερισµάτων θα ανερχόταν κατά µέσο όρο σε
1.000 τετραγωνικά πόδια. Έτσι, θα υπήρχαν 144.000 τετραγωνικά
πόδια κατασκευών που θα κόστιζαν περίπου $100 ανά τετραγωνικό
πόδι

ή

$14,4

(πεζοδρόµια,

εκατοµµύρια

µονοπάτια,

θέσεις

συνολικά.

Οικιστικές

στάθµευσης,

δρόµοι

βελτιώσεις
πρόσβασης,

φωτισµοί και διαµορφώσεις εξωτερικών χώρων), το µνηµείο των
Missawak και οι εγκαταστάσεις του πάρκου θα πρόσθεταν άλλα $5
εκατοµµύρια στο κόστος.
Η Fort Henry LLC κατάφερε να εξασφαλίσει ένα δάνειο (bridge
loan)

ύψους

$15,4

εκατοµµυρίων

από

µια

τοπική

τράπεζα,

χρησιµοποιώντας το µετοχικό της κεφάλαιο των $4 εκατοµµυρίων. Το
δάνειο ήταν τύπου πληρωµής µόνο τόκων (interest only) µε επιτόκιο
11% συν 3 µονάδες. Όταν το έργο ολοκληρωνόταν, η τράπεζα θα
µετέτρεπε το δάνειο σε ένα τυπικό 20-ετές mortgage για 2 µονάδες µε
επιτόκιο 9,5%.
Οι χρηµατοροές (cash-flows) που προκύπτουν φαίνονται στον
Πίνακα 2.8.
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Πίνακας 2.8 Forth Henry Park, Χρηµατοροές Περιόδου Απόκτησης
Χρήσεις
Αρχιτεκτονικά σχέδια και
προτάσεις
Αµοιβές νοµικών και
λογιστών
Μονάδες (points) στο bridge
δάνειο
Μονάδες (points) στο
mortgage δάνειο
Τόκοι bridge δανείου
Κόστος κατασκευής
Βελτιώσεις κτιρίων
Οικόπεδο
Σύνολο µετρητών πληρωτέων

$50.000
$50.000
$462.000
$308.000
$847.000
$14.400.000
$5.000.000
$2.000.000
$23.117.000

Πηγές
Mortgage δάνειο
Μετοχικό κεφάλαιο
Σύνολο µετρητών
εισπραχθέντων
Ισοζύγιο µετρητών

$15.400.000
$8.200.000
$23.600.000
$483.000

Τα διαµερίσµατα χρειάστηκαν ένα χρόνο για την κατασκευή και
την διάθεσή τους στην αγορά. Η ζήτηση για τα διαµερίσµατα ήταν
ζωηρή –τα ενοίκια των διαµερισµάτων κατά µέσο όρο κυµαίνονταν σε
$1.250 τον µήνα- και µέσα σε έξι µήνες το 80% των διαµερισµάτων
νοικιάστηκαν. Ο Carl είχε προσλάβει την εταιρία διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας Bronwitz για να συγκεντρώνει τα ενοίκια, να διαχειρίζεται
τους

καταλόγους

ενοικιαστών

και

να

διεκπεραιώνει

θέµατα

συντήρησης, µε αµοιβή το 15% των µικτών εσόδων.
Περίοδος διατήρησης
Τα καθαρά λειτουργικά κέρδη µετά φόρων (NOPAT) ήταν αρχικά
αρνητικά ($85,533), ένα άσχηµο δείγµα για το µέλλον (Πίνακας 2.9).
Ακολούθως, το NOPAT αυξανόταν σταθερά µέχρι τα $1.334.336 για
έναν ορίζοντα 10 ετών. Αυτό προοιωνίζει προβλήµατα, διότι το
NOPAT είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να επαρκέσει για να υποστηρίξει
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το µεγάλο βαθµό οικονοµικής χρηµατοδότησης (leverage) που απαιτεί
το έργο. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τα καθαρά έσοδα (net
income) παραµένουν αρνητικά για τα πρώτα έξι έτη ζωής του project
και µετά ναι µεν αποκτούν θετικό πρόσηµο αλλά ανέρχονται µόλις στο
αναιµικό ποσό των $292.599,86 µέχρι το 10 ο έτος (Πίνακας 2.10).
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Fort Henry LLC επιβαρύνεται µε
σηµαντικότατες πληρωµές φόρων παρόλο που λειτουργεί µε ζηµίες.
Μια

που

το

project

είναι

οργανωµένο

σαν

µια

LLC

(Εταιρία

Περιορισµένης Ευθύνης), οι ζηµίες αυτές περνάνε στους ιδιοκτήτες.
Εάν οι ιδιοκτήτες είναι φυσικά πρόσωπα µπορούν να χρησιµοποιήσουν
µόνο $25.000 από τις ζηµίες αυτές ως αντιστάθµισµα των φόρων. Κάτι
τέτοιο θα έκανε την επένδυση µη ελκυστική. Όµως ιδιοκτήτης της LLC
µπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλο νοµικό πρόσωπο / εταιρική
µορφή: η εταιρία Α ή η εταιρία Β ή µία LLP (Limited Liability
Partnership) (εκτός από sole proprietorships and regular partnerships)
έτσι ώστε να εκµεταλλευτεί αυτά τα ευεργετήµατα. Για παράδειγµα, αν
τα

συµφέροντα

του

ιδιοκτήτη

του

εργοστασίου

σωληνώσεων

εκπροσωπούνται από την εταιρία Γ ως ιδιοκτήτρια της LLC, τότε αυτές
οι πληρωµές φόρων θα αντισταθµιζόντουσαν πλήρως στην άλλη εταιρία
ως έξοδα (charge against income).
Με βάση την υπόθεση στους Πίνακες 2.11Α και 2.11Β ότι το έργο
θα µπορούσε να πουληθεί για το αρχικό του κόστος το 10 ο έτος, τότε οι
χρηµατοροές καθίστανται θετικές για κάθε έτος πλην του πρώτου.
Όµως στον Πίνακα 2.12 φαίνεται ότι οι χρηµατοροές είναι µικρές
σε σχέση µε την επένδυση στην LLC και συνεπώς η καθαρή παρούσα
αξία του project είναι αρνητική: -$1.140.853. Όµως έχουµε στην
πραγµατικότητα µια θετική απόδοση στην LLC του 10%. Η αρνητική
καθαρή παρούσα αξία αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η επένδυση δεν
ανέκτησε το κόστος χρηµατοδότησής της, το οποίο είχε προσαρµοστεί
στο ρίσκο της.
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Πίνακας 2.9 Fort Henry Park, Περίοδος ∆ιατήρησης , Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη µετά Φόρων (NOPAT)

Έτος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Έσοδα

α

$1.503.360
$2.129.760
$2.380.320
$2.523.139
$2.674.528
$2.834.999
$3.005.099
$3.185.405
$3.376.529
$3.579.121

∆ιαχείριση
Ιδιοκτησίας
$225.504
$319.464
$357.048
$378.471
$401.179
$425.250
$450.765
$477.811
$506.479
$536.868

Γενικά
Έξοδα LLC β
$30.000
$31.200
$32.448
$33.746
$35.096
$36.500
$37.960
$39.478
$41.057
$42.699

Αποσβέσεις

γ

$964.773
$983.773
$937.773
$896.773
$859.773
$826.773
$822.273
$822.773
$822.273
$822.273

Φόροι
ιδιοκτησίας δ
$390.000
$401.700
$413.751
$426.164
$438.948
$452.117
$465.680
$479.651
$494.040
$508.862

EBIT Κέρδη
προ φόρων και
αποσβέσεων
-$106.917
$393.623
$693.300
$787.986
$939.531
$1.094.360
$1.228.422
$1.365.693
$1.512.680
$1.667.919

Φόροι (40%)
-$21.383
$78.725
$127.860
$157.597
$187.906
$218.872
$245.684
$273.139
$302.536
$333.584

NOPAT
EBIT(1-tx)
-$85.533
$314.899
$511.440
$630.389
$751.625
$875.488
$982.737
$1.092.554
$1.210.144
$1.334.336

α

Τα Έσοδα αντικατοπτρίζουν ένα µέσο µηνιαίο ενοίκιο $1.450 µε ποσοστό ενοικιασθέντων 60% για τον 1ο χρόνο, 85% τον 2ο και 95% τον 3ο.
Μετά από αυτό τα ενοίκια αυξάνουν κατά 3% κάθε χρόνο.

β

Τα Γενικά Έξοδα LLC αυξάνουν 4% ετησίως.
Το κτίριο αξίας $14,5 εκατοµµυρίων αποσβένεται σε 27,5 έτη (full year convention), οι βελτιώσεις $5 εκατοµµυρίων αποσβένονται σε 15 έτη
µε τη µέθοδο double declining balance (midquarter convention).

γ

δ

Οι φόροι ιδιοκτησίας αυξάνουν κατά 3% ετησίως.
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Πίνακας 2.10 Fort Henry Park, Ισολογισµός (Income Statement)
Έτος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Έσοδα α
$1.503.360
$2.129.760
$2.380.320
$2.523.139
$2.674.528
$2.834.999
$3.005.099
$3.185.405
$3.376.529
$3.579.121

∆ιαχείριση
Ιδιοκτησίας
$225.504
$319.464
$357.048
$378.471
$401.179
$425.250
$450.765
$477.811
$506.479
$536.868

Γενικά
Έξοδα
LLC
$30.000
$31.200
$32.448
$33.746
$35.096
$36.500
$37.960
$39.478
$41.057
$42.699

Αποσβέσεις α
$964.773
$983.773
$937.773
$896.773
$859.773
$826.773
$822.273
$822.773
$822.273
$822.273

Φόροι
ιδιοκτησίας
$390.000
$401.700
$413.751
$426.164
$438.948
$452.117
$465.680
$479.651
$494.040
$508.862

α

Τόκοι β
$1.403.864
$1.368.710
$1.330.216
$1.288.066
$1.241.911
$1.191.372
$1.136.031
$1.075.433
$1.009.078
$936.420

Κέρδη Προ
Φόρων
-$1.510.780
-$975.086
-$690.916
-$500.080
-$302.380
-$97.012
$92.391
$290.260
$503.602
$731.500

Φόροι
(40%)
-$604.312
-$390.034
-$276.366
-$200.032
-$120.952
-$38.805
$36.956
$116.104
$201.441
$292.600

Καθαρά
Έσοδα
-$906.468
-$585.052
-$414.550
-$300.048
-$181.428
-$58.207
$55.434
$174.156
$302.161
$438.900

Έσοδα και Αποσβέσεις από Πίνακα 2.9
Τόκοι για ένα σύνηθες 20ετές mortgage δάνειο, µε επιτόκιο 9,5% και µια ετήσια πληρωµή $1.747.541, συν 5 µονάδες (points) που αποσβένονται
γραµµικά για το χρόνο ζωής της ιδιοκτησίας.

β
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Πίνακας 2.11Α Fort Henry Park, Επιπτώσεις Φόρων στην πώληση της ιδιοκτησίας
Πώληση κτιρίου
Ακίνητο και βελτιώσεις
Μείον συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Καθαρά ακίνητο και
βελτιώσεις
Κόστος οικοπέδου
Κέρδος στην πώληση
Φόρος κερδών
κεφαλαίου (15%)
Κέρδος πώλησης µετά
φόρων

$21.500.000
$19.500.000
$8.759.727
$10.740.273
$2.000.000
$8.759.727
$1.313.959
$7.445.768

Πίνακας 2.11Β Fort Henry Park, Κέρδη χρηµατοροών (µετρητών) από την πώληση
της ιδιοκτησίας
Πώληση ιδιοκτησίας
Μείον
Υποχρεώσεις φορολογίας
Ισοσκελισµός δανείου
Κέρδη φόρων από πώληση

$21.500.000
$1.313.959
$9.579.538
$10.606.503

Πίνακας 2.12 Fort Henry Park, Χρηµατοροές, Cash Flow Statement

Έτος

Καθαρά
Έσοδα α

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$0
-$906.468
-$585.052
-$414.550
-$300.048
-$181.428
-$58.207
$55.434
$174.156
$302.161
$438.900

Αποσβέσεις α

$0
$964.773
$983.773
$937.773
$896.773
$859.773
$826.773
$822.273
$822.773
$822.273
$822.273

Πληρωµές
µετοχικού
κεφαλαίου
$0
$370.041
$405.195
$443.689
$485.839
$531.994
$582.533
$637.874
$698.472
$764.826
$837.485

α

Καθαρά Έσοδα και Αποσβέσεις από Πίνακα 2.10
Κεφαλαιακές Εισφορές από Πίνακα 2.8
γ
Κέρδη από Πώληση Γης = 6 x Κέρδη
Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) µε 12% = -$1.140.853
IRR = 9,68%
β
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Κεφαλαιακές
εισφορές β

Κέρδη από
πώληση
ιδιοκ/σίας γ

$8.200.000

$10.606.503

Καθαρές
χρηµατοροές
-$8.200.000
$58.305
$398.721
$523.223
$596.725
$678.345
$768.566
$877.707
$996.929
$1.124.434
$11.868.176

Πίνακας 2.13 Fort Henry Park, Cash Flow Statement (Χρηµατοροές)

Έτος

Καθαρά
Έσοδα α

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$0
-$906.468
-$585.052
-$414.550
-$300.048
-$181.428
-$58.207
$55.434
$174.156
$302.161
$438.900

Αποσβέσεις α

Πληρωµές
µετοχικού
κεφαλαίου

$0
$964.773
$983.773
$937.773
$896.773
$859.773
$826.773
$822.273
$822.773
$822.273
$822.273

$0
$370.041
$405.195
$443.689
$485.839
$531.994
$582.533
$637.874
$698.472
$764.826
$837.485

α

Καθαρά Έσοδα και Αποσβέσεις από Πίνακα 2.10

β

Κεφαλαιακές Εισφορές από Πίνακα 2.8

γ

Κέρδη από Πώληση Γης = 6 x Κέρδη

Κεφαλαιακές
εισφορές

Κέρδη από
πώληση
ιδιοκ/σίας γ

$8.200.000

$2.633.399

Καθαρές
χρηµατοροές
-$8.200.000
$58.305
$398.721
$523.223
$596.725
$678.345
$768.566
$877.707
$996.929
$1.124.434
$3.057.586

Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) µε 12% = -$3.673.686,467
IRR = 0,013876141

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Πίνακας 2.11Β δείχνει ότι η αγοραία
αξία του πάρκου Fort Henry είναι $21,5 εκατοµµύρια. Αυτό είναι
υπερβολικό. Είναι πιθανό ότι η ιδιοκτησία αυτή θα µπορούσε να έχει
µια αγοραία αξία ύψους πέντε ή έξι φορές των κερδών. Στον 10 ο χρόνο
που προσδίδει στο πάρκο µια αγοραία αξία ύψους $2,6 εκατοµµυρίων
(6 x 438.900 = $2.633.399). Εισάγοντας την αξία αυτή στη χρηµατοροή
του Πίνακα 2.13 παίρνουµε µια αρνητική καθαρή παρούσα αξία ύψους
-$3.673.686 και µια ετήσια απόδοση της επένδυσης του 1%. Προφανώς
τα παραπάνω δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά από την οπτική γωνία
του επενδυτή.
Αντιθέτως, φαίνεται ότι η First Order είχε το πιο βιώσιµο business
plan. Από την οπτική γωνία των οικονοµικών, αυτό το project των 5acre απαιτούσε µια πιο εντατική ανάπτυξη για να µπορέσουν οι
30

επενδυτές να εκµεταλλευτούν τις οικονοµίες κλίµακος. Η Fort Henry
LLC όχι µόνο δεν το έκανε αυτό, αλλά επιπλέον ξόδεψε υπερβολικά σε
βελτιώσεις και στο σχεδιασµό των κατοικιών. Το µοναδιαίο κόστος για
την First Order θα ήταν $64.000, ενώ για την Fort Henry $155.000. Τα
υψηλότερα ενοίκια της Fort Henry δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν
τις τεράστιες διαφορές στα έξοδα.
Ο Carl Willoughby έκανε την έξυπνη κίνηση να προτείνει τη
δηµιουργία εταιρικού σχήµατος τύπου LLC. Ο τύπος αυτός περιορίζει
τις δυνατές ζηµίες για τους ιδιοκτήτες µέχρι το ύψους της αρχικής τους
επένδυσης. Όπως προέκυψε για έναν ορίζοντα 10 ετών η LLC δεν
αθέτησε τις αποπληρωµές του δανεισµού της, οπότε αυτό δεν ήταν
ζήτηµα. Όµως θα µπορούσε να είχε γίνει. Ας υποθέσουµε ότι όταν
άρχισε το έργο χτιζόντουσαν και άλλα διαµερίσµατα στην περιοχή. Υπό
αυτές τις συνθήκες η Fort Henry δεν θα µπορούσε να χρεώσει
αυξηµένα ενοίκια. Εάν ο ανταγωνισµός περιόριζε το µέσο ενοίκιό τους
στα $900 θα ήταν καταστροφικό για την εταιρία.
Οι Πίνακες 2.14, 2.15 και 2.16 δείχνουν ότι οι επιπτώσεις ενός
τέτοιου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος δεν µπορούν να απορροφηθούν
από την Fort Henry LLC. Το NOPAT, τα καθαρά έσοδα και οι
χρηµατοροές

είναι

πολύ

αρνητικά.

Εάν

η

κατάσταση

αυτή

δεν

µεταβληθεί για όλη τη δεκαετία η παρούσα αξία των ζηµιών της
εταιρίας θα ξεπερνούσε τα $4 εκατοµµύρια. Επιπλέον (από τον Πίνακα
2.16) τα παραπάνω δεν εξετάζουν τις ζηµίες που θα προέρχονταν από
αθέτηση

αποπληρωµών

του

δανείου

και

επακόλουθες

ρευστοποιήσεις/πλειστηριασµούς. Εφόσον η λογιστική αξία της γης και
των κτισµάτων παρουσιάζεται να είναι $12 εκατοµµύρια (Πίνακας
2.11 Α ) και οι εκκρεµούσες οφειλές για το δάνειο στο σηµείο αυτό να
είναι $10 εκατοµµύρια, κάποιος θα περίµενε ότι το δάνειο δεν θα
µπορούσε να αποπληρωθεί µια που η αγοραία αξία της ιδιοκτησίας θα
ήταν το πολύ µερικά εκατοµµύρια. (Θυµηθείτε ότι ακόµη και το
NOPAT είναι αρνητικό στο σηµείο αυτό. Έτσι οι πιθανές ζηµίες
ανέρχονται σε αρκετά εκατοµµύρια δολάρια για την Fort Henry LLC,
αλλά οι νοµικές απαιτήσεις (liabilities) από τους ιδιοκτήτες της θα
ήταν µηδενικές.)
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Πίνακας 2.14 Fort Henry Park, Περίοδος ∆ιατήρησης , Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη µετά Φόρων (υπό συνθήκες ανταγωνισµού)

Έτος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Έσοδα

α

$933.120
$1.321.920
$1.477.440
$1.492.214
$1.507.137
$1.522.208
$1.537.430
$1.552.804
$1.568.332
$1.584.016

∆ιαχείριση
Ιδιοκτησίας
$136.968
$198.288
$221.616
$223.832
$226.070
$228.331
$230.614
$232.921
$235.250
$237.602

Γενικά
Έξοδα LLC β
$30.000
$31.200
$32.448
$33.746
$35.096
$36.500
$37.960
$39.478
$41.057
$42.699

Αποσβέσεις

γ

$964.773
$983.773
$937.773
$896.773
$859.773
$826.773
$822.273
$822.773
$822.273
$822.273

Φόροι
ιδιοκτησίας δ
$390.000
$401.700
$413.751
$426.164
$438.948
$452.117
$465.680
$479.651
$494.040
$508.862

EBIT Κέρδη
προ φόρων και
αποσβέσεων
-$591.621
-$293.041
-$128.148
-$88.300
-$52.751
-$21.512
-$19.097
-$22.018
-$24.288
-$27.920

Φόροι (40%)
-$118.324
-$58.608
-$25.630
-$17.660
-$10.550
-$4.302
-$3.819
-$4.404
-$4.858
-$5.584

NOPAT
EBIT(1-tx)
-$473.297
-$234.433
-$102.518
-$70.640
-$42.201
-$17.210
-$15.278
-$17.614
-$19.430
-$22.336

α

Τα Έσοδα αντικατοπτρίζουν ένα µέσο µηνιαίο ενοίκιο $900 µε ποσοστό ενοικιασθέντων 60% για τον 1ο χρόνο, 85% τον 2ο και 95% τον 3ο.
Μετά από αυτό τα ενοίκια αυξάνουν κατά 1% κάθε χρόνο.
β

Τα Γενικά Έξοδα LLC αυξάνουν 4% ετησίως.
Το κτίριο αξίας $14,5 εκατοµµυρίων αποσβένεται σε 27,5 έτη (full year convention). Οι βελτιώσεις $5 εκατοµµυρίων αποσβένονται σε 15
έτη µε τη µέθοδο double declining balance (midquarter convention).

γ

δ

Οι φόροι ιδιοκτησίας αυξάνουν κατά 3% ετησίως.
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Πίνακας 2.15 Fort Henry Park, Ισολογισµός, Income Statement (υπό συνθήκες ανταγωνισµού)
Έτος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
α

Έσοδα α
$933.120
$1.321.920
$1.477.440
$1.492.214
$1.507.137
$1.522.208
$1.537.430
$1.552.804
$1.568.332
$1.584.016

∆ιαχείριση
Ιδιοκτησίας α
$136.968
$198.288
$221.616
$223.832
$226.070
$228.331
$230.614
$232.921
$235.250
$237.602

Γενικά
Έξοδα
LLC α
$30.000
$31.200
$32.448
$33.746
$35.096
$36.500
$37.960
$39.478
$41.057
$42.699

Αποσβέσεις α

Φόροι
ιδιοκτησίας α

$964.773
$983.773
$937.773
$896.773
$859.773
$826.773
$822.273
$822.773
$822.273
$822.273

$390.000
$401.700
$413.751
$426.164
$438.948
$452.117
$465.680
$479.651
$494.040
$508.862

Από τον Πίνακα 2.14
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Τόκοι
$1.403.864
$1.368.710
$1.330.216
$1.288.066
$1.241.911
$1.191.372
$1.136.031
$1.075.433
$1.009.078
$936.420

Κέρδη Προ
Φόρων
-$1.995.484
-$1.661.750
-$1.458.364
-$1.376.366
-$1.294.662
-$1.212.884
-$1.155.128
-$1.097.451
-$1.033.366
-$964.340

Φόροι
(40%)
-$798.194
-$664.700
-$583.346
-$550.546
-$517.865
-$485.154
-$462.051
-$438.980
-$413.346
-$385.736

Καθαρά
Έσοδα
-$1.197.291
-$997.050
-$875.018
-$825.819
-$776.797
-$727.731
-$693.077
-$658.471
-$620.020
-$578.604

Πίνακας 2.16 Fort Henry Park, Cash Flow Statement, Χρηµατοροές (υπό συνθήκες
ανταγωνισµού)

Έτος
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Καθαρά
Έσοδα α

Αποσβέσεις

$0
-$1.197.291
-$997.050
-$875.018
-$825.819
-$776.797
-$727.731
-$693.077
-$658.471
-$620.020
-$578.604

α

Από Πίνακα 2.15

β

Από Πίνακα 2.8

α

Πληρωµές
µετοχικού
κεφαλαίου

$0
$964.773
$983.773
$937.773
$896.773
$859.773
$826.773
$822.273
$822.773
$822.273
$822.273

Κεφαλαιακές
εισφορές β

$0
$370.041
$405.195
$443.689
$485.839
$531.994
$582.533
$637.874
$698.472
$764.826
$837.485

Καθαρές
χρηµατοροές

$8.200.000

-$8.200.000
-$602.559
-$418.473
-$380.934
-$414.886
-$449.018
-$483.491
-$508.678
-$534.169
-$562.573
-$593.316

Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) µε 12% = -$4.053.401

2.6 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3: ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ
Η βιοµηχανική περιοχή (γνωστή ως Hobo Yards στους ντόπιους)
στα όρια της κεντρικής εµπορικο-επιχειρηµατικής περιοχής (Central
Business District – CBD) είχε περάσει προ πολλού την ακµή της. Στο
µεγαλύτερο

µέρος

εγκαταλελειµµένα
κυριότερα

της

αποτελούνταν

εργοστάσια,

αρχιτεκτονικά

από

υποβαθµισµένα

και
Τα

αποθήκες

και

σιδηρόδροµους.

χαρακτηριστικά

της

ήταν

τα

σπασµένα

παράθυρα και οι σωροί σκουριασµένων σκουπιδιών. Όµως η πόλη αυτή
καθαυτή

παρέµενε

σφύζουσα.

Οι

κλάδοι

χρηµατοοικονοµικών,

ασφαλειών και real-estate ανθούσαν και δηµιουργούσαν ζήτηση για
εµπορικά ακίνητα (retail), γραφεία και κατοικίες.
Υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της περιοχής αυτής
τόσο από αρκετές κρατικές και δηµοτικές υπηρεσίες όσο και από
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τοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η EPA (Environmental Protection
Agency)

είχε

ήδη

ξεκαθαρίσει

την

περιοχή

από

πιθανές

εστίες

µολύνσεων και χηµικο-βιολογικούς κινδύνους. Παρόλο που αρκετοί
επενδυτές εξέταζαν διάφορες πιθανές χρήσεις για διαφορετικά τµήµατα
της γης κανείς δεν είχε ακόµη δεσµευτεί να προχωρήσει.
Ο Stan Goldstein είχε µεγαλώσει στην πόλη. Ο πατέρας του είχε
δηµιουργήσει µια αλυσίδα αντιπροσωπειών αυτοκινήτων στην πόλη που
τώρα πια επεκτεινόταν µέχρι και τα προάστια. Ο Stan ήταν τώρα ο
ιδιοκτήτης των αντιπροσωπειών αυτών µέσω µιας εταιρία συµµετοχών
(holding company) η οποία ανήκε εξίσου σε αυτόν τους δύο αδελφούς
και τις δύο αδελφές του. Ο Stan δεν συµµετείχε στη διοίκηση των
αντιπροσωπειών. Ο Stan ήταν 30 ετών, σε πολύ καλή οικονοµική
κατάσταση, µε δύο MBA και δύο πρώην συζύγους, αλλά ήθελε να
αφήσει και το επιχειρηµατικό του στίγµα. Μέχρι εκείνη τη στιγµή ήταν
επικεφαλής κάποιων τοπικών φιλανθρωπικών σωµατείων, αλλά ένιωθε
ότι είχε έρθει η ώρα να ασχοληθεί µε κάτι σοβαρότερο.
Ο Sam πίστεψε ότι διέκρινε την ευκαιρία για µια επιτυχηµένη
επιχείρηση. Υπήρχε ένα παλιό εργοστάσιο µεταξύ του CBD και του
Hobo Yards. Το κτίριο ήταν τετραώροφο, χτισµένο εξολοκλήρου µε
τούβλα και αρκετά αποσαθρωµένο. Το οικόπεδό του είχε εµβαδό
40.000 τετραγωνικά πόδια και µια εταιρία επίπλων χρησιµοποιούσε το
ισόγειό του σαν αποθήκη. Ο Sam σκέφτηκε ότι το κτίριο αυτό είχε
τεράστιες δυνατότητες εάν µετατρεπόταν σε διαµερίσµατα. Αγόρασε το
κτίριο για $500.000, αφού συµφώνησε να µην θεωρηθεί νοµικά
υπεύθυνος ο παρών ιδιοκτήτης για οποιουσδήποτε εναποµείναντες
περιβαλλοντικούς κινδύνους. Στην τιµή αυτή ο Sam σκέφτηκε ότι δεν
θα µπορούσε να χάσει χρήµατα.
Μία µελέτη που έδειξε ίχνη µόλυνσης από χρώµατα µολύβδου και
ασβέστη δεν πτόησε τον Sam. Προσέλαβε µια γνωστή αρχιτεκτονική
εταιρία για να σχεδιάσει ένα µοντέρνο “life-style” κτίριο που να
απευθύνεται σε νέους και εύπορους κατοίκους της πόλης. To “lifestyle” µεταφράστηκε σε ένα κτίριο διαµερισµάτων που συµπεριλάµβανε
ένα µεγάλο αίθριο, κοινόχρηστους χώρους για άσκηση και κοινωνικές
συγκεντρώσεις, καθώς και εµπορικό χώρο για δύο µικρά εστιατόρια και
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ένα καφέ - µπαρ. Το σχέδιο του αρχιτέκτονα προέβλεπε 132 ευρύχωρα
διαµερίσµατα

εκτός

των

εµπορικών

χρήσεων.

Το

κτίριο

ήταν

σχεδιασµένο έτσι ώστε όλα τα διαµερίσµατα στους δύο τελευταίους
ορόφους να έχουν υπέροχη θέα.
Φάση απόκτησης
Ο Sam υπολόγισε ότι για το ξεκαθάρισµα των περιβαλλοντικών
προβληµάτων, το µάζεµα των παλιών τούβλων και την ανακαίνιση των
εσωτερικών χώρων θα απαιτούνταν περίπου $11,2 εκατοµµύρια ($70
ανά τετρ. πόδι επί 160.000 τετρ. πόδια). Επιπλέον $4 εκατοµµύρια θα
απαιτούνταν

για

ανελκυστήρες,

κυλιόµενες

σκάλες

και

εργασίες

εσωτερικών χώρων. Ο Sam πήρε ένα δάνειο (bridge loan) $13,2
εκατοµµυρίων από µία τοπική τράπεζα, και σχεδίαζε να επενδύσει και
$2 εκατοµµύρια ως µετοχικό κεφάλαιο ο ίδιος.
Ως ένας από τους πρώτους που προχώρησαν στην ανακαίνιση µιας
ιδιοκτησίας Hobo Yard, ο Sam εκµεταλλεύτηκε και κάποια κίνητρα
µειωµένων φορολογικών συντελεστών ακίνητης περιουσίας από το
κράτος. Τα διαµερίσµατα του Sam θα απαλλάσσονταν 100% από
φόρους ακίνητης περιουσίας για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας και
µετά θα πλήρωναν µόνο 25% των φόρων αυτών για τα 2 επόµενα
χρόνια, κατόπιν 50% για τα επόµενα 4 χρόνια, και 75% για τα επόµενα
3 χρόνια. Μετά από αυτό οι φόροι θα ήταν στο 100% του κανονικού
τους ύψους.
Όσο οι εργασίες ανακαίνισης και ανοικοδόµησης προχωρούσαν,
τόσο ο Sam εµπλεκόταν όλο και περισσότερο µε τις εργασίες και ήταν
παρόν στο εργοτάξιο καθηµερινά. Κατά την παρουσία του εκεί ζητούσε
µεταβολές και επιπλέον εργασίες, οι οποίες τελικά αύξησαν το
συνολικό κόστος του έργου στα $20 εκατοµµύρια. (Ο Sam κάλυψε το
επιπλέον κόστος από τα προσωπικά του κεφάλαια. Όταν το διαµέρισµα
ολοκληρώθηκε χρησιµοποιήθηκε για showplace και ο Sam το ονόµασε
«Χρυσά Χέρια»).
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Το δάνειο που πήρε ο Sam είχε επιτόκιο 10% και 3 µονάδες, και
θα µετατρέπονταν σε ένα συµβατικό 15-ετές δάνειο µε επιτόκιο 8,5%
µόλις το έργο ολοκληρωνόταν. Οι αρχικές χρηµατοροές των Χρυσών
Χεριών φαίνονται στον Πίνακα 2.17.

Πίνακας 2.17 Χρυσά Χέρια, Περίοδος Απόκτησης, Χρηµατοροές (cash flows)
Χρήσεις
Αρχιτεκτονικά σχέδια και προτάσεις
Αµοιβές νοµικών και λογιστών
Μονάδες (points) στο bridge
δάνειο
Τόκοι bridge δανείου
Κόστος κατασκευής
Βελτιώσεις κτιρίων
Οικόπεδο
Σύνολο µετρητών πληρωτέων

$660.000
$1.320.000
$13.900.000
$6.400.000
$500.000
$23.030.000

Πηγές
Στεγαστικό δάνειο (mortgage)
Μετοχικό κεφάλαιο
Σύνολο µετρητών εισπραχθέντων
Ισοζύγιο µετρητών

$13.200.000
$10.000.000
$23.200.000
$170.000

$200.000
$50.000

Φαίνεται ότι λόγω των µετατροπών του Sam κατά τη διάρκεια των
εργασιών το µετοχικό κεφάλαιο του Sam στο project εκτινάχθηκε στα
$10

εκατοµµύρια.

εµπλέκεται

Έτσι,

προσωπικά

ο

στις

Sam

αποφάσισε

εργασίες

των

να

σταµατήσει

Χρυσών

Χεριών

να
και

προσέλαβε µια τοπική εταιρία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας για την
απαραίτητη διαχείριση. Το κόστος της εταιρίας αυτής θα ανερχόταν σε
18% των µικτών εσόδων.
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Περίοδος διατήρησης
Τα Χρυσά Χέρια έτυχαν ευνοϊκής υποδοχής από την αγορά στην
οποία απευθύνονταν. Εντός έξι µηνών το κτίριο ήταν κατά το ήµισυ
ενοικιασµένο (το ποσοστό πληρότητας για το πρώτο έτος ήταν 63%) µε
τα ενοίκια να κυµαίνονται από $750 το µήνα για διαµερίσµατα στους
κάτω ορόφους έως και $2.250 για τα διαµερίσµατα στο ρετιρέ. Το µέσο
ενοίκιο ήταν $1.380. Μέσα σε δύο χρόνια ο βαθµός πληρότητας ήταν
σταθερά στο 95%. Τα Χρυσά Χέρια συνήθως είχαν µια περίοδο
αναµονής έξι µηνών για νέους ενοικιαστές.
Οι επιπτώσεις της χρήσης υπερβολικής χρηµατοδότησης (leverage)
φαίνονται από την σύγκριση των Πινάκων 2.18 και 2.19. Ο Πίνακας
2.18 παρουσιάζει ένα υγιές και αυξανόµενο NOPAT για τον κύκλο
ζωής του έργου, υποδεικνύοντας την επιχειρηµατική του βιωσιµότητα.
Το αποτέλεσµα των υψηλών εξόδων αποπληρωµής τόκων του Πίνακα
2.17 κάνει τα καθαρά έσοδα αρνητικά για όλα τα έτη εκτός του 8 ο υ και
του 10 ο υ . Αυτό υποδεικνύει τον σηµαντικό ρόλο της ανάπτυξης σωστής
κεφαλαιακής δοµής για το έργο.
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Πίνακας 2.18 Χρυσά Χέρια, Περίοδος ∆ιατήρησης, Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη µετά Φόρων (ΝΟΡΑΤ)

Έτος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Έσοδα α
$1.505.270
$2.073.610
$2.226.624
$2.404.754
$2.597.134
$2.804.905
$3.029.297
$3.271.641
$3.533.372
$3.816.042

∆ιαχείριση
Φόροι
Αποσβέσεις γ
Ιδιοκτησίας β
ιδιοκτησίας δ
$270.949
$373.250
$400.792
$432.856
$467.484
$504.883
$545.274
$588.895
$636.007
$686.888

$1.074.205
$1.098.905
$1.039.105
$985.805
$937.705
$894.805
$888.955
$889.605
$888.955
$889.605

$0
$0
$500.000
$500.000
$1.000.000
$1.000.000
$1.000.000
$1.000.000
$1.500.000
$1.500.000

EBIT Κέρδη
προ φόρων
και
αποσβέσεων
$160.117
$601.455
$286.727
$486.094
$191.946
$405.218
$595.069
$793.141
$508.411
$739.550

Φόροι
(40%)
$32.023
$120.291
$57.345
$97.219
$38.389
$81.044
$119.014
$158.628
$101.682
$147.910

NOPAT
EBIT(1-tx)
$128.094
$481.164
$229.382
$388.875
$153.556
$324.174
$476.055
$634.513
$406.729
$591.640

α

Τα Έσοδα αντικατοπτρίζουν ένα µέσο µηνιαίο ενοίκιο $1380 µε ποσοστό ενοικιασθέντων 62% για τον 1ο χρόνο,
88% τον 2ο και 95% τον 3ο. Μετά από αυτό τα ενοίκια αυξάνουν κατά 8% ετησίως. Συµπεριλαµβάνονται τα έσοδα
από την ενοικίαση των εστιατορίων και του καφέ-µπαρ.
β

Οι πληρωµές για την διαχείριση της ιδιοκτησίας είναι το 18% των εσόδων.
Το κτίριο αξίας $13,9 εκατοµµυρίων αποσβένεται σε 27,5 έτη (full year convention). Οι βελτιώσεις $6,5
εκατοµµυρίων αποσβένονται σε 15 έτη µε τη µέθοδο double declining balance (midquarter convention).
γ

δ

Οι φόροι ιδιοκτησίας αυξάνουν κατά 3% ετησίως.
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Πίνακας 2.19 Χρυσά Χέρια, Ισολογισµός, Income Statement

Έτος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Έσοδα

α

$1.505.270
$2.073.610
$2.226.624
$2.404.754
$2.597.134
$2.804.905
$3.029.297
$3.271.641
$3.533.372
$3.816.042

∆ιαχείριση
Ιδιοκτησίας

Αποσβέσεις α

Φόροι
ιδιοκτησίας

$270.949
$373.250
$400.792
$432.856
$467.484
$504.883
$545.274
$588.895
$636.007
$686.888

$1.074.205
$1.098.905
$1.039.105
$985.805
$937.705
$894.805
$888.955
$889.605
$888.955
$889.605

$0
$0
$500.000
$500.000
$1.000.000
$1.000.000
$1.000.000
$1.000.000
$1.500.000
$1.500.000

α

Τόκοι β
$1.146.000
$1.106.258
$1.063.138
$1.016.353
$965.592
$910.515
$850.757
$785.920
$715.571
$639.243

Κέρδη Προ
Φόρων
-$985.883
-$504.803
-$776.411
-$530.260
-$773.646
-$505.298
-$255.688
$7.221
-$207.160
$100.307

Φόροι
(40%)

Καθαρά
Έσοδα

-$394.353
-$201.921
-$310.564
-$212.104
-$309.458
-$202.119
-$102.275
$2.888
-$82.864
$40.123

-$591.530
-$302.882
-$465.847
-$318.156
-$464.188
-$303.179
-$153.413
$4.333
-$124.296
$60.184

α

Έσοδα, ∆ιαχείριση Ιδιοκτησίας και Αποσβέσεις από Πίνακα 2.18

β

Οι τόκοι για ένα mortgage δάνειο 15 ετών, µε 8,5%, συµπεριλαµβάνουν 5 µονάδες (points), γραµµική απόσβεση για 27,5 έτη.
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Περίοδος διάθεσης
Μέχρι το 10 ο έτος, το Hobo Park έχει ήδη ξανα-αναπτυχθεί και η
αξία της γης αυξήθηκε. Ο Sam έλαβε µια προσφορά από µια τοπική
REIT που ήθελαν να αγοράσουν το κτίριο διαµερισµάτων του και να το
µετατρέψουν σε κτίριο γραφείων. Προσέφεραν $30 εκατοµµύρια και ο
Sam δέχτηκε. Έτσι, δηµιουργήθηκαν κέρδη µετά φόρων για τον Sam
ύψους $20.168.698 (Πίνακες 2.20 Α και 2.20Β)
Οι προκύπτουσες χρηµατοροές φαίνονται στον Πίνακα 2.21. Το
αποτέλεσµα των χρηµατοροών είναι µια µικρή θετική παρούσα αξία.
Αυτό σηµαίνει ότι ο Sam Goldstein µόλις κατάφερε να αποπληρώσει το
κόστος του κεφαλαίου του. ∆εδοµένου ότι υπάρχει και ένας βαθµός
κινδύνου για την επιχείρηση αυτή, ο οποίος και δεν απεικονίζεται στο
κόστος των κεφαλαίων, η απόδοση του Sam δεν δικαιολογούσε το
αναληφθέν ρίσκο. Αυτό καθίσταται ιδιαιτέρως αληθές µια που ένα
λιγότερο ή περισσότερο αίσιο αποτέλεσµα εξαρτάται πολύ από την
πώληση της ιδιοκτησίας µε µεγάλο κέρδος. Χωρίς το κέρδος αυτό οι
αποδόσεις θα ήταν πολύ κάτω από το κόστος του κεφαλαίου (Πίνακας
2.22). Όµως θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η απόδοση του Sam ως
επενδυτή θα ήταν πολύ καλύτερη αν είχαν αποφευχθεί οι υπερβάσεις
του αρχικά προϋπολογισθέντος κόστους.

Πίνακας 2.20Α Χρυσά Χέρια, Επιπτώσεις Φόρων στην πώληση της ιδιοκτησίας
Πώληση κτιρίου
Ακίνητο και βελτιώσεις
Μείον συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Καθαρά ακίνητο και
βελτιώσεις
Κόστος οικοπέδου
Κέρδος στην πώληση
Φόρος κερδών κεφαλαίου
(15%)
Κέρδος πώλησης µετά
φόρων

$30.000.000
$20.300.000
$9.587.645
$10.712.355
$2.000.000
$17.287.645
$2.593.147
$14.694.499
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Πίνακας 2.20Β Χρυσά Χέρια, Κέρδη χρηµατοροών (µετρητών) από
την πώληση της ιδιοκτησίας
Πώληση ιδιοκτησίας
Μείον
Υποχρεώσεις
φορολογίας
Ισοσκελισµός δανείου
Κέρδη φόρων από
πώληση

$30.000.000

$2.593.147
$7.238.155
$20.168.698

Πίνακας 2.21 Χρυσά Χέρια, Cash Flow Statement (Χρηµατοροές)

Έτος

Καθαρά
Έσοδα α

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$0
-$591.530
-$302.882
-$465.847
-$318.156
-$464.188
-$303.179
-$153.413
$4.333
-$124.296
$60.184

Αποσβέσεις

α

$0
$1.074.205
$1.098.905
$1.039.105
$985.805
$937.705
$894.805
$888.955
$889.605
$888.955
$889.605

Πληρωµές
µετοχικού
κεφαλαίου

Κεφαλαιακές
εισφορές β

$0
$467.550
$507.292
$550.412
$597.197
$647.958
$703.035
$762.793
$827.630
$897.979
$974.307

$10.000.000

α

Καθαρά Έσοδα και Αποσβέσεις από Πίνακα 2.18

β

Κεφαλαιακές Εισφορές από Πίνακα 2.8

γ

Κέρδη από πώληση ιδιοκτησίας από Πίνακες 2.20Α και 2.20Β
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Κέρδη από
πώληση
ιδιοκ/σίας γ

$20.168.698

Καθαρές
χρηµατοροές
-$10.000.000
$482.675
$796.023
$573.258
$667.649
$473.517
$591.626
$735.542
$893.938
$764.659
$21.118.487

Πίνακας 2.22 Χρυσά Χέρια, Cash Flow Statement (Χρηµατοροές) χωρίς την
Πώληση Γης
Καθαρά
Έσοδα α

Έτος
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Αποσβέσεις
α

$0
-$591.530
-$302.882
-$465.847
-$318.156
-$464.188
-$303.179
-$153.413
$4.333
-$124.296
$60.184

Πληρωµές
µετοχικού
κεφαλαίου

$0
$1.074.205
$1.098.905
$1.039.105
$985.805
$937.705
$894.805
$888.955
$889.605
$888.955
$889.605

Κεφαλαιακές
εισφορές β

$0
$467.550
$507.292
$550.412
$597.197
$647.958
$703.035
$762.793
$827.630
$897.979
$974.307

$10.000.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

α

Καθαρά Έσοδα και Αποσβέσεις από Πίνακα 2.18

β

Κεφαλαιακές Εισφορές από Πίνακα 2.8

γ

Καθαρές Χρηµατοροές από Πίνακες 2.20Α και 2.20Β

Καθαρές
χρηµατοροές
γ

-$10.000.000
$482.675
$796.023
$573.258
$667.649
$473.517
$591.626
$735.542
$893.938
$764.659
-$24.518

Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) µε 12% = -$5.867.929
IRR = -8,88%

2.7

ΣΥΝΟΨΗ
Τα διαµερίσµατα γενικώς αποτελούν εξαιρετικές επενδύσεις real

estate. Ανά δολάριο εσόδων, απαιτούν λιγότερα σταθερά κόστη σχετικά
µε άλλους τύπους επενδύσεων real estate. Οι εκτιµήσεις αξίας των
διαµερισµάτων δεν είναι δυσχερείς, διότι τα διαµερίσµατα αγοράζονται
και πωλούνται µε βάση την οικονοµική τους αξία, η οποία καθορίζεται
από την ικανότητά τους να παράξουν καθαρές χρηµατοροές στον
παρόντα

και

στον

µέλλοντα

χρόνο.

Όταν

ένα

συγκρότηµα

διαµερισµάτων είναι µεγαλύτερο από τέσσερις µονάδες, θα υπάρχουν
αρκετές οικονοµίες κλίµακος ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη
επαγγελµατιών διαχειριστών, οπότε ο επενδυτής δεν θα χρειαστεί να
εµπλακεί προσωπικά στη διαχείριση της επένδυσής του.
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Η ικανότητα ενός συγκροτήµατος διαµερισµάτων να παράγει
χρηµατοροές

εξαρτάται

από

την

τοποθεσία

του.

Όπως

ισχύει

γενικότερα για το real estate η τοποθεσία αποτελεί πάντα έναν κρίσιµο
παράγοντα για τον προσδιορισµό της αξίας. Η τοποθεσία είναι τόσο
σηµαντική, διότι επιδρά στη ζήτηση των διαµερισµάτων. Η τοποθεσία
έχει πολλές διαστάσεις και µπορεί να επηρεάσει τις χρηµατοροές ενός
συγκροτήµατος διαµερισµάτων µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
Η µακροπρόθεσµη ζήτηση για διαµερίσµατα είναι αυξητική στην
δυναµική, εφήµερη και εν κινήσει κοινωνία µας. Αναφορικά µε το
αποτέλεσµα κινδύνου-απόδοσης, τα ισχυρά µακροπρόθεσµα θεµελιώδη
χαρακτηριστικά

της

αγοράς

αυτής

τείνουν

να

καταστήσουν

τα

διαµερίσµατα µια καλή επενδυτική ευκαιρία. Αυτό ισχύει ακόµη και
όταν συµβαίνουν κυκλικές - εποχικές διαφοροποιήσεις στη ζήτηση των
διαµερισµάτων.

Η

ανάπτυξη

µοχλεύεται

από

τον

αυξανόµενο

πληθυσµό, ως αποτέλεσµα (1) της µετανάστευσης, (2) του κύκλου ζωής
των νεαρών ενηλίκων που φεύγουν από το πατρικό τους σπίτι και
ενοικιάζουν ώσπου να είναι έτοιµοι να αναλάβουν την υπευθυνότητα
της ιδιόκτητης οικίας, (3) τις µεταβατικές ανάγκες στέγασης µιας
κοινωνίας µε αυξανόµενη κινητικότητα και (4) τη γήρανση της γενιάς
των baby-boomers, τα µέλη της οποίας όλο και περισσότερο προτιµούν
τα ενοικιαζόµενα από τα ιδιόκτητα διαµερίσµατα. Αυτά τα ισχυρά
θεµελιώδη

χαρακτηριστικά

αντισταθµίζουν

τις

κυκλικές

διαφοροποιήσεις στην αγορά των ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων.
Ελκυστικά αποτελέσµατα κινδύνου-απόδοσης µπορούν συχνά να
βρεθούν στην αγορά ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων µε αντισυµβατική
σκέψη. Κτίρια σχολείων, εργοστάσια, κτίρια γραφείων, αποθήκες και
εµπορικά

καταστήµατα

έχουν

σε

πολλές

περιπτώσεις

µετατραπεί

επικερδώς σε διαµερίσµατα, κατά τα τελευταία χρόνια. Τέτοιου είδους
ιδιοκτησίες µπορεί πολύ συχνά να αγορασθούν µε χαµηλό κόστος διότι
έχουν αποσβεστεί ως προς την αρχική τους χρήση. Συχνά οι ιδιοκτησίες
αυτές βρίσκονται σε εξαιρετικές τοποθεσίες, αλλά κανείς δεν τις έχει
αντιµετωπίσει ως προς τη δυνατότητά τους να µετατραπούν σε
ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα.
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Κεφάλαιο 3 ο : Η χρήση βάσης δεδοµένων στο ArcGIS
3.1 Άσκηση
Στην άσκηση αυτή θα χρησιµοποιήσουµε ένα χάρτη της περιοχής
του Bronx που δείχνει οικοδοµικά τετράγωνα και έναν πίνακα, ο οποίος
δείχνει κτίρια που έχουν πάνω από 12 ορόφους σε κάθε οικοδοµικό
τετράγωνο.
Φτιάχνουµε

έναν

καινούργιο

χάρτη

και

προσθέτουµε

στο

SourceData/Bronx.db το layer Bx_blocks και τον πίνακα DOF_sum
(Εικόνα 3.1). Ο χάρτης περιέχει τα blocks (το κατηγόρηµα µε όνοµα
TAXBLOCKS, στην περιοχή Bronx της ΝΥ) και ο πίνακας DOF_sum
περιέχει πρόσθετη πληροφορία για τα blocks (το κατηγόρηµα BLOCK),
περιέχει εκείνα τα blocks τα οποία έχουν κτίρια πάνω από 12 ορόφους.
Εικόνα 3.1

.
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Προσθέτουµε από το SourceData τον πίνακα bx-DOF.txt, ο οποίος
έχει πληροφορία για τα κτίρια στο Bronx. Σώζουµε τον χάρτη σας µε
τον

όνοµα

ResidentialHighRise

(Εικόνα

3.2).

Το

κατηγόρηµα

NUMFLOORS έχει πληροφορία για τον αριθµό των ορόφων.
Εικόνα 3.2

Στον πίνακα (Εικόνα 3.3)

µε την χρήση properties, definition

query, κάνουµε ένα definition query (Εικόνα 3.4) το οποίο να διαλέγει
τα κτίρια που έχουν πάνω από 12 ορόφους (Εικόνα 3.5).

46

Εικόνα 3.3

Εικόνα 3.4
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Εικόνα 3.5

Παρατηρούµε ότι στον πίνακα έχουν επιλεγεί µε γαλάζιο χρώµα
(highlighted) τα κτίρια (records) που έχουν πάνω από 12 ορόφους.
Εξάγουµε τα αποτελέσµατα σε ένα νέο πίνακα που ονοµάζουµε
Export_Output 3

(Εικόνα 3.6), τον οποίο στη συνέχεια προσθέτουµε

στο υπάρχον αρχείο (Εικόνα 3.7).
Στη

συνέχεια

επαναλαµβάνοντας

την

προπεριγραφόµενη

διαδικασία εξάγουµε ένα νέο πίνακα που περιέχει τα κτίρια που έχουν
πάνω

από

10

ορόφους

(Εικόνα

3.8),

τον

οποίο

Export_Output 4 και προσθέτουµε στο υπάρχον αρχείο.
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ονοµάζουµε

Εικόνα 3.6

Εικόνα 3.7
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Εικόνα 3.8

Εικόνα 3.9
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Στη συνέχεια µε τη διαδικασία join ενώνουµε το layer Bx_blocks
µε τον πίνακα Export Output 4 χρησιµοποιώντας ως βάση το πεδίο
(field) OBJECTID (Εικόνα 3.9). Επιλέγουµε να κρατήσουµε µόνο τις
καταχωρήσεις που έχουν ζευγάρι (keep only matching records / Εικόνα
3.10)
Εικόνα 3.10

Ακολούθως, κάνουµε ένα join του layer Bx_blocks µε τον πίνακα
DOF_sum

κρατώντας

µόνο

τα

matching

records

(Εικόνα

3.11).

∆ηµιουργούµε µε το αποτέλεσµα ένα καινούργιο feature class στον
χάρτη µας (export data) µε το όνοµα High_Rise (Εικόνα 3.12).

51

Εικόνα 3.11

Εικόνα 3.12
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Αφαιρούµε το join στο Βx_blocks και να το επαναφέρουµε στην
αρχική του κατάσταση (Εικόνα 3.13).
Εικόνα 3.13

Φτιάχνουµε ένα νέο data frame (Εικόνα 3.14) και το ονοµάζουµε
Residential Units και αντιγράφουµε όλα τα layers του αρχικού µας data
frame (Εικόνα 3.15). Στο Residential Unit φτιάχνουµε έναν θεµατικό
χάρτη για το

layer high rise για το κατηγόρηµα sum_UNISTRES

(άθροισµα των residential units στο block) µε proportional symbols.
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Εικόνα 3.14

Εικόνα 3.15
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Επιλέγουµε από το Layer Properties του layer High_Rise την
καρτέλα

Symbology

και

προγραµµατίζουµε

τις

απαραίτητες

παραµέτρους (Εικόνα 3.16).
Εικόνα 3.16

Στο υποµενού Quantities επιλέγουµε τα Proportional Symbols και
ως Value δίνουµε το κατηγόρηµα sum_UNISTRES (Εικόνα 3.17). Το
τελικό αποτέλεσµα εµφαίνεται στην Εικόνα 3.18.
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Εικόνα 3.17

Εικόνα 3.18
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3.2 Οι αρχές για τη δηµιουργία ενός καλού θεµατικού
χάρτη
Εισαγωγή
Οι χάρτες είναι οι πιο αναγνωρισµένες γραφικές αναπαραστάσεις
των χωρικών φαινοµένων και χρησιµοποιούνται ευρέως λόγω της
εκφραστικής

τους

δύναµης

και

της

ευκολίας

µετάδοσης

της

γεωγραφικής πληροφορίας. Ένας τοπογραφικός χάρτης επιδιώκει να
παρουσιάσει χωρικά αντικείµενα στην ακριβή θέση τους (λαµβάνοντας
υπόψη ένα σύστηµα αναφοράς στο οποίο έγινε η συλλογή των
στοιχείων και µια χαρτογραφική προβολή απόδοσης αυτών). Ένας
θεµατικός χάρτης επιδιώκει να απεικονίσει τη κατανοµή κάποιων
φαινοµένων µε τα ακριβή τους χαρακτηριστικά. Τα συνηθισµένα
στοιχεία ενός θεµατικού χάρτη είναι: ο χάρτης υποβάθρου, το θεµατικό
περιεχόµενο (που εκφράζεται από τα σύµβολα), ο τίτλος, το υπόµνηµα,
το οποίο εξηγεί χρησιµοποιούµενα τα σύµβολα, και η κλίµακα.
Στους θεµατικούς χάρτες, ο χάρτης υποβάθρου, συνήθως, δεν είναι
λεπτοµερής (εκτός αν η κλίµακα είναι αρκετά µεγάλη ώστε να
επιτρέπει την εκτενή αναπαράσταση των χωρικών αντικειµένων). Το
θεµατικό περιεχόµενο είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας σε έναν θεµατικό
χάρτη επειδή καθοδηγεί τη διαδικασία σχεδιασµού του χάρτη. Το
θεµατικό περιεχόµενο πρέπει να ξεχωρίζει από το χάρτη υποβάθρου
έτσι ώστε να µην υπάρχει καµία ασάφεια µεταξύ συµβόλου και
υποβάθρου (figure/ ground ambiguity). Ο χωρισµός του οπτικού πεδίου
στο σύµβολο και το υπόβαθρο γίνεται αυτόµατα από τον χρήστη του
χάρτη δεδοµένου ότι εκφράζει ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό της
οπτικής αντίληψης.
Το περιεχόµενο των θεµατικών χαρτών αναπαρίσταται από τα
σύµβολα που χρησιµοποιούν τις οπτικές µεταβλητές (δηλ. σχήµα,
µορφή, προσανατολισµός, χρώµα, µέγεθος, και ένταση) που διακρίνουν
µεταξύ των διαφορετικών φαινοµένων. Η συµβολοποίηση είναι το
κρισιµότερο βήµα της διαδικασίας κατασκευής χαρτών επειδή η σωστή
επιλογή

των

συµβόλων

για

την
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αναπαράσταση

των

φαινοµένων

εξασφαλίζει το τελικό προϊόν από την άποψη της σαφήνειας, της
ισορροπίας, της οπτικής αντίθεσης, της ιεραρχίας κ.λ.π. (Τοµαή,
Κάβουρας, 2004)
Παράδειγµα 1 ο
Πρόκειται για ένα θεµατικό ποσοτικό χάρτη της Στατιστική Υπηρεσίας
του Καναδά που απεικονίζει τις πληθυσµιακές αλλαγές (σε ποσοστά)
που συντελέστηκαν στο Τορόντο του Καναδά µεταξύ 1996 – 2001
(Εικόνα 3.19). Ο χάρτης αποτελείται από δύο επιµέρους χάρτες χωρίς
κλίµακα: (α) το χάρτη δεξιά που απεικονίζει το σύνολο της πόλης και
το χάρτη αριστερά που αποτελεί µεγέθυνση του κέντρου της πόλης σε
µικρότερη κλίµακα, ώστε να είναι ευανάγνωστες οι διαφοροποιήσεις σε
αυτό το τµήµα. Το υπόβαθρο των χαρτών αποτελεί το περίγραµµα της
πόλης µε τις επιµέρους γειτονιές. Οι ποσοστιαίες πληθυσµιακές
αλλαγές έχουν χωριστεί σε τέσσερις (4) κατηγορίες και η κάθε µία
αντιστοιχεί

σε

ένα

συγκεκριµένο

χρώµα.

Η

αντιστοίχιση

αυτή

επεξηγείται στο υπόµνηµα του χάρτη. Ο χάρτης δε διαθέτει ετικέτες µε
άλλες πληροφορίες. Παρ’ όλα αυτά δίνει µε εύκολα αναγνώσιµο και
γρήγορο τρόπο τη γενική πληροφόρηση για την οποία κατασκευάστηκε.
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Εικόνα 3.19
Πληθυσµιακές αλλαγές 1996 -2001 στο Τορόντο του Καναδά

Πρόκειται για έ

Παράδειγµα 2 ο
Πρόκειται για ένα θεµατικό ποσοτικό χάρτη της Εργαστηρίου
∆ηµογραφικών

και

Κοινωνικών

Αναλύσεων

που

απεικονίζει

το

ποσοστό στο σύνολο του πληθυσµού 20 – 64 ετών των πτυχιούχων
ανωτέρων

–

ανωτάτων

σχολών

στο

∆ήµο

Αθηναίων

βάσει

των

στοιχείων της απογραφής της ΕΣΥΕ του 1991 (Εικόνα 3.20). Το
υπόβαθρο του χάρτη αποτελεί το περίγραµµα της πόλης µε τις
επιµέρους γειτονιές. Οι ποσοστιαίες αναλογίες έχουν χωριστεί σε έξι
(6) κατηγορίες και η κάθε µία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο χρώµα.
Η αντιστοίχιση αυτή επεξηγείται στο υπόµνηµα του χάρτη. Ο χάρτης
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διαθέτει ετικέτες µε τα ονόµατα των γειτονιών, καθώς και των όµορων
δήµων. Ο χάρτης µας δίνει µε εύκολα αναγνώσιµο και γρήγορο τρόπο
τη γενική πληροφόρηση για την οποία κατασκευάστηκε.
Εικόνα 3.20
Πτυχιούχοι Ανωτέρων & Ανωτάτων Σχολών στο ∆ήµο Αθηναίων
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Παράδειγµα 3 ο
Πρόκειται

για

ένα

θεµατικό

ποσοτικό

χάρτη

του

Κέντρου

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας που απεικονίζει τη µέση ετήσια τιµή
ταχύτητας του ανέµου (αιολικό δυναµικό) στη Νότια Εύβοια (Εικόνα
3.21). Το υπόβαθρο του χάρτη αποτελεί το γεωφυσικός χάρτης της
περιοχής ως προς το ανάγλυφο. Η µέση ετήσια τιµή ταχύτητας έχει
χωριστεί σε οκτώ (8) γραµµικές ποσοτικές κατηγορίες και η κάθε µία
αντιστοιχεί

σε

ένα

συγκεκριµένο

χρώµα.

Η

αντιστοίχιση

αυτή

επεξηγείται στο υπόµνηµα του χάρτη. Ο χάρτης δε διαθέτει ετικέτες. Ο
χάρτης µας δίνει µε εύκολα αναγνώσιµο και γρήγορο τρόπο τη γενική
πληροφόρηση για την οποία κατασκευάστηκε.
Εικόνα 3.21
Χάρτης Αιολικού ∆υναµικού Νότιας Εύβοιας
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Κεφάλαιο 4 ο
Τo

πράσινο

µέλλον

της

οικονοµικώς

προσιτής

στέγασης
4.1 Προοίµιο
Η εργασία «Το Μέλλον της Οικονοµικώς Προσιτής Οικολογικής
Στέγασης»

του

Tony

Proscio

περιγράφει

τις

αξιοσηµείωτες

προσπάθειες των θεµελιωτών, διαµορφωτών πολιτικής, ερευνητών,
καθώς και των ατόµων που ανέπτυξαν κοινότητες στη Minnesota, να
καταστήσουν όλες τις οικονοµικώς προσιτές κατοικίες της Πολιτείας
περιβαλλοντικά αειφόρες. Οι Πράσινες Κοινότητες της Minnesota
σηµείωσαν ουσιαστική πρόοδο µέσα σε µόλις δύο έτη, καθιστώντας
ρεαλιστικό στο κοντινό µέλλον τον φιλόδοξο στόχο του εγχειρήµατος
να καταστούν όλες οι οικονοµικώς προσιτές κατοικίες στην Πολιτεία
πράσινες.
Οι Πράσινες Κοινότητες της Minnesota αποτελούν εταίρο του
πανεθνικού

εγχειρήµατος

Πράσινες

Κοινότητες,

στο

οποίο

η

“Εnterprise” 1 δέσµευσε $555 εκατοµµύρια για να δηµιουργήσει 8.500
κατοικίες µε υψηλό βαθµό αειφορίας για άτοµα µε χαµηλά εισοδήµατα.
Οι Πράσινες Κοινότητες προσπαθούν να καταστήσουν τις πράσινες
(οικολογικές) κατοικίες και την «έξυπνη» ανάπτυξη κανόνα για όλους
όσους αναπτύσουν/κατασκευάζουν οικονοµικώς προσιτές κατοικίες.
Μετά από µόλις δύο έτη οι Πράσινες Κοινότητες συνέδραµαν στην
ανάπτυξη 150 αειφόρων έργων µε περισσότερες από 7.000 κατοικίες σε
23 Πολιτείες, υπό κατασκευή ή ολοκληρωµένων. Περισσότεροι από
2.700 επαγγελµατίες στον κλάδο της στέγασης εκπαιδεύτηκαν στον
πράσινο σχεδιασµό, στο design, στην ανάπτυξη και στην παραγωγή.
Πάνω από 20 κρατικές και τοπικές υπηρεσίες στέγασης υιοθέτησαν
πολιτικές ευνοϊκές στην αειφόρο και οικονοµικώς προσιτή ανάπτυξη.
1

Η “Εnterprise” είναι µία κυρίαρχος εταιρία διάθεσης αναπτυξιακών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας
στον τοµέα της οικονοµικώς προσιτής και αξιοπρεπούς κατοικίας και ανάπλασης κοινοτήτων.
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Οι πρώτες προσπάθειες για πράσινη και οικονοµικώς προσιτή
στέγαση

στην

Minnesota

άνοιξαν

τον

δρόµο

για

τις

Πράσινες

Κοινότητες, καθοδηγώντας τους χρηµατοδότες, τους διαµορφωτές
πολιτικών

και

τους

πρωτοπόρους

κοινοτικούς

κατασκευαστές,

προετοιµάζοντας το έδαφος για το τολµηρό επόµενο βήµα. Με πόρους
και τεχνογνωσία οι Πράσινες Κοινότητες της “Εnterprise” βοήθησαν
στην σύγκλιση ενός ευρέως και αφοσιωµένου συνασπισµού, ενώ
έδρασαν καταλυτικά στον πλήρη µετασχηµατισµό του συστήµατος
στέγασης της Minnesota. Η επιτυχία των Πράσινων Κοινοτήτων της
Minnesota αντικατοπτρίζει: την στιβαρή καθοδήγηση τόσο σε τοπικό
όσο και σε Πολιτειακό επίπεδο, µια ανοικτή διεργασία που συνενώνει
έναν πολυσυλλεκτικό συνασπισµό µετόχων/εταίρων, και ένα σαφές και
συµµετοχικό όραµα για αειφόρο ανάπτυξη βασισµένη στο πλαίσιο των
Πράσινων Κοινοτήτων – συστατικά που µπορούν και πρέπει να
εφαρµοστούν και αλλού.
Η “Εnterprise”, στην πραγµατικότητα, αντιµετωπίζει τις Πράσινες
Κοινότητες της Minnesota ως ένα µοντέλο πανεθνικής εφαρµογής, το
οποίο

θα

υιοθετήσουν

µπορούσε
τα

να

βοηθήσει

οικονοµικά,

περισσότερες

περιβαλλοντολογικά

Πολιτείες
και

να

υγιεινά

πλεονεκτήµατα της αειφόρου ανάπτυξης – και να τα προσαρµόσουν
στους

κατασκευαστές

και

κατοίκους

της

οικονοµικώς

προσιτής

στέγασης. Η εργασία αυτή περιγράφει µε λεπτοµέρειες την προσπάθεια
της Minnesota και εξάγει σηµαντικά αποστάγµατα εµπειρίας ώστε να
προκαλέσει αντίστοιχες αλλαγές στο σύστηµα και άλλων Πολιτειών.
Υπάρχει ακόµη αρκετός δρόµος µπροστά µας για την επίτευξη του
απώτατου στόχου της αλλαγής. Η “Εnterprise” δεσµεύεται στην πορεία
αυτή τόσο στη Minnesota όσο και σε όλη τη χώρα – και συγχαίρουµε
όλους τους εταίρους µας στην καθοδήγηση του τοµέα µας στη νέα του
κατεύθυνση αειφορίας.
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Εικόνα 4.1

4.2 Εισαγωγή
Από το τέλος του 2004 η “Enterprise” αποτέλεσε την αιχµή του
δόρατος

µιας

πανεθνικής

προσπάθειας

µε

το

όνοµα

Πράσινες

Κοινότητες (Εικόνα 4.1), παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήµατα της
αειφόρου ανάπτυξης στην κατοικία µε προσιτές τιµές. Με 150 ενεργά
projects έως το τέλος του δεύτερου πλήρους έτους λειτουργίας
(συνολικά περισσότερες από 7.000 µονάδες) οι Πράσινες Κοινότητες
φαίνεται ότι κάλυψαν µια ευρεία τάση ζήτησης των κατασκευαστών
προσιτών

σπιτιών

για

οικονοµική

και

τεχνική

υποστήριξη

στον

πράσινο σχεδιασµό, design και κατασκευή. Τα project των Πράσινων
Κοινοτήτων αναπτύχθηκαν σε πόλεις, προάστια και αγροτικές περιοχές
23 Πολιτειών ως σήµερα. Ακόµη, παρά την ποικιλία των ειδών οικιών
και κοινοτήτων που εµπλέκονται, κάθε project ακολουθεί βασικές
κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες διασφαλίζουν την εξοικονόµηση
ενέργειας και φυσικών πόρων, το υγιές περιβάλλον για τους κατοίκους
και µια αειφόρο σχέση µε το φυσικό περιβάλλον.
Στην Minnesota οι Πράσινες Κοινότητες αποτέλεσαν την βάση για
µια φιλόδοξη προσπάθεια να καταστούν όλες οι οικονοµικά προσιτές
οικίες της Πολιτείας αειφόρες. Μέσα σε λίγα µόλις χρόνια η ιδέα της
πράσινης

ανάπτυξης

ενσωµατώθηκε

στις

επενδυτικές

αποφάσεις

σχεδόν όλων των µεγάλων στεγαστικών χρηµατοδοτών της Πολιτείας.
∆εδοµένης της ηγεσίας πίσω από την προσπάθεια στη Minnesota και
της έντασης µε την οποία αυτή ακολουθείται, ίσως αποτελεί τον
προποµπό για µια ευρύτερη αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο η
οικονοµικώς προσιτή στέγαση αντιµετωπίζεται και χρηµατοδοτείται σε
εθνικό επίπεδο.
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Η

αµεσότητα

αλληλεπίδρασή

της

µε

την

οποία

η

Minnesota

µε

την

επανάσταση

της

ξεκίνησε

πράσινης

την

στέγασης

εξηγείται εν µέρει από την ασυνήθη δοµή της ηγεσίας της στους τοµείς
της χρηµατοδότησης και της χάραξης πολιτικών στην οικονοµικώς
προσιτή στέγαση. ∆ύο σηµαντικά µη κερδοσκοπικά στεγαστικά funds
στη Minnesota – ένα για τις δίδυµες πόλεις Minneapolis και St. Paul,
και ένα για την υπόλοιπη Πολιτεία – διοχετεύουν χρήµατα, ταλέντο και
εξειδικευµένες

γνώσεις

στην

αγορά

της

οικονοµικώς

προσιτής

στέγασης σε κλίµακα σπάνια (ή ακόµη και µοναδική) για όλη τη χώρα.
Ο πρώτος από αυτούς τους οργανισµούς, ο Family Housing Fund,
άρχισε τη λειτουργία του στις δίδυµες πόλεις το 1980. Ξεκίνησε ως µια
πρωτοβουλία

του

McKnight

Foundation

που

εδράζεται

στη

Minneapolis και των διοικήσεων (δήµων) των δύο πόλεων, µια
εξαιρετική δηµόσια -ιδιωτική προσπάθεια να τοποθετηθεί η στέγαση
στην κορυφή των προτεραιοτήτων της περιοχής και να συγκεντρωθούν
οι απαραίτητοι πόροι ώστε να επεκταθεί τόσο η ποιότητα όσο και ο
όγκος της παραγωγής οικονοµικώς προσιτής στέγασης. Στη διάρκεια
του χρόνου η αποστολή του Fund επεκτάθηκε ώστε να συµπεριλάβει
και την περιαστική περιοχή (7 κοµητείες) των δίδυµων πόλεων, και οι
σηµαντικότεροι

εταίροι

του

συµπεριέλαβαν

και

την

τοπική

πολεοδοµία, η οποία ονοµάζεται Metropolitan Council, καθώς και την
υπηρεσία

χρηµατοδότησης

στέγασης

της

Πολιτείας,

γνωστή

ως

Minnesota Housing.
Μετά από προσπάθειες που διήρκεσαν πέραν των 25 ετών, το
Family Housing Fund (το Fund) επένδυσε άµεσα $161 εκατοµµύρια σε
οικονοµικώς προσιτή στέγαση σε όλη τη µητροπολιτική περιοχή και
µόχλευσε άλλα $2,4 εκατοµµύρια από δηµόσιους και ιδιωτικούς
πόρους. Το αποτέλεσµα, για το έτος 2006, ήταν η δηµιουργία
περισσοτέρων των 31.000 σπιτιών και διαµερισµάτων, τόσο για
πώληση όσο και για ενοικίαση από οικογένειες χαµηλών εισοδηµάτων
σε όλη την περιοχή.
Το Greater Minnesota Housing Fund (GMHF), που εξυπηρετεί τις
υπόλοιπες 80 κοµητείες της Πολιτείας, έµοιαζε µε αποτέλεσµα µιας
πρωτοβουλίας του McKnight Foundation, αυτή τη φορά σε συνεργασία
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µε

το

Blandin

Foundation,

µια

φιλανθρωπία

αφιερωµένη

στην

ενδυνάµωση της αγροτικής Minnesota. Το GMHF, που ιδρύθηκε το
1996 µε κεφαλαιοποίηση ύψους $58,5 εκατοµµυρίων, βοήθησε στην
δηµιουργία περισσότερων από 4000 µονάδων οικονοµικώς προσιτών
κατοικιών

σε

όλη

την

Πολιτεία

και

µόχλευσε

περίπου

$400

εκατοµµύρια σε δηµόσια και ιδιωτικά κεφάλαια. Πέρα από τις
οικονοµικές

τους

εκπαιδευτικά
τεχνική

υπηρεσίες,

προγράµµατα

υποστήριξη

σε

αµφότερα

για

τα

Fund

αγοραστές

κατασκευαστές

διοργανώνουν

κατοικιών,

κατοικιών

παρέχουν

και

δηµόσιες

υπηρεσίες, και εφαρµόζουν έρευνα, ανάπτυξη προγραµµάτων και
δηµόσια εκπαίδευση ώστε να βελτιώσουν τον τρόπο µε τον οποίο η
οικονοµικώς

προσιτή

στέγαση

κοινοτήτων,

οικογενειών

και

συνδυάζεται
είδη

µε

φυσικού

την

ευρύ

µίγµα

περιβάλλοντος

της

Πολιτείας.
Έως σήµερα τα δύο Housing Funds έχουν καταστεί τα κυριότερα
καθοδηγητικά όργανα στις πολιτικές οικονοµικώς προσιτής στέγασης
της Minnesota. Η επίδρασή τους, καθώς και η στενή τους σχέση
συνεργασίας

µε

την πολιτειακή

Housing Finance Agency, είναι

προφανής σε µια σειρά στεγαστικών πρωτοβουλιών στις οποίες η
Minnesota συγκαταλέγεται στις ηγέτιδες Πολιτείες σε όλη τη χώρα.
Αυτές συµπεριλαµβάνουν την ανάπτυξη υποστηρικτικής στέγασης για
άστεγους και άλλες οµάδες πληθυσµού µε ιδιαίτερες ανάγκες, την
προαγωγή της στέγασης που υποστηρίζεται από εργοδότες, καθώς και
την

αυξηµένη

χρήση

αποδοτικών,

φιλικών

προς

το

περιβάλλον

µεθόδων σχεδιασµού σε επίπεδο γειτονιάς. Η ικανότητα των Fund να
αναγνωρίζουν τις νέες ανάγκες και ευκαιρίες και να ανταποκρίνονται
µε αποτελεσµατικά προγράµµατα τα κατέστησε εξ’ αντικειµένου
παραδείγµατα προς µίµηση στα πρώιµα στάδια της πρωτοβουλίας των
Πράσινων Κοινοτήτων.
Άλλος
Minnesota
εξαιρετικός

ένας
να

ουσιαστικός

καινοτοµεί
βαθµός

παράγοντας

γρήγορα

συντονισµού

και

στην

ικανότητα

αποτελεσµατικά

µεταξύ

των

ήταν

της
ο

Πολιτειακών

χρηµατοδοτών στέγασης, δηµόσιων και ιδιωτικών. Αντί να ζητηθεί από
τους κατασκευαστές οικονοµικώς προσιτών κατοικιών να αναζητήσουν
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χρηµατοδότες κατά µονάς, τα Funds δηµιούργησαν µια διεργασία
αιτήσεων

και

λήψης

αποφάσεων

σχεδόν

one

stop

shop,

παρακολουθώντας διάφορους κύκλους χρηµατοδοτήσεων και υποβολής
αιτήσεων και συµβιβάζοντας µη συµβατές συνθήκες σε διάφορους
πόρους χρηµατοδότησης. Οι αιτήσεις προς τα δύο Housing Fund και
προς το Minnesota Housing, το οποίο επιµερίζει τον οµοσπονδιακό
Low-Income Housing Tax Credit και τους πόρους του HOME, καθώς
και την χρηµατοδότηση προθεσµιακών κρατικών πληρωµών σε δόσεις
και άλλους πόρους, µέσω ενός και µοναδικού συστήµατος Super RFP ή
Requests For Proposals (Αιτήσεις για υποβολή Προσφορών). Στη
συνέχεια όλες αξιολογούνται µε τα ίδια κριτήρια. Στην µητροπολιτική
περιοχή των Twin Cities, χρηµατοδότες της πόλης και της κοµητείας
καθώς και το Metropolitan Council συµµετέχουν στο στρογγυλό
τραπέζι της διεργασίας χρηµατοδότησης σε µεγάλο βαθµό, µε αιτήσεις
και κριτήρια παρόµοια, αν όχι εντελώς ταυτόσηµα, µε αυτά των Funds
και των αντασφαλιστών της πόλης.
Τέλος, η «Enterprise”

διακρίνεται από µια µακρά ιστορία

δουλειάς στην Πολιτεία, έχοντας επενδύσει πάνω από $90 εκατοµµύρια
για να κατασκευάσει περισσότερα από 1.800 οικονοµικώς προσιτά και
ενταγµένα στην αγορά ακινήτων σπίτια. Ένας αριθµός τέτοιων project
βρίσκεται

σε

κατοικούσαν

αγροτικές
Ινδιάνοι

περιοχές
ή

καθώς

εξυπηρετούν

και

σε

περιοχές

όπου

τρωτούς/ευαίσθητους

πληθυσµούς. Πριν από τις Πράσινες Κοινότητες, η «Enterprise”

είχε

εργαστεί εκτενώς σε όλη την έκταση της Πολιτείας µε εταίρους
προερχόµενους από τις κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων όσων είχαν
ήδη αρχίσει να ενσωµατώνουν κάποιες οικολογικές πρακτικές στις
δραστηριότητές τους, όπως µε το Southwest Minnesota Housing
Partnership.
∆εδοµένων αυτών των «περιουσιακών στοιχείων» - την ικανότητα
καθοδήγησης και τους οικονοµικούς πόρους των Housing Funds, τον
συντονισµό µεταξύ πηγών κεφαλαικών πόρων και ένα σηµαντικό
ιστορικό καινοτόµων πολιτικών – δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι
η Minnesota ανταποκρίθηκε από τους πρώτους στην ανακοίνωση της
«Enterprise” ς το 2004 για το πανεθνικό εγχείρηµα των Πράσινων
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Κοινοτήτων. Το Greater Minnesota Housing Fund και το Family
Housing

Fund

ξεκίνησαν

µε

την

από

κοινού

δηµιουργία

ενός

πανπολιτειακού προγράµµατος, µε το όνοµα Πράσινες Κοινότητες
Minnesota, σε συνεργασία µε την «Enterprise” . Οι τρεις εταίροι
άρχισαν το πρόγραµµα δεσµεύοντας συνολικά ένα κεφάλαιο $300.000,
στο οποίο συµµετείχαν εξίσου. Το επιχειρησιακό τους σχέδιο ήταν να
χρηµατοδοτήσουν τέσσερα project βιτρίνες για το πρώτο στάδιο, µε 25
µονάδες το καθένα, και να επιδοτήσουν κάθε οικονοµικώς προσιτή
µονάδα µε $3.000.
Τόσο για να καθοδηγήσουν το πρόγραµµα, όσο και για να
διαδώσουν την ιδέα µεταξύ των µεγαλύτερων εταιριών του χώρου σε
πανεθνικό επίπεδο, οι εταίροι οργάνωσαν µία υψηλού

επιπέδου

συµβουλευτική επιτροπή. Τα µέλη της συµπεριλάµβαναν: ειδικούς
στην

«πράσινη»

ανάπτυξη

και

εξοικονόµηση

ενέργειας,

περιβαντολλογικές οµάδες, ειδικούς από τον ακαδηµαϊκό και τον
πολιτικό χώρο, εταιρίες παροχής δηµόσιων υπηρεσιών, οργανισµούς
πολεοδοµικού

σχεδιασµού

και

ανάπτυξης

κοινοτήτων

καθώς

και

ιδιωτικούς και δηµόσιους φιλανθρωπικούς οργανισµούς. Η κυβέρνηση
της Πολιτείας εκπρωσοπούνταν τόσο από την Υπηρεσία Ελέγχου
Μόλυνσης όσο και από την Υπηρεσία Χρηµατοδότησης Στέγασης. (Ο
πλήρης κατάλογος των µελών της συµβουλευτικής επιτροπής, καθώς
και άλλες πληροφορίες για τις Πράσινες Κοινότητες της Minnesota και
τα

project

τους,

είναι

διαθέσιµα

στο

www.greencommunitiesonline.org/minnesota.)

Τα δύο Housing Funds προσέλαβαν κατόπιν µια συντονίστρια
µερικής

απασχόλησης

για

τις

Πράσινες

Κοινότητες,

την

Janne

Flisrand, για να συµβάλλει στην µετάβαση του προγράµµατος από τον
σχεδιασµό και τις πολιτικές στην παραγωγή και, προϊόντος του χρόνου,
στην

δηµιουργία

ενός

πλήρους

συστήµατος

οικολογικής

και

οικονοµικώς προσιτής στέγασης. Το πρώτο στάδιο της επιλογής και
χρηµατοδότησης project ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2005. Το
επόµενο στάδιο ακολούθησε ένα χρόνο αργότερα, αυτή τη φορά σε
συνεργασία µε το 2006 Super RFP, για την καλύτερη εναρµόνιση µε
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επιπρόσθετα

κανάλια

χρηµατοδότησης,

τόσο

τοπικά

όσο

και

πολιτειακά.
Από τα πρώτα του βήµατα, η σηµασία και η ευρύτητα του έργου
των Πράσινων Κοινοτήτων της Minnesota τις τοποθέτησαν στην
πρωτοπορία ανάλογων προσπαθειών που άρχισαν να επιχειρούνται και
σε άλλες Πολιτείες. Η αναφορά αυτή εξετάζει την ανάπτυξη του
πανεθνικού

εγχειρήµατος

των

Πράσινων

Κοινοτήτων

εστιάζοντας

κυρίως στο πρόγραµµα της Minnesota, και, ειδικότερα, περιγράφοντας
την ανάπτυξη µιας από τις πρώτες επενδύσεις, την ανακαίνιση ενός
συγκροτήµατος

διαµερισµάτων

στο

αγροτικό

Worthington,

Minn.

Πάντως η εµπειρία αυτή θα πρέπει να αντιµετωπιστεί υπό το πρίσµα
της διευρυνόµενης πανεθνικά προσπάθειας στην οποία η «Enterprise”
παίζει ηγετικό ρόλο, συµπεριλαµβανοµένων των συγκρίσιµων ευρείας
βάσης προγραµµάτων που ήδη πραγµατοποιούνται σε τουλάχιστον
τέσσερις ακόµη Πολιτείες και στην πόλη του San Francisco.
Με ελάχιστες µόνο τροποποιήσεις, η προσέγγιση της Minnesota
(Εικόνα 4.2) θα µπορούσε να αναπαραχθεί και να εφαρµοστεί σχεδόν
σε όλες τις Πολιτείες και σε πολλές επιµέρους περιοχές τους, µια
προοπτική που φαντάζει εξαιρετικά ρεαλιστική µια που το πανεθνικό
εγχείρηµα των Πράσινων Κοινοτήτων ήδη διανύει τον τρίτο χρόνο του
έχοντας ξεπεράσει τον αρχικό σχεδιασµό τόσο στην παραγωγή όσο και
στις µακροπρόθεσµες επενδύσεις.
Εικόνα 4.2
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4.3 Ιστορική Αναδροµή: Μια προειδοποίηση 30 ετών
Το 1979, ενώ οι τελευταίοι εναποµείναντες κάτοικοι µετακόµιζαν
στα 60 νέα, επιδοτούµενα διαµερίσµατα στο Viking Terrace του
αγροτικού

Worthington,

Minn,

η

τιµή

του

αργού

πετρελαίου

ξεπερνούσε τα $40 το βαρέλι, σε σηµερινές ισοτιµίες, δηλαδή δύο
φορές πάνω από το µέσο όρο της τιµής του από τον 2 ο Παγκόσµιο
Πόλεµο και µετά. Το έτος της Ιρανικής επανάστασης οι διαταραχές
στην προσφορά του πετρελαίου και ο πανικός των αγοραστών οδήγησε
τις τιµές του πετρελαίου σε πρωτοφανή ύψη και πυροδότησε την
δεύτερη κρίση στα καύσιµα της δεκαετίας. Οι δυσκολίες στις τιµές της
ενέργειας διήρκεσαν περίπου δύο έτη, προτού η αύξηση της παραγωγής
και η µείωση του πανικού επέτρεψε στην αγορά του πετρελαίου να
επιστρέψει

κοντά

στους

ιστορικούς

της

µέσους

όρους,

σταθεροποιούµενη περίπου στα $25 ανά βαρέλι σε σηµερινά δολάρια.
Με λίγα λόγια, η κρίση του 1979 ήταν ο προάγγελος των
µελλοντικών προβληµάτων. Ακόµη και στην οικονοµία του Viking
Terrace,

το

οποίο

αναπτύχθηκε

µε

το

πρόγραµµα

στεγαστικών

επιδοτήσεων Section 236 της δεκαετίας του 1970, η άνοδος των τιµών
δεν

είχε

µεγάλη

επιρροή.

Η

«οικονοµική

προσιτότητα»

στην

στεγαστική πολιτική του τέλους του 20 ο υ αιώνα αφορούσε έναν
υπολογισµό που ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά µε την διατήρηση
του κόστους κεφαλαίου σε χαµηλά επίπεδα και µε την συµπλήρωση
των ενοικίων. Το ενεργειακό κόστος και άλλα λειτουργικά κόστη, είτε
καλύπτονταν από τον ιδιοκτήτη είτε από τον ενοικιαστή, έπαιρναν
µέρος

στην

εξίσωση

µόνο

εµµέσως.

Τα

µεγάλα

στεγαστικά

προγράµµατα της εποχής αποσκοπούσαν είτε, όπως το Section 236,
στην µείωση των τόκων που πλήρωναν οι ιδιοκτήτες, ή, όπως το
περίφηµο πρόγραµµα Section 8, αφορούσαν απευθείας επιδοτήσεις στα
ενοίκια. Στην πραγµατικότητα όλα αυτά τα προγράµµατα επιβράβευαν
την φτηνή και λιτή κατασκευή, ακόµη και αν αυτό οδηγούσε σε
προβλήµατα αναφορικά µε την διάρκεια ζωής. Το Viking Terrace
κάλυψε

τα

υποχρεωτικά

κριτήρια
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όντας

«οικονοµικώς

προσιτή»

κατοικία –και πράγµατι προσέφερε αξιοπρεπή και χαµηλού κόστους
στέγαση

σε

µια

γενιά

φτωχών

οικογενειών-

κυρίως

διότι

το

κεφαλαιακό κόστος και τα ενοίκιά του παρέµειναν χαµηλά. Προϊόντος
του χρόνου, η ίδια η οικονοµία θα έθεταν το κτίριο αυτό προ σοβαρών
οικονοµικών και δοµικών προβληµάτων.
Ασφαλώς, όπως παρατήρησαν κάποιοι ειδικοί του ακαδηµαϊκού
χώρου καθώς και του χώρους της πολιτικής την εποχή εκείνη, εάν η
ενεργειακή κρίση του 1979 είχε διαρκέσει ή είχε επιδεινωθεί, η
οικονοµική προσιτότητα project όπως το Viking Terrace θα είχαν
αντιµετωπίσει προβλήµατα πολύ γρηγορότερα. Αυξηµένες τιµές σε
ενεργειακά προϊόντα για µεγάλο χρονικό διάστηµα θα έθεταν εν
κινδύνω

εκατοντάδες

χιλιάδες

κατοικίες

επιδοτούµενες

από

την

κυβέρνηση σε όλη την χώρα. Όµως, επειδή οι αιτίες της πετρελαϊκής
κρίσης του 1979-1981 ήταν θνησιγενείς, η απειλή για την οικονοµικώς
προσιτή

κατοικία

παρέµεινε

σε

µεγάλο

βαθµό

θεωρητική

για

εµφανίστηκαν

πιο

τουλάχιστον µερικές δεκαετίες ακόµη.
Κατά

τη

διάρκεια

των

δεκαετιών

αυτών

µοντέρνα προγράµµατα οικονοµικώς προσιτής στέγασης, ιδιαίτερα το
οµοσπονδιακό Low-Income Housing Tax Credit, που ενεργοποιήθηκε
το 1987. Τα προγράµµατα αυτά υπερφαλάγγισαν τα προηγούµενα
εγχειρήµατα, όπως το Section 236, αλλά, επίσης, δεν σπουδαιολόγησαν
τα ενεργειακά κόστη ως παράγοντα για την επίτευξη της οικονοµικής
προσιτότητας. Όπως και µε τους προκατόχους τους, εστίασαν στην
χρήση

φθηνών

κεφαλαίων

και

την

συγκράτηση

του

κόστους

κατασκευής και των ενοικίων, κάτι που αποδείχθηκε αρκετό όσο οι
τιµές των ενεργειακών προϊόντων παρέµεναν σταθερά χαµηλές.
Ας µεταφερθούµε τώρα στο 2005, µερικά µόλις χρόνια µετά από
τα 30 α γενέθλια του Viking Terrace. Σε αυτό το χρονικό σηµείο, ακόµη
και το βασικό χαρακτηριστικό του project για το 1970, δηλ. η
οικονοµική προσιτότητα, τίθεται εν αµφιβόλω. Μετά από χρόνια
αναποτελεσµατικής
εξοπλισµού

συντήρησης,

εµφανίζονταν

όλο

οι
και

διαρροές

και

περισσότερο.

Τα

οι

αστοχίες

αυξανόµενα

λειτουργικά έξοδα και τα ενοίκια που παρέµεναν χαµηλά εξαφάνισαν
τα αποθέµατα ρευστού του κτρίου. Οι ιδιοκτήτες ήθελαν να πουλήσουν
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την ιδιοκτησία τους και αυτό θα σήµαινε αύξηση των ενοικίων εκτός
εάν

ο

αγοραστής

κερδοσκοπικός

ήταν

κάποια

οργανισµός

που

κυβερνητική
προσέφερε

υπηρεσία

οικονοµικώς

ή

µη

προσιτή

στέγαση. (Παρότι φθαρµένες και µη αποδοτικές, οι κατοικίες θα
µπορούσαν να ενοικιαστούν περίπου $100 περισσότερο από τα τότε
ενοίκιά τους.)
Η οικονοµικώς προσιτή στέγαση σπανίζει σε όλη τη χώρα, αλλά
θεωρείται

ιδιαιτέρως

πολύτιµη

σε

αγροτικές

περιοχές

όπως

το

Worthington, όπου τα ηµεροµίσθια είναι χαµηλά, τα διαµερίσµατα
προς ενοικίαση λίγα και η ιδιόκτητη κατοικία αποτελεί άπιαστο όνειρο
για πολλές οικογένειες. Για την ευάριθµη πληθυσµιακή οµάδα των
µεταναστών και των χαµηλού ειδοδήµατος εργατών του Worthington,
οι

οποίοι

καταλαµβάνουν

πολλές

από

τις

θέσεις

ανειδίκευτου

βιοµηχανικού εργάτη της πόλης, το κόστος στέγασης είναι εξαιρετικά
σηµαντικό.
Η

πόλη

του

Worthington,

προσπαθώντας

απεγνωσµένα

να

διασώσει έναν πόρο στέγασης που κινδύνευε, απευθύνθηκε στη
Southwest

Minnesota

Housing

Partnership,

µια

τοπική

µη

κερδοσκοπική εταιρία ανάπτυξης, η οποία εξυπηρετούσε πάνω από 25
αγροτικές περιοχές (κοµητείες). Η εταιρία αυτή και η πόλη αιτήθηκαν
Low-Income Housing Tax Credits (LIHTC) µέσω του Minnesota
Housing Finance Agency (γνωστού και µε τη σύντµηση Minnesota
Housing)

και

διαµόρφωσαν

ένα

περίπλοκο

µίγµα

δηµόσιων

και

φιλανθρωπικών χρηµατοδοτήσεων για την αγορά, την συντήρηση και
την ανακαίνιση του Viking Terrace.
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής, αποτέλεσαν έναν από
τους πρώτους λήπτες κονδυλίων από την τότε πιο πρόσφατη πηγή
πόρων για οικονοµικώς προσιτή στέγαση: τις Πράσινες Κοινότητες της
Minnesota. Το νέο πρόγραµµα είχε ξεκινήσει το 2005 να επενδύει σε
project βιτρίνες επίδειξης, ώστε να αποδείξει ότι οι οικολογικές
προδιαγραφές όχι µόνο είναι συµβατές µε το χαµηλό κόστος, αλλά
προσδίδουν και µεγαλύτερη αξία τόσο για τους κατοίκους, όσο και για
τις κοινότητες. Το Viking Terrace, καθώς και τρία άλλα καινοτόµα
project στην Πολιτεία, πληρούσαν αυτά τα κριτήρια.
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Με την υποστήριξη των Πράσινων Κοινοτήτων της Minnesota, και
τις βελτιώσεις που µε την υποστήριξη αυτή κατέστησαν εφικτές, το
Viking Terrace θα µπορούσε για πρώτη φορά να γίνει οικονοµικώς
προσιτό όχι µόνο αναφορικά µε τα βασικά κατασκευαστικά κόστη και
τα ελεγχόµενα ενοίκια, αλλά και µε την οικονοµική του χρήση
ενέργειας και νερού, τις µειωµένες απαιτήσεις του για επισκευές και
αντικαταστάσεις,

και

την

ικανότητά

του

να

ανταποκρίνεται

µε

οικονοµικό τρόπο στις αυξηµένες απαιτήσεις του µεταβλητού κλίµατος
της αγροτικής Minnesota. Ο τρόπος µε τον οποίο αυτή η νέα
προσέγγιση στην οικονοµική προσιτότητα κατέστη εφικτή, και οι
επιπτώσεις

της

στην

οικονοµικώς

προσιτή

στέγαση

σε

όλη

τη

Minnesota µα και αλλού, αποτελούν το θέµα των επόµενων κεφαλαίων
της εργασίας αυτής. Αρχικά, όµως, αξίζει να αναφερθεί ότι η νέα
προσέγγιση στην οικονοµική προσιτότητα στο Viking Terrace ήταν
εξαιρετικά επίκαιρη. Ως τη στιγµή που το Housing Partnership ανέλαβε
τα διαµερίσµατα και άρχισε τις ανακαινίσεις τους, οι τιµές του
πετρελαίου έφτασαν τα $70 ανά βαρέλι.
Εικόνα 4.3
Τα τέσσερα Projects

N ew San Ma rco –

Ripley G arden s

– The W ellston e Ap art. – V ik ing Terr ace
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4.4 Η «οικονοµική προσιτότητα» στην πράσινη χιλιετηρίδα
Η

ιστορία

του

τρόπου

µε

τον

οποίο

το

Viking

Terrace

αντιµετώπισε τη νέα και περισσότερο απαιτητική πρόκληση αναφορικά
µε

την

οικονοµική

δραµατικά

προσιτότητα

αυξηµένων

ηλεκτρισµού

–

τιµών

αρχίζει

µε

–

συµπεριλαµβανοµένων

πετρελαίου,

την

ανάδειξη

φυσικού
µιας

αερίου

θεµελιωδώς

των
και
νέας

προσέγγισης της οικονοµικώς προσιτής στέγασης και της ανάπτυξης
µίας κοινότητας, της οποίας η αρχή τοποθετείται τουλάχιστον στη
δεκαετία του 1990. Στα χρόνια αυτά άρχισε να σχηµατοποιείται µια
συναίνεση µεταξύ των διαµορφωτών της στεγαστικής πολιτικής και
των υπηρεσιών υγείας και δηµόσιας υγιεινής στο ότι πάρα πολλά
project οικονοµικώς προσιτής στέγασης δεν συνέβαλλαν στην υγεία
των κατοίκων τους. Στην πραγµατικότητα η κατοικία πολύ συχνά
συνέβαλε στην επιδείνωση της υγείας – εκθέτοντας τους κατοίκους σε
δηλητηριάσεις από χρώµατα µολύβδου και σκόνη ή σε κινδύνους
εισπνοής

αλλεργιογόνων,

µούχλας

και

υγρασίας.

Η

πολυκοσµία

επιτάχυνε τους ρυθµούς διάδοσης των ασθενειών. Οι φθαρµένες
µοκέτες και τα πορώδη οικοδοµικά υλικά προσέλκυαν επιβλαβή έντοµα
και µικρόβια, και η απουσία χώρων άθλησης και ιατρικής φροντίδας
στην εγγύτερη περιοχή περιόριζε τις πιθανότητες των κατοίκων να
παραµείνουν υγιείς.
Παράλληλα, την ίδια χρονική περίοδο, αυξανόταν η ανησυχία για
την αποδοτικότητα της ενέργειας, ως παράγοντα του κόστους και της
αξίας της στέγασης. Η επιτυχία του οµοσπονδιακού προγράµµατος
Energy Star – ένα σύστηµα κατηγοριοποίησης/βαθµολόγησης που
εισήχθη το 1992 από το Environmental Protection Agency (EPA),
αρχικά για να πιστοποιήσει τις ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρονικές
συσκευές – µεταµόρφωνε πολύ γρήγορα τον τρόπο µε τον οποίο οι
καταναλωτές

επέλεγαν

όλων

των

ειδών

τις

συσκευές

και

τον

εξοπλισµό. Έως τα µέσα της δεκαετίας του 1990, οι ετικέτες Energy
Star συνηθέστατα διακοσµούσαν υψηλής αποδοτικότητας οικιακές
συσκευές, συστήµατα θέρµανσης και ψύξης, εξοπλισµό γραφείου,
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φωτισµό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα. Εφαρµόζοντας τη
σύζευξη

αποδοτικότητας

και

περιβαλλοντικής

υπευθυνότητας

σε

ευρύτερη κλίµακα, η ΕΡΑ επέκτεινε το σύστηµα Energy Star στα
οικοδοµικά πρότυπα το 1995, και αργότερα άρχισε να πειραµατίζεται
µε µια νέα οµάδα κατηγοριοποιήσεων ειδικά συνδεδεµένων µε την
υγιεινή του αέρα εντός των σπιτιών. Το U.S. Green Building Council,
ένας συνασπισµός των µεγαλύτερων εταιριών του κατασκευαστικού
τοµέα,

εντωµεταξύ,

ανέπτυσε

µία

οµάδα

προτύπων

και

κατηγοριοποιήσεων για αειφόρο και υψηλής επίδοσης οικοδόµηση. Τα
διάφορα επίπεδα πιστοποιήσεων του Council έγιναν σύντοµα ευρύτερα
γνωστά στον κατασκευαστικό κλάδο ως LEED, ένα αρκτικόλεξο του
Leadership in Energy and Environmental Design.
Ιδιαιτέρως

οι

εµπορικοί

κατασκευαστές

άρχισαν

να

αντιµετωπίζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη φιλικότητα προς
το

περιβάλλον

ως

κάτι

περισσότερο

από

µια

απλή

προσθήκη

πολυτελείας, ακόµη και πριν την κατακόρυφη αύξηση στις τιµές της
ενέργειας

που

ξεκίνησε

στα

µέσα

της

δεκαετίας

του

2000.

Η

οικολογική κατασκευή νέων ή ανακατασκευασµένων κτιρίων γραφείων
άρχισε να γίνεται κανόνας στις εµπορικές πρακτικές µέχρι το τέλος της
δεκαετίας του ’90. Αρκετά χρόνια αργότερα η εφηµερίδα Washington
Post αποτύπωσε την τάση αυτή σηµειώνοντας ότι «τα εµπορικά κτίρια
καταναλώνουν πάνω από το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας όλης
της χώρας...Ενώ η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στη βιοµηχανία
έχει σταθεροποιηθεί την τελευταία δεκαετία, η κατανάλωση στα
εµπορικά κτίρια έχει αυξηθεί πάνω από 4% σε ένα έτος, σύµφωνα µε
το Energy Information Administration. Οι ειδικοί στην αποδοτική
ενέργεια

τονίζουν

ότι

βελτιωµένες

τεχνικές

οικοδόµησης,

νέες

συσκευές που θα εξοικονοµούν ενέργεια και ευφυέστερη διαχείριση
µπορούν να µειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 20% σε παλαιά
εµπορικά κτίρια και µέχρι και 50% σε νεότερα, µειώνοντας δραστικά
την µόλυνση του αέρα και τους λογαριασµούς του ηλεκτρικού.»
Οι σχεδιαστές, τόσο της πόλης όσο και της ευρύτερης περιοχής,
ολοένα

και

περισσότερο

συλλάµβαναν

τους

εαυτούς

τους

να

αγωνίζονται ενάντια στα αυξανόµενα κόστη – τόσο σε ατοµικό όσο και
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σε κοινωνικό επίπεδο – της µητροπολιτικής εξάπλωσης και της
επακόλουθης µόλυνσης και αύξησης των αποβλήτων. Μια περισσότερο
αειφόρος προσέγγιση στην ανάπτυξη και στη χρήση γης ήταν ήδη
ζητούµενο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σύµφωνα µε
πολλούς, και σύντοµα θα γινόταν εκ των ων ουκ άνευ. Για τους
σχεδιαστές που ενδιαφέρονταν για την οικονοµικώς προσιτή στέγαση
το ζήτηµα της εξάπλωσης έθετε µια ιδιαίτερη σειρά αντικρουόµενων
προκλήσεων: Τοποθετώντας τέτοιου είδους οικίες σε πολύ λίγες
τοποθεσίες συχνά οδηγούσε σε αποµόνωση και σε συγκεντρωµένη
φτώχεια,

ενώ

διασπείροντάς

τες

σε

αποµακρυσµένες

περιοχές

(ιδιαίτερα αν αυτές δεν εξυπηρετούνταν επαρκώς από δηµόσιες
συγκοινωνίες) έθεταν άλλου είδους εµπόδια τόσο στους κατοίκους όσο
και σε όσους τις ανέπτυσαν. Η εύρεση του σωστού σηµείου ισορροπίας
– κεντρικές τοποθεσίες µε επαρκή πυκνότητα και καλές συγκοινωνίες
αλλά

και

πολυσυλλεκτικές

κοινότητες

µε

ποικιλία

σπιτιών

και

εισοδηµάτων – είχε καταστεί µια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις
της στεγαστικής πολιτικής του τέλους του 20 ο υ αιώνα.
Ολοένα και περισσότερο οι σκέψεις αυτές είχαν αρχίσει να
συγκλίνουν. Περισσότερο ή λιγότερο κατηγορηµατικά όλες είχαν ένα
κοινό, κεντρικό υπόβαθρο: Η ανάπτυξη σπιτιών, επιχειρήσεων και
κοινοτήτων θα µπορούσε να συµβάλει πολύ περισσότερο στην υγεία
και

την

ευφορία

τόσο

των

κατοίκων,

όσο

και

της

κοινωνίας

γενικότερα, απ’ότι γίνεται σήµερα, ενώ παράλληλα συντηρεί πόρους οι
οποίοι ολοένα και περισσότερο γίνονται σπανιότεροι και ακριβότεροι.
Όµως για να συµβεί αυτό, θα πρέπει να αλλάξουν οι κατεστηµένες
πρακτικές σε έναν αριθµό επαγγελµατικών τοµέων. Οι τοµείς αυτοί
συµπεριλαµβάνουν την αρχιτεκτονική και την επιστήµη του πολιτικού
µηχανικού, την κατασκευή, την χρηµατοδότηση, τους κανονισµούς
οικοδόµησης, τον σχεδιασµό των χρήσεων γης και τις δηµόσιες
πολιτικές

στην

ανάπτυξη

κοινοτήτων

και

στην

στέγαση.

Η

πραγµατοποίηση των αλλαγών αυτών θα ήταν ένα έργο δύσκολο και
χρονοβόρο,

αλλά

η

πίεση

υπέρ

τους

είχε

ήδη

αρχίσει

να

σχηµατοποιείται αν όχι σε όλους, σίγουρα στους περισσότερους
αντίστοιχους τοµείς. Ακόµη και έτσι, οι πιο πρακτικές προσπάθειες για
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τις αλλαγές αυτές παρέµεναν διακριτικές και εν παραλλήλω – ένας
κλάδος του κατασκευαστικού τοµέα, ένας άλλος κλάδος στη δηµόσια
υγιεινή, και κάποιοι άλλοι κλάδοι στην κυβέρνηση και στην πολιτική.
Σε

µια

εθνική

“Enterprise”

συνδιάσκεψη

το

2004,

µε

χορηγούς

την

και το National Center for Healthy Housing, οι

συµµετέχοντες από τους κλάδους της στέγασης, της δηµόσιας υγείας,
των

περιβαλλοντικών

κινηµάτων

και

της

ανάπτυξης

κοινοτήτων

καταπιάστηκαν από κοινού µε ένα και µόνο ζήτηµα, το οποίο γινόταν
ολοένα και περισσότερο σύνηθες σε τέτοιου είδους forum: Πέραν της
ενθάρρυνσης ξεχωριστών αλλαγών στο σχεδιασµό και την κατασκευή
σπιτιών, µία προς µία – καλύτερος σχεδιασµός χώρου εδώ, πιο
αποδοτική κατασκευή και συσκευές εκεί, πιο υγιεινά υλικά και
καλύτερη ποιότητα αέρα κάπου αλλού – δεν θα έπρεπε ο στόχος να
είναι ένα πλήρες πρότυπο για υγιεινή και αειφόρο στέγαση και
κοινότητα, ένα πρότυπο όχι µόνο περιβαντολλογικά υπεύθυνο αλλά και
οικονοµικώς προσιτό; Στην συζήτηση αυτή, αλλά και σε άλλες
αντίστοιχες της ίδιας χρονικής περιόδου, το όραµα ενός οικολογικού
κινήµατος για την οικονοµικώς προσιτή στέγαση άρχισε να παίρνει
σάρκα και οστά.

4.5 Ορίζοντας το «πράσινο»
Το όραµα ενός οικολογικού κινήµατος άρχισε να σχηµατοποιείται
στην “Enterprise” αρκετά πριν από τη συνδιάσκεψη του 2004 για την
υγιεινή στέγαση. Ένα χρόνο νωρίτερα τα ανώτερα στελέχη της
“Enterprise”
την

ιδέα

άρχισαν να συζητούν µε κάποιους ειδικούς ανεπισήµως

του

αειφόρου

σχεδιασµού

και

κατασκευής

σπιτιών,

αρχίζοντας µε τον Jonathan Rose, µέλος του ∆.Σ. της «Enterprise”, και
βραβευµένου

για

την

ανάπτυξη

οικολογικών

project

πολλαπλών

χρήσεων, ο οποίος συµµετείχε και στο ∆.Σ. του Natural Resources
Defense Council (NRDC). Μία άλλη σηµαντική συµµετοχή στις
συζητήσεις αυτές ήταν και ο Gregory H. Kats,

ένας από τους

γνωστότερους

τα

επαϊοντες

πάνω

στο
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κόστος

και

οφέλη

της

οικολογικής

ανάπτυξης.

Όσο

οι

συζητήσεις

διευρύνονταν,

ενσωµατώνοντας ειδικούς στο φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασµό,
την ανάπτυξη κοινοτήτων και την δηµόσια υγεία, έγινε κοινός τόπος η
ανάγκη

για

την

υιοθέτηση

ενός

ολοκληρωµένου

πακέτου

κατευθυντήριων γραµµών για οικολογική και οικονοµικώς προσιτή
στέγαση. Η σκέψη ήταν να σχηµατοποιηθεί µία οµάδα κριτηρίων τα
οποία, όπως το έθεσε αργότερα η Dana Bourland, Senior Director των
Πράσινων Κοινοτήτων, «θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει κάποιος που
αναπτύσσει οικονοµικώς προσιτές κατοικίες, γνωρίζοντας ότι µε
ελάχιστη αύξηση στο κόστος του project – και ουσιαστικά µε
µακροπρόθεσµη εξοικονόµηση χρηµάτων – θα ανταποκρινόταν σε µια
σειρά ζητηµάτων: αποδοτικότητα, υγεία, περιβαλλοντική υπευθυνότητα
και αειφορία.» Σύντοµα, οι ανεπίσηµες συζητήσεις απέκτησαν πιο
δοµηµένη µορφή, και µε την ενθάρρυνση του Rose, η “Enterprise” και
το NRDC ένωσαν επισήµως τις δυνάµεις τους στα µέσα του 2004 για
να προωθήσουν το project.
Ως ένα πρώτο βήµα, ένωσαν όλους τους ειδικούς υπό το σχήµα
µιας διαθεµατικής επιτροπής, σύµφωνα µε τον καινοτόµο σχεδιασµό
των Πράσινων Κοινοτήτων, για να σχηµατοποιήσουν µία κοινή οµάδα
κριτηρίων. Πέρα από την “Enterprise” και το NRDC, η οµάδα
συµπεριέλαβε συµβούλους ή µέλη του U.S. Green Building Council,
του National Center for Healthy Housing, του Center for Maximum
Potential Building Systems, του American Planning Association, του
American Institute of Architects, του Global Green USA and Southface
– πολλοί εκ των οποίων είχαν ήδη σχηµατίσει από µόνοι τους
τουλάχιστον ένα µέρος µιας ατζέντας οικολογικής ανάπτυξης.
Η συµβουλευτική επιτροπή, έτσι, είχε αρκετούς προκατόχους και
µοντέλα για να αντλήσει εµπειρία. Μέχρι τότε, το γνωστότερο από
αυτά ήταν το LEED, οι κατηγοριοποιήσεις κτιρίων του οποίου
σύµφωνα µε διάφορα είδη κριτηρίων εφαρµόζονταν σε διάφορα
project.

Παρά

το

ότι

διαφοροποιούνται

για

νέες

κατασκευές,

υπάρχοντα κτίρια, εσωτερικούς χώρους µε εµπορικές χρήσεις κ.τ.λ. τα
συστήµατα κατηγοριοποίησης σε γενικές γραµµές εστιάζουν σε πέντε
βασικά χαρακτηριστικά: αειφόρες τοποθεσίες, αποδοτικότητα νερού,
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ενέργεια και ατµόσφαιρα, υλικά και πηγές πόρων, και ποιότητα
εσωτερικού περιβάλλοντος. Τα νέα πρότυπα κατασκευής του LEED,
παρόλο που σχεδιάστηκαν για κτίρια γραφείων και για πολύ µεγάλα
συγκροτήµατα

που

απευθύνονται

σε

πολλαπλές

οικογένειες,

αποτέλεσαν ένα χρήσιµο σηµείο εκκίνησης.
Ένα σύστηµα κατηγοριοποίησης του LEED, µε το όνοµα LEED-H,
θα

αναπτυσσόταν

Κοινοτήτων.

σύντοµα

∆οκιµαζόταν

µετά
από

τη

τότε

δηµιουργία
πιλοτικά.

των

Μιά

Πράσινων

άλλη

οµάδα

κριτηρίων για ανάπτυξη γειτονιάς επίσης σχεδιάζεται, παρόλο που
τελεί ακόµη υπό ανάπτυξη ενόσω τυπώνεται αυτή η εργασία. Σύµφωνα
µε την αρχική του σύλληψη το LEED-H αναµενόταν να έχει την
µεγαλύτερη επίδραση στα ανώτερα κλιµάκια της αγοράς κατοικίας –
«το 25% των καινούργιων σπιτιών αριστεύουν στην αποδοτικότητα
πόρων και την περιβαλλοντική διαχείριση», σύµφωνα µε το U.S. Green
Building Council. Ήδη γίνονται συζητήσεις για να προσδιοριστεί η
εφαρµογή του LEED-H στην οικονοµικώς προσιτή κατοικία. Τα
συµπεράσµατα

της

συµβουλευτικής

επιτροπής

των

Πράσινων

Κοινοτήτων και η πρακτική δοκιµή των κριτηρίων της παρέχει ένα
πολύτιµο σύνολο ιδεών και εµπειρίας για την υποβοήθηση των
συζητήσεων αυτών.
Άλλες κατευθυντήριες γραµµές οικολογικής κατασκευής επίσης
χρησιµοποιούνταν σε διάφορα µέρη και παρείχαν µια πιο διευρυµένη
βάση

για

τη

δουλειά

της

επιτροπής.

Όπως

και

το

LEED,

οι

κατευθύνσεις αυτές απευθύνονταν κυρίως σε κατασκευαστές της
αγοράς,

αλλά

αποδείχθηκαν

εξαιρετικά

εφαρµόσιµες

και

στην

οικονοµικώς προσιτή κατοικία. Αντιθέτως µε το LEED, απευθύνονταν
σε συγκεκριµένες πόλεις ή περιοχές. Το Office of Housing για την
πόλη

του

Seattle

οικολογικής

δηµοσίευσε

οικοδόµησης,

έξι

κατηγορίες

το

όνοµα

µε

σετ

κριτηρίων

Sea-Green,

ειδικά

προσαρµοσµένα στην αγορά της οικονοµικής προσιτής κατοικίας, µε
ιδιαίτερη έµφαση σε περιβαντολλογικά και ενεργειακά ζητήµατα στην
περιοχή του Pacific Northwest. Το Office of Sustainable Development
στο

Portland,

Ore.,

είχε

επίσης

αναπτύξει

ένα

σετ

τοπικών

κατευθυντήριων γραµµών για οικολογική και οικονοµικώς προσιτή
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στέγαση. Ο Southface, ένας µη κερδοσκοπικός, περιβαντολλογικός
οργανισµός µε βάση την Atlanta, σε συνεργασία µε το Atlanta Home
Builders Association εξέδοσε ένα σετ προτύπων για υγιή, αποδοτική
και αειφόρο οικοδόµηση σπιτιών, µε το όνοµα EarthCraft House.
Αντλώντας από τα παραπάνω και από άλλες πηγές, µετά από
έντονη προσπάθεια διάρκειας έξι µηνών, από τον Ιούλιο έως το
Νοέµβριο του 2004, η οµάδα συµφώνησε σε ένα έντυπο που έθετε
λεπτοµερή κριτήρια για οικολογική και οικονοµικώς προσιτή στέγαση,
µε οκτώ απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Μία ενσωµατωµένη διεργασία σχεδιασµού, κατά την οποία
οι αειφόρες στρατηγικές οικοδόµησης εξετάζονται από τα
πρώτα

στάδια

του

σχεδιασµού

του

project,

µε

την

συµµετοχή ενός επαγγελµατία πιστοποιηµένου από το
LEED

ή

ενός

έµπειρου

ειδικού

στην

οικολογική

οικοδόµηση από το εναρκτήριο λάκτισµα.
2. Τοποθεσίες, που συµβάλλουν στην διατήρηση των πόρων,
εκµεταλλεύονται

τις

υπάρχουσες

υποδοµές

και

τα

πλεονεκτήµατα του άστεος, είναι κοντά στις δηµόσιες
συγκοινωνίες και συνεισφέρουν στη δηµιουργία υγειών
και ζωηρών κοινοτήτων.
3. Βελτιώσεις

στο

χώρο

οι

οποίες

επιβάρυνση

του

περιβάλλοντος,

συντηρούν

τους

φυσικούς

ελαχιστοποιούν
προάγουν

πόρους,

την

την

υγεία,

βελτιώνουν

την

λειτουργική αποδοτικότητα και προωθούν τις δηµόσιες
συγκοινωνίες, την ποδηλασία και το περπάτηµα.
4. Συντήρηση του νερού, συµπεριλαµβανοµένων αποδοτικών
«υγρών»

συσκευών

και

εξοπλισµού,

διαµορφώσεις

εξωτερικών χώρων που δεν απαιτούν σπατάλη νερού και
άρδευσης, και χρήση βρόχινου και ανακυκλωµένου νερού
όπου αυτό είναι εφικτό.
5. Αποδοτικότητα ενέργειας σε κάθε στάδιο και πλευρά του
project,

συµπεριλαµβανοµένων

κατασκευής,

σχεδιασµός

και

αποδοτικών
µονώσεις

µεθόδων

µονάδων

για

αποδοτική θέρµανση και ψύξη, εγκατάσταση συσκευών
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Energy Star, και χρήση αποδοτικού φωτισµού εντός και
εκτός.
6. Φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, συµπεριλαµβανοµένης
της επανάχρησης και ανακύκλωσης στον τόπο κατασκευής,
ώστε να µειωθεί η ανάλωση νερού, και η χρήση προϊόντων
και

τεχνικών

οικοδόµησης

που

συµβάλλουν

σε

µεγαλύτερης διάρκειας, υγιεινά και µε αποδοτικότητα στη
χρήση πόρων κτίρια.
7. ∆ηµιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος ζωής, το οποίο θα
είναι εύκολο να συντηρηθεί και να παραµείνει καθαρό, θα
βασίζεται σε ασφαλή, βιοδιασπώµενα υλικά που ευνοούν
την υγιή φιλοξενία, ιδιαίτερα των ευαίσθητων οµάδων,
όπως παιδιά, ηλικιωµένους και κατοίκους µε αναπνευστικά
προβλήµατα ή µε ανεπαρκές ανοσοποιητικό σύστηµα.
8. Αειφόρες

λειτουργίες

συµπεριλαµβανοµένων
µεγιστοποιούν

την

σχεδίων

και
και

αποδοτικότητα,

συντήρηση,
πολιτικών
και

που

εκπαίδευση

εργαζοµένων και κατοίκων στην συντήρηση της υψηλής
ποιότητας της εν λόγω ιδιοκτησίας.
Η πλήρης έκδοση των κριτηρίων, των οποίων οι λεπτοµέρειες δεν
ξεπερνούν τις 50 σελίδες, σκιαγραφούν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση
στην οικολογική ανάπτυξη, η οποία καλύπτει τα πάντα από το που
τοποθετείται και πως σχεδιάζεται και οικοδοµείται το project µέχρι τον
τρόπο µε τον οποίο το ολοκληρωµένο οικοδόµηµα συµβάλλει στην
υγεία των κατοίκων του, στην κοινότητα που το περιβάλλει και στο
ευρύτερο περιβάλλον. Εφαρµόζονται σε µονοκατοικίες, αλλά και σε
πολυκατοικίες,

και µπορούν να

χρησιµοποιηθούν

τόσο για

νέες

κατασκευές όσο και για αναπαλαιώσεις. Πάντως, µε όλο τους το εύρος
και το βαθµό ενσωµάτωσης, τα κριτήρια επίσης ικανοποιούν την
αυστηρότερη απαίτηση της επιτροπής: Είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε η
αύξηση που επιφέρουν στο αρχικό κόστος του project να είναι
ελάχιστη και να αποσβένεται µε τις λειτουργικές εξοικονοµήσεις και
το µειωµένο κόστος συντήρησης.
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Ο Greg Kats, σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα, είχε εκδώσει µια
έρευνα 33 προσφάτων οικολογικών κτιρίων σε όλες τις Ηνωµένες
Πολιτείες, δείχνοντας ότι η µέση «οικολογική επιβάρυνση» (green
premium) – το επιπλέον κόστος για την απόκτηση διάφορων επιπέδων
LEED πιστοποίησης – ήταν λίγο µικρότερο από 2%, ή $3 ως $5 ανά
τετραγωνικό πόδι. Για την οικονοµικώς προσιτή κατοικία κάτι τέτοιο
θα µεταφραζόταν σε ένα πρόσθετο κόστος ανά κατοικία της τάξης των
$2.000 έως $5.000. Ακόµη και αυτό το επιπλέον κόστος, σύµφωνα µε
την έρευνα του Kats, θα µπορούσε να µειωθεί µε συνειδητό σχεδιασµό
και design, και τα επόµενα χρόνια, όσο η τεχνογνωσία στις τεχνικές
της οικολογικής οικοδόµησης θα εξαπλώνονται, θα αποµειωνόταν
περαιτέρω. Ο Kats έγραψε:
Το µεγαλύτερο µέρος αυτού (του επιπρόσθετου) του κόστους
οφείλεται στην αύξηση του απαιτούµενου χρόνου ενασχόλησης του
αρχιτέκτονα

και

µοντελοποίησης

του
και

πολιτικού

στον

χρόνο

µηχανικού,
που

στο

απαιτείται

κόστος
για

την

ενσωµάτωση των πρακτικών της αειφόρου οικοδόµησης στα
project. Γενικά, όσο νωρίτερα ενσωµατώνονται τα στοιχεία του
οικολογικού κτιρίου στην διεργασία του design, τόσο περισσότερο
µειώνεται το κόστος. Το κόστος του οικολογικού σχεδιασµού έχει
µειωθεί τα τελευταία χρόνια, αφού αντιστοίχως αυξήθηκε ο
αριθµός των οικολογικών κτιρίων.
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4.6 Πραγµατοποιώντας τις Πράσινες Κοινότητες
Ακόµη και ενόσω οι ειδικοί σφυρηλατούσαν έναν κοινά αποδεκτό
ορισµό της «οικολογικής και οικονοµικώς προσιτής στέγασης», πολλοί
από τους οργανισµούς που συµµετείχαν αναρωτιόντουσαν τι θα
µπορούσαν να κάνουν, ως πρωταγωνιστές και πρωτοπόροι του κλάδου
της στέγασης, του περιβάλλοντος και των δηµόσιων πολιτικών, ώστε
να

εγχαράξουν

τον

ορισµό

αυτό

στην

καθηµερινότητα

της

Αµερικανικής στεγαστικής πολιτικής και πρακτικής. Η απάντηση στο
ερώτηµα αυτό ήταν η πρωτοβουλία των Πράσινων Κοινοτήτων: Μία
πενταετής προσπάθεια της “Enterprise” , µε προϋπολογισµό $555
εκατοµµυρίων, να οικοδοµηθούν 8.500 υγιεινά και περιβαντολλογικώς
αειφόρα σπίτια για οικογένειες χαµηλών εισοδηµάτων σε όλη τη χώρα.
Η “Enterprise”, το Natural Resources Defense Council καθώς και οι
άλλοι 20 ιδρυτικοί εταίροι του προγράµµατος οραµατίστηκαν ένα
εγχείρηµα αρκούντως µικρό, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσεκτικός
ποιοτικός του έλεγχος, αλλά και αρκούντως µεγάλο για να στείλει ένα
µήνυµα στην ευρύτερη αγορά.
Ισχυρίστηκαν ότι παρουσιάζοντας την οικονοµική αποδοτικότητα
των οικολογικών προτύπων σε διάφορες τοποθεσίες και σε µια
σηµαντική κλίµακα, το νέο πρόγραµµα θα µπορούσε να «ανοίξει την
πόρτα

για

τους

παρόχους

οικονοµικώς

προσιτής

στέγασης

στην

αειφόρο ανάπτυξη,» όπως ανέφερε και µια αρχική τοποθέτηση των
Πράσινων Κοινοτήτων. Η παρουσίαση αυτή θα απαιτούσε κάποια
κεφαλαιακή επένδυση για την αντιστάθµιση του αρχικού κόστους της
οικολογικής ανάπτυξης, καθώς και εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη
στην πρακτική εφαρµογή των νέων κριτηρίων. Θα απαιτούσε µια
περίπλοκη προσπάθεια για την µέτρηση του πραγµατικού αρχικού
κόστους, καθώς και των τελικών εξοικονοµήσεων και λοιπών οφέλων
που συµπεριλαµβάνουν τα κριτήρια αυτά. Τέλος, θα απαιτούσε µια
αποτελεσµατική προσπάθεια επικοινωνίας και υποστήριξης για να
καταστήσει τους τεχνικούς και τους διαµορφωτές πολιτικών κοινωνούς
του περιεχοµένου της παρουσίασης του προγράµµατος.
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Η “Enterprise”

και οι Πράσινες Κοινότητές της, κατά τον

σχεδιασµό του νέου εγχειρήµατος, στόχευσαν κάτι περισσότερο από
την απλή κατασκευή ενός σηµαντικού αριθµού project και την
καταγραφή

των

αποτελεσµάτων.

Ο

στόχος

ήταν

περισσότερο

φιλόδοξος: Να εµβαθύνουν από κοινού και να επεκτείνουν σε αυτό που
το 2004 παρέµενε ακόµη ένα µικρό, αποσπασµατικό και ελάχιστα
κατανοητό κοµµάτι της οικολογικής οικοδοµικής ανάπτυξης. Θα ήταν
πιθανότατα εφικτό (και πράγµατι, τελικά αποδείχτηκε σχετικά εύκολο)
να βρεθεί ένα επιλεγµένο δείγµα επαγγελµατιών της ανάπτυξης
ακινήτων, αρχιτεκτόνων, µηχανικών, οικοδόµων και χρηµατοδοτών
που θα µπορούσαν και θα ήθελαν να ξεκινήσουν µερικά οικολογικά
project. Θα ήταν απαραίτητο να βοηθήσουν αυτούς τους πρώτους
συµµετέχοντες να έρθουν σε επαφή µεταξύ τους και να συµπληρώσουν
τα κενά στις γνώσεις και τις εξειδικεύσεις τους, µια διαδικασία που θα
απαιτούσε αρκετό χρόνο, ενέργεια και χρήµατα. Όµως εφόσον ο
µακροπρόθεσµος στόχος ήταν το µπόλιασµα των συνήθων πρακτικών
της οικονοµικώς προσιτής στέγασης σε όλη την επικράτεια µε τις
οικολογικές αρχές, τότε απλώς η ενθάρρυνση µερικών ενθουσιωδών
πιονέρων δε θα επαρκούσε. Θα ήταν επίσης απαραίτητο να αναπτυχθεί
µια συνολικότερη αλλαγή στα πολύπλοκα συστήµατα χρηµατοδότησης,
κανονισµών και επαγγελµατικών πρακτικών που κατευθύνουν τον
εθνικό

κλάδο

οικονοµικώς

προσιτής

κατοικίας,

καθώς

και

ο

καθορισµός των µεθόδων και των προϊόντων του.
Τα

συστήµατα

αυτά

έχουν

διάφορες

διακλαδώσεις

σε

οµοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο. Όµως τα τελευταία έτη
τα κέντρα διαµόρφωσης πολιτικής µε τη µεγαλύτερη επιρροή και το
µεγαλύτερο βαθµό καινοτοµικότητας, ήταν συνήθως οι κυβερνήσεις
των πολιτειών. Οι Πράσινες Κοινότητες, κατά την έρευνά τους για ένα
γόνιµο πολιτειακό περιβάλλον – ένα περιβάλλον όπου τα ινστιτούτακλειδιά θα ήταν ευκίνητα και ανοιχτά στην οικολογική ατζέντα, και
όπου οι δυνατότητες για την παρουσίαση των project θα ήταν σχετικά
ευάριθµες

–

βρήκαν

την

πρώτη

συστήµατος στην Minnesota.
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µεγάλη

ευκαιρία

οικοδόµησης

4.7 Από τα Project στην Συνεργασία και στο Σύστηµα
Όταν το Southern Minnesota Housing Partnership εξέτασε για
πρώτη φορά την εξαγορά και ανακαίνιση των διαµερισµάτων του
Viking Terrace, είχε το όραµα να πετύχει κάτι περισσότερο από την
απλή διατήρηση των οικονοµικώς προσιτών ενοικίων και της διάσωσης
των επιδεινούµενων οικονοµικών, της χειροτερεύουσας δοµής και
συστηµάτων του κτιρίου. Ο οργανισµός ήθελε να δηµιουργήσει το
µοντέλο ενός κτιρίου µεγαλύτερης διάρκειας στο χρόνο, ενεργειακά
αποδοτικού, που θα είχε µειωµένα λειτουργικά έξοδα και κόστη
συντήρησης, θα παρέµενε ελκυστικό και σθεναρό, και δε θα ξανααντιµετώπιζε προβλήµατα σε µία ή δύο δεκαετίες. Η οµάδα θεωρούσε
πρωταρχικής σηµασίας τις παραπάνω αρχές, και διέθετε αρκετή
εµπειρία για να τεκµηριώσει τα πιστεύω της.
«Η φιλοσοφία µας» λέει ο Rick Goodemann, ανώτατο στέλεχος
του Housing Partnership, «είναι ότι αν θέλουµε να διατηρήσουµε τα
κτίρια αυτά, θα πρέπει να περιορίσουµε τα λειτουργικά τους κόστη και
τα έξοδα συντήρησής τους, όσο περισσότερο γίνεται και για όσο
περισσότερο χρόνο είναι δυνατό. Αυτό σηµαίνει µεγαλύτερη αρχική
κεφαλαιακή

επένδυση,

συµπεριλαµβανοµένων

κεφαλαιακών

διαθεσίµων για µελλοντικά έξοδα συντήρησης και λειτουργίας, και
παράλληλα
υψηλού

µείωση

βαθµού.

των

Έχω

µελλοντικών
εµπειρία

20

εξόδων
ετών

µε

στην

αποδοτικότητες
διάσωση

project

κατοικίας που κινδύνευαν, διότι δεν κατασκευάστηκαν σωστά από την
αρχή

και

οι

ιδιοκτήτες

δεν

είχαν

κίνητρα

να

συνεχίσουν

τις

συντηρήσεις και τις επισκευές.»
Όµως όταν οι κρατικοί στεγαστικοί αξιωµατούχοι είδαν για πρώτη
φορά την ολοκληρωµένη πρόταση του Housing Partnership για το
συγκρότηµα, δίστασαν µπροστά στο επιπλέον αρχικό κόστος. Κάποια
οικολογικά στοιχεία του σχεδίου δεν ήταν υπερβολικά ακριβά και δεν
προκάλεσαν ανησυχίες: η επί τόπου ανακύκλωση υλικών, οι µεγάλου
χρόνου ζωής ίνες τσιµέντου στις εξωτερικές πλευρές αντί για ξύλο,
πατώµατα από πραγµατικό linoleum αντί για vinyl, countertops από
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υλικά µε βάση τη σόγια. Όλα αυτά πήραν σχετικά εύκολα, αν και
ανεπισήµως, το πράσινο φως. Όµως µερικά από τα βασικότερα
προβλήµατα

του

κτιρίου

δεν

µπορούσαν

να

θεραπευθούν

δίχως

µεγαλύτερες προσθήκες στο αρχικό κόστος της ανακαίνισης. Οι
επίπεδες οροφές κατακρατούσαν υγρασία και καλοκαιρινή ζέστη και η
συντήρησή τους κόστιζε ακριβά. Οι ανεπαρκείς µονώσεις και τα
παράθυρα που έµπαζαν άφηναν τα διαµερίσµατα έρµαια των ακραίων
κλιµατολογικών συνθηκών της Minnesota. O περιορισµένος εξαερισµός
συνέβαλε στον ανθυγιεινό εσωτερικό αέρα και εκτόξευε το κόστος
θέρµανσης

και

ψύξης.

Ανεξάρτητα

κλιµατιστικά

µηχανήµατα

προσπαθούσαν ανεπιτυχώς να δροσίσουν ολόκληρα διαµερίσµατα.
Όλα αυτά θα µπορούσαν να παρακαµφθούν στην αρχή, αλλά οι
θεµελιώδεις ανεπάρκειες θα συνέχιζαν να υποσκάπτουν το κτίριο
προϊόντος του χρόνου.
Για την διόρθωση αυτών των µακροπρόθεσµων προβληµάτων, το
Housing Partnership είχε προτείνει ένα ασυνήθιστα φιλόδοξο πλάνο.
Αυτό συµπεριλάµβανε την αντικατάσταση των επίπεδων οροφών µε
αετώµατα και ατσάλινες οροφές, οι οποίες όχι µόνο θα απωθούσαν την
υγρασία και θα αντανακλούσαν την θερµότητα, αλλά και θα άφηναν
χώρο για επιπλέον µόνωση. Συµπεριλάµβανε, επίσης, την εγκατάσταση
ενός

γεωθερµικού

συστήµατος

θέρµανσης

και

αερισµού

–

µία

ιδιαιτέρως ακριβή µονάδα, το κόστος της οποίας προσµετρώταν στο
αρχικό κόστος. Τα γεωθερµικά συστήµατα θάβονται κοντά στα κτίρια
ώστε να αντλούν θερµότητα από το υπόστρωµα της γης για θέρµανση
τον χειµώνα ή, λειτουργώντας αντιστρόφως να απάγουν θερµότητα από
τα κτίρια το καλοκαίρι και να τα καταστούν δροσερά και ξηρά.
Απαιτούν περισσότερο καλοσχεδιασµένο αερισµό σε σχέση µε τις
συµβατικές τεχνολογίες θέρµανσης και ψύξης, αλλά ο βελτιωµένος
αερισµός είναι αφεαυτού οφέλιµος για την µακροπρόθεσµη υγεινή του
κτιρίου. Από τη µία µεριά, η γεωθερµική εγκατάσταση και µόνο θα
πρόσθετε στο αρχικό κόστος του project πάνω από µισό εκατοµµύριο
δολάρια. Από την άλλη, όµως, τα εξελιγµένα µοντέλα προσοµοίωσης
των µηχανικών έδειξαν ότι το κόστος αυτό θα αποσβενόταν µέσα σε
µία δεκαετία, µόνο από την εξοικονόµηση στο κόστος ενέργειας.
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Σύµφωνα

µε

την

άποψη

του

Goodemann,

η

ευκαιρία

που

παρουσιαζόταν µε το Viking Terrace θα ήταν κρίµα να χαθεί. Η
καταγραφή των µακροπρόθεσµων εξοικονοµήσεων και αποδοτικοτήτων
θα βοηθούσε στην ενίσχυση του επιχειρήµατος ευρύτερης πολιτικής
υπέρ της διάρρηξης του κύκλου φθηνή-επένδυση/ακριβή-επισκευή στην
οικονοµικώς

προσιτή

κατοικία.

Έτσι,

στο

αρχικό

όραµα

του

Partnership, το project όχι µόνο θα διατηρούσε και θα ενδυνάµωνε το
Viking Terrace για τα επόµενα 50 χρόνια, αντί για 15, αλλά και θα
βοηθούσε στην αλλαγή της κατεύθυνσης της οικοδόµησης οικονοµικώς
προσιτής
µελέτης

κατοικίας.
και

Θα

αποτελούσε

αξιολόγησης

από

το

την

αντικείµενο

Αρχιτεκτονική

ενδελεχούς
Σχολή

του

Πανεπιστηµίου της Minnesota, καθώς και άλλων ειδικών, οι οποίοι
ήταν πρόθυµοι να αποδεχτούν αυτή την ερευνητική πρόκληση.
Πάντως, τέτοιου είδους υπολογισµοί ακόµη και σήµερα απέχουν
από αυτούς που χρησιµοποιούνται από τα παραδοσιακά προγράµµατα
στεγαστικών επιδοτήσεων. Σύµφωνα µε την αρχική θεώρηση των
κρατικών αξιωµατούχων στον κλάδο της στέγασης, το επιπλέον
βραχυπρόθεσµο κόστος ήταν σηµαντικό, ενώ οι µακροπρόθεσµες
εξοικονοµήσεις δεν ήταν ακόµη αποδεδειγµένες. Το κόστος ενός
γεωθερµικού συστήµατος από µόνο του θα επαρκούσε στην Πολιτεία
για να επιδοτούσε δώδεκα κατοικίες κάπου αλλού. Έτσι, το προσωπικό
του Housing Partnership περισσότερο απογοητεύτηκε, παρά εξεπλάγην,
όταν η πρώτη τους αίτηση για κρατική επιδότηση των καινοτόµων
αριστοποιήσεων αποδοτικοτήτων απορρίφθηκε σχεδόν αµέσως.
«Η πρώτη αντίδραση ήταν ‘αποκλείεται’, διότι αυτά δεν ήταν τα
συνήθη για µια βασική ανακαίνιση. Τα στοιχεία αναφορικά µε την
(αποτελεσµατικότητα της) γεωθερµία ήταν ακόµη νέα, και το σύνολο
του

αρχικού

κόστους

συντόµευσε

πολύ

την

ολοκλήρωση

της

συζήτησης. Η Πολιτεία µας έστειλε πίσω για να ετοιµάσουµε µια απλή
πρόταση, την οποία και τελικά υποβάλλαµε. Στην πραγµατικότητα δεν
ήταν και τόσο απλή. Περιείχε ακόµη πολλά οικολογικά στοιχεία –
ανακυκλώσιµα

υλικά

µεγάλου

χρόνου

ζωής,

linoleum,

συσκευές

Energy Star, κάπως καλύτερο αερισµό. Όµως τα µεγάλα πράγµατα
είχαν φύγει.»
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Το Southwest Minnesota Housing Partnership είχε σχεδόν ότι
χρειαζόταν για να ολοκληρώσει ένα σύνηθες οικολογικό project, µε
µια

κρίσιµη

εξαίρεση.

Είχε

κάποια

εµπειρία

στην

οικολογική

κατασκευή (δύο πρόσφατα project, ένα µε 20 σπίτια στην πόλη και µία
µονοκατοικία, αµφότερα µε πολλά οικολογικά χαρακτηριστικά.) Είχε
µία οµάδα σχεδιασµού και µία ανάπτυξης (development) µε πολύ, αν
όχι

όλη,

από

την

απαιτούµενη

εξειδίκευση.

Είχε

µία

οµάδα

ακαδηµαϊκών έτοιµη να µελετήσει και να αξιολογήσει το project. Και
είχε και ένα σύµπλεγµα αποτελούµενο από χαµηλής αποδοτικότητας,
γκρεµισµένα
οικολογική

κτίρια

που

ανακαίνιση.

σχεδόν
Αυτό

που

φώναζαν
δεν

ότι

είχε

χρειάζονταν

ήταν

ένα

µια

σύστηµα

χρηµατοδότησης και παραγωγής πολιτικών στο οποίο θα µπορούσε να
βασιστεί για υποστήριξη – δηλαδή ινστιτούτα και υπηρεσίες που
προσέφεραν

συνήθως

πόρους

χρηµατοδότησης

και

εξειδίκευσης,

δηµόσιες πολιτικές για την αξιολόγηση και ενθάρρυνση της αειφόρου
ανάπτυξης, και αξιωµατούχους στέγασης, τόσο κρατικούς όσο και στον
ιδιωτικό τοµέα, εξοικειωµένους µε την αντασφάλιση και υποστήριξη
τέτοιων project. Στο παρελθόν, η έλλειψη αυτή θα ήταν αρκετή για να
υπερνικήσει τα οραµατικά σχέδια του Partnership για το πρασίνισµα
του Viking Terrace. Όµως οι συνθήκες αυτές έµελλε σύντοµα να
αλλάξουν.
Θα ήταν δίκαιο να παρατηρήσουµε ότι η χρηµατοδότηση του
project θα αποτελούσε εξαιρετικό επίτευγµα, ακόµη και αν δεν ήταν
τόσο οικολογικό. Στην Minnesota, όπως και σχεδόν σε όλες τις
Πολιτείες, ο ανταγωνισµός για τα Housing Tax Credits και τις άλλες
στεγαστικές επιδοτήσεις είναι οξύτατος, και πολλά ελπιδοφόρα project
τελικά δεν τα καταφέρνουν. Ακόµη και αν η πρόταση ήταν κοντά στα
συνηθισµένα πρότυπα το project θα χρειαζόταν περισσότερα χρήµατα
από όσα θα µπορούσε να εξασφαλίσει από οµοσπονδιακούς και
πολιτειακούς πόρους, µια που το συνολικό του κόστος άγγιζε τα $4
εκατοµµύρια. Το Housing Partnership σχεδίαζε να πάρει το υπάρχον
στεγαστικό δάνειο µε επιδότηση λόγω Section 236, και να υποβάλλει
αίτηση για Housing Tax Credits καθώς και για ένα οµοσπονδιακό
κονδύλι HOME, αλλά ακόµη και αν όλες αυτές οι αιτήσεις γίνονταν
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αποδεκτές, και πάλι θα απέµενε ένα αρκετά µεγάλο κενό στη
χρηµατοδότηση. Έτσι, το µακροπρόθεσµο ερώτηµα της αύξησης των
λογαριασµών υπηρεσιών κοινής ωφελείας και της παράτασης του
υψηλού κόστους συντήρησης θα παρέµενε αναπάντητο.
Ο Goodemann έτρεφε βάσιµες ελπίδες ότι το Greater Minnesota
Housing Fund (GMHF), η πόλη του Worthington και πιθανώς και άλλοι
σπόνσορες θα κάλυπταν το έλλειµµα στην χρηµατοδότηση του project.
Είχε αρχίσει συζητήσεις µε το GMHF µε αυτή την προσδοκία, παρόλο
που φανταζόταν ότι στην καλύτερη περίπτωση θα µπορούσε να
καλύψει το βασικό πλάνο µε κάποια χαµηλού κόστους οικολογικά
χαρακτηριστικά. Με δεδοµένες τις αντιρρήσεις της πολιτείας στα
γεωθερµικά και στα υπόλοιπα ακριβά σχέδια, η «µερίδα του λέοντος»
(the big stuff) δεν είχε πέσει ακόµη στο τραπέζι. Όµως ο χρόνος
διεξαγωγής των συζητήσεων του Goodemann αποδείχθηκε εξαιρετικά
επίκαιρος. Ακριβώς την κατάλληλη στιγµή για το Viking Terrace και
µερικά ακόµη οικολογικά project στην πολιτεία, τα δύο Housing Fund
είχαν ιδρύσει τις Πράσινες Κοινότητες της Minnesota και ήταν έτοιµα
να κυκλοφορήσουν τις πρώτες Αιτήσεις για Υποβολές Προσφορών του
προγράµµατος.
Κάνοντας το βήµα αυτό, τα δύο Housing Funds όχι µόνο
συνέδεσαν τα γνωστά ονόµατά τους στην αγορά µε το όραµα των
Πράσινων

Κοινοτήτων,

αλλά

και,

χάρη

στις

λειτουργικές

τους

συµµαχίες, άρχισαν να προσελκύουν εταίρους κλειδιά, από το δηµόσιο
και

ιδιωτικό

τοµέα,

στην

προσπάθειά

τους.

Ο

πρώτος

και

σηµαντικότερος από τους εταίρους αυτούς ήταν το κρατικό Housing
Finance Agency.
«Ήταν εύκολο να µας πείσουν,» λέει ο Tim Marx, Commissioner
του Minnesota Housing, «διότι δουλεύαµε ήδη για χρόνια πάνω σε
θέµατα ποιοτικής στέγασης – αποδοτική χρήση γης, υγιεινή κατοικία,
υποστήριξη στέγασης για να καταπολεµηθεί το φαινόµενο των αστέγων
– πολλές ανησυχίες που ξεπερνούν την απλή παραγωγή κατοικιών και
εξετάζουν έννοιες όπως ποιότητα, χρόνος ζωής και εξειδικευµένες
ανάγκες.»
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∆οθείσης της δύσκολης ισορροπίας που έπρεπε να πετύχει η
υπηρεσία µεταξύ της χρηµατοδότησης περισσότερων µονάδων και του
επιµερισµού των επιπλέον χρηµάτων για ποιοτικές βελτιώσεις, η
υιοθέτηση της τότε αναδυόµενης οικολογικής παρουσίασης υπήρξε
σηµαντική. Επιπλέον, εφόσον ο στόχος ήταν η εγκαθίδρυση της
οικολογικής ανάπτυξης ως µια σηµαντική νέα κατεύθυνση στην
οικονοµικώς προσιτή κατοικία, η υποστήριξη των βασικών κρατικών
χρηµατοδοτών της ιδέας αυτής – καθώς επίσης και η ενθουσιώδης
συµµετοχή πολλών τοπικών κυβερνήσεων – αποτελούσαν ενδεικτικά
του τι µέλλει γεννέσθαι γεγονότα. Ασφαλώς, επρόκειτο για µία
επίδειξη / παρουσίαση, και όχι για ένα εγκαθιδρυµένο σε όλη την
Πολιτεία σύστηµα κανονικής και µόνιµης λειτουργίας. Αλλά θα ήταν
µία επίδειξη την οποία δε θα µπορούσε να αγνοήσει κανείς από όσους
αναπτύσουν οικονοµικώς προσιτές κατοικίες – και επίσης µία επίδειξη
που κανένας χρηµατοδότης δε θα µπορούσε να ολοκληρώσει από µόνος
του.
Για κάποιους φιλόδοξους οικολόγους που αναπτύσσουν κατοικίες,
όπως το Southwest Minnesota Housing Partnership, µε πληθώρα
καινοτόµων σχεδίων αλλά και µε σηµαντική έλλειψη χρηµατοδοτών µε
κατανόηση, φαίνεται ότι ήρθε η κατάλληλη στιγµή.
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4.8 Τα τέσσερα πρώτα Projects
Στα µέσα του Απριλίου του 2005, όταν οι εταίροι των Minnesota
Green Communities εξέδωσαν την εναρκτήρια Αίτηση για Υποβολή
Προσφορών, ήλπιζαν για τουλάχιστον τέσσερις αξιόπιστες προτάσεις.
Προσέφεραν κονδύλια έως $150.000 για να συµβάλλουν στην µείωση
του επιπρόσθετου αρχικού κόστους των οικολογικών και οικονοµικώς
προσιτών project κατοικίας, επιπρόσθετης της φθηνής χρηµατοδότησης
που παραδοσιακά προσφερόταν από τα δύο Housing Funds. Η Αίτηση
για Υποβολή Προσφορών προέβαλλε όλα τα κριτήρια της λίστας των
Πράσινων Κοινοτήτων και ανακοίνωσαν ότι θα εξεταζόταν µόνο τα
project που πληρούσαν όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια (εκτός αυτού
προβλέπονταν και επιπλέον πόντοι –bonus- για προαιρετικά κριτήρια).
Παρόλο που τα στελέχη των Housing Funds είχαν ακούσει ανεπισήµως
για κάποια projects που θα τα προσέγγιζαν, συµπεριλαµβανοµένου του
Viking Terrace, δεν ήταν σίγουροι για το πλήθος της ανταπόκρισης
που θα έπρεπε να αναµένουν. Μήπως τα κριτήρια ήταν υπερβολικώς
απαιτητικά; Θα τα καταλάβαιναν οι επαγγελµατίες της ανάπτυξης
ακινήτων,

ώστε

αποθαρρύντοταν

να
από

προσελκυστούν
µία

λίστα

από

το

πρόγραµµα,

καινούργιων

και

ή

θα

άγνωστων

απαιτήσεων; Εάν η ανταπόκριση δεν ήταν µεγάλη, ή ήταν χαµηλής
ποιότητας, πως κάτι τέτοιο θα µπορούσε να υποσκάψει τις προσδοκίες
για τη δηµιουργία ενός οικολογικού «µηχανοδηγού»;
∆εν υπήρχε, όµως, λόγος ανησυχίας. Μέχρι να εκπνεύσει η
προθεσµία, µόλις ένα µήνα αργότερα, οι εταίροι των Πράσινων
Κοινοτήτων της Minnesota είχαν λάβει 17 προτάσεις, σχεδόν όλες εκ
των οποίων ήταν ισχυρές συµµετέχουσες. Από τις τέσσερις που
τελικώς επελέγησαν, οι δύο προέρχονταν από τη Minneapolis, µία από
το Duluth και η τέταρτη, το Viking Terrace, από την αγροτική
νοτιοδυτική περιοχή. Όλα τα project όχι µόνο κάλυπταν απλώς τα
κριτήρια των Πράσινων Κοινοτήτων, αλλά τα υπερκάλυπταν µε
δηµιουργικές ή φιλόδοξες λύσεις που έδειχναν πραγµατική δέσµευση
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στην οικολογική ανάπτυξη. Τα παρακάτω είναι τα τέσσερα πρώτα
project του προγράµµατος που πλέον έχουν ολοκληρωθεί:


New San Marco, Duluth – Ένα κτίριο διαµερισµάτων 70
µονάδων

που

παρέχει

υποστηρικτική

στέγαση

σε

πρώην

άστεγους µε µακροχρόνιες αναπηρίες ή µε ειδικές ανάγκες
(Εικόνα 4.3). Όλα τα διαµερίσµατα είναι είτε µονόχωρα (Single
Room Occupancy: SRO)

και το κτίριο παρέχει συνεχιζόµενες

υποστηρικτικές υπηρεσίες επί τόπου για να τους συνδράµει να
συνεχίζουν

να

στεγάζονται.

Καλύπτοντας

όλα

τα

βασικά

κριτήρια των Πράσινων Κοινοτήτων, φρόντισε επίσης για την
αποκατάσταση ενός Duluth “greyfield” – µίας κακόγουστης και
οικονοµικώς απαξιωµένης ακίνητης περιουσίας που περιόριζε τις
δυνατότητες επαναανάπτυξης της γειτονιάς και απαξίωνε τα
οικόπεδα. Σε αυτή την περίπτωση, υπήρχαν πάνω στα οικόπεδα
εγκαταλελειµένα σπίτια, ερειπωµένα διαµερίσµατα και εµπορικά
κτίρια τόσο ακαλαίσθητα όσο και επικίνδυνα. Το New San
Marco

δείχνει

ότι

ο

οικολογικός

σχεδιασµός

µπορεί

να

αποτελέσει, πέρα από µία προσθήκη πολυτελείας σε ακριβά
project, ένα πάροχο υπηρεσιών για τους φτωχότερους και πλέον
ευάλωτους κατοίκους µιας κοινότητας – για κάποιους από τους
οποίους κατοίκους είναι κυρίως απαραίτητο ένα καθαρό, υγιεινό
και µε µεγάλο χρόνο ζωής σπίτι. Το project χρησιµοποίησε το
κονδύλι

των

$150.000

των

Πράσινων

Κοινοτήτων

για

να

χρηµατοδοτήσει, µεταξύ άλλων, έναν σύµβουλο οικολογικών
κτιρίων,

επιπλέον

κόστη

σχεδιασµού

πολιτικού

οικολογική

οικοδόµηση

αρχιτεκτονικού

µηχανικού
και

τις

–

σχεδιασµού

συνδεδεµένα

περιβαλλοντικές

µε

και
την

αναλύσεις

(Πίνακας 4.1). Το New San Marco άνοιξε τις πύλες του το Μάιο
του 2007 και σύντοµα γέµισε µε κατοίκους. Από τότε διατηρεί
πληρότητα σχεδόν 100%. Το ύψος των µισθωµέτων είναι τέτοιο
ώστε να µπορεί να διατεθεί από άτοµα το εισόδηµά τους
βρίσκεται στο 50% του Μ.Ο. της περιοχής, ενώ 25 µονάδες
έχουν ακόµα πιο περιορισµένο µισθίο ώστε να µπορεί να
διατεθεί από άτοµα το εισόδηµά τους βρίσκεται στο 30% του
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Μ.Ο. της περιοχής. 30 µονάδες υποβοηθούνται κρατικά από το
Group

Residential

Housing

supplements,

ενώ

40

µονάδες

υπόκεινται στο Project Based Section 8 rental assistance.
Φορέας

Ανάπτυξης:

Center

City

Housing

Corp.,

ένας

µη

κερδοσκοπικός οργανισµός κοινοτικής ανάπτυξης. Αρχιτέκτονας: LHB.
Γενικός Εργολάβος: Watson – Forsberg
Εικόνα 4.4 New San Marco

Πίνακας 4.1
Χρηµατοδότηση Project
Minneso ta Green Co mmu n ities

$ 150 .000

LIHTC Equ ity - NEF

$ 5 .964.410

Minneso ta Hou s ing End ing Long Ter m Ho me lessn ess
Inv es tme n t Fund

$ 621 .077

Minneso ta Hou s ing Tru st Fund

$ 529 .522

Minneso ta Hou s ing HOME

$ 500 .000

Fed eral Home Loan Bank of Des Mo in es

$ 500 .000

HUD Suppor tiv e Hou s ing Progr am

$ 400 .000

Gr eater Minn eso ta Hou sing Fund

$ 300 .000

City of Du lu th, HO ME

$ 200 .255

Du lu th Housing Inv estme n t Fund

$ 50 .000

Own er Equ ity

$ 20 .000

Minneso ta Pow er Gr an t

$ 10 .000

Σύνολο Χρηµατοδότησης

$ 9.245.264
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Ripley

Gardens,

North

Minneapolis

–

Ένα

ιστορικό

µαιευτήριο, εγκαταλελειµµένο πολλά χρόνια, µετετράπη

σε 52

διαµερίσµατα και οκτώ αστικές κατοικίες (Εικόνα 4.4). Τριάντα
από τις µονάδες αυτές είναι οικονοµικώς προσιτές για κατοίκους
χαµηλών

εισοδηµάτων.

Το

σύµπλεγµα

περιλαµβάνει

τρία

ανακαινισµένα ιστορικά κτίρια και τρία νέα, µε 52 διαµερίσµατα
προς µίσθωση και οκτώ αστικές κατοικίες προς πώληση σε
ανθρώπους που αγοράζουν σπίτι για πρώτη φορά. Η ιστορική
ανακατασκευή όχι µόνο καλύπτει τα κριτήρια των Πράσινων
Κοινοτήτων για κεντρική τοποθεσία, εγγύτητα µε µέσα µαζικής
µεταφοράς και υποδοµές πόλης, αλλά και διαµορφώνει ένα
πρώην εγκαταλελειµένο κτίριο σε παραγωγικές και ελκυστικές
χρήσεις,

αµβλύνοντας

µία

πηγή

δεινών

και

βγάζοντας

το

οικόπεδο από την αχρηστία. Με την τοποθέτηση όλων των
θέσεων στάθµευσης υπογείως, το project διατηρεί όλο τον
υπέργειο

χώρο

για

κατασκευές

µεγαλύτερης

πυκνότητας

αφήνοντας παράλληλα διαθέσιµο χώρο για πράσινο, µονοπάτια
περιπάτου, ένα χώρο για την κοινότητα και ένα παιδότοπο. Το
µεγαλύτερο µέρος από το κονδύλι $78.000 των Πράσινων
Κοινοτήτων χρησιµοποιήθηκε για την κάλυψη του επιπλέον
κόστους της οικολογικής κατασκευής και των οικολογικών
υλικών, την οικολογική οικοδόµηση και τις περιβαλλοντικές
αναλύσεις (Πίνακας 4.2). Το Ripley Gardens άνοιξε τις πύλες
του τον Οκτώβριο του 2007. Το ύψος των µισθωµέτων σε είκοσι
(20) µονάδες είναι τέτοιο ώστε να µπορεί να διατεθεί από άτοµα
το εισόδηµά τους βρίσκεται στο ή και κάτω από το 50% του
Μ.Ο. της περιοχής, ενώ έξι (6) µονάδες έχουν ακόµα πιο
περιορισµένο µισθίο ώστε να µπορεί να διατεθεί από άτοµα το
εισόδηµά τους βρίσκεται στο 30% του Μ.Ο. της περιοχής. Οι
οκτώ (8) προς πώληση αστικές κατοικίες είναι διαθέσιµες σε
άτοµα που το εισόδηµά τους βρίσκεται στο 50% του Μ.Ο. της
περιοχής. Τέσσερις (4) µονάδες έχουν σχεδιαστεί για πρώην
αστέγους.
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Φορέας

Ανάπτυξης:

κοινοτικής

Aeon,

βάσης

ένας

παροχέας

ιδιωτικός,

οικονοµικώς

µη

κερδοσκοπικός

προσιτής

στέγασης.

Αρχιτέκτονας: LHB.
Γενικός Εργολάβος: Watson – Forsberg
Εικόνα 4.5 Ripley Gardens

Πίνακας 4.2
Χρηµατοδότηση Project
Minneso ta Green Co mmu n ities

$ 78 .000

LIHTC Equ ity - NEF

$ 5 .091.851

Fir s t Mor tgage

$ 2 .730.000

City of Minn eapo lis ( CPED- CD BG, HO ME, AHTF, Seed)

$ 1 .145.000

H isto r ic Reh ab Tax Cr ed its (HTC)

$ 1 .067.149

Pend ing H TC Adju stme n t

$ 50 .000

Tax Incr emen t Fin an cing ( TIF)

$ 600 .000

H ennep in Coun ty AHI F

$ 550 .000

H ennep in Coun ty ERF

$ 542 .600

Minneso ta Hou s ing

$ 478 .000

Met Council - LCDA

$ 450 .000

A eon G ap Lo an

$ 318 .898

N e ighborhood Rev ita lization Prog ram

$ 300 .000

Fed eral H istor ic Sv e Amer ica’s Treasur es G ran t

$ 295 .000

Found ation / O th er

$ 235 .128

G ener a l Partn er D ef err ed D ev e loper Fee

$ 149 .841

Inv estme n t A ccoun t In te rest

$ 107 .922

Family Housing Found

$ 100 .000
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H isto r ic Pr eserv a tion Gr an ts

$ 65 .000

Priv ate Donations

$ 62 .043

H ennep in Coun ty Lead Gr an t

$ 42 .000

CDEP – Non – prof it Ad min

$ 30 .000

H ennep in Coun ty TOD

$ 10 .000

Σύνολο Χρηµατοδότησης


$ 14.498.432

Wellstone Apartments, South Minneapolis – Σαράντα εννέα
νέες

µονάδες

προς

ενοικίαση,

37

εκ

των

οποίων

είναι

οικονοµικώς προσιτές για κατοίκους χαµηλών εισοδηµάτων, σε
µία µικτή χρήση του κτίσµατος µε χώρο για εµπορικές χρήσεις
στο ισόγειο (Εικόνα 4.5). Το κτίριο είναι µέρος (Phase III) της
µεγαλύτερης ανάπτυξης Franklin-Portland Gateway µε ~ 275
µονάδες, ένα µικτού εισοδήµατος project που συµπεριλαµβάνει
τέσσερα

κτίρια

περιµετρικά

της

διασταύρωσης

των

οδών

Franklin & Portland. Πέραν της εκπλήρωσης των υποχρεωτικών
κριτηρίων των Πράσινων Κοινοτήτων, το κτίριο Wellstone
διεκδικεί

έναν

εγκαταλελειµµένο

χώρο

(που

τώρα

χρησιµοποιείται ως χώρος στάθµευσης µε ένα εγκαταλελειµµένο
βενζινάδικο/εµπορικό κατάστηµα) µόλις 10 τετράγωνα από το
εµπορικό κέντρο της Minneapolis. Οµοίως µε το Ripley Gardens,
ο υπόγειος χώρος στάθµευσης επιτρέπει την πλέον αποδοτική
χρήση

του

χρήσεις

και

υπέργειου

χώρου

άλλες

υποδοµές,

για

διαµερίσµατα,

εµπορικές

συµπεριλαµβανοµένου

ενός

παιδότοπου τοποθετηµένου για µέγιστη ασφάλεια πίσω από το
κτίριο. Μεταξύ των οικολογικών καινοτοµιών του κτιρίου θα
είναι

ένα

σύστηµα

θέρµανσης

νερού

µε

ηλιακή

ενέργεια,

σχεδιασµένο µε την τεχνική υποστήριξη του Green Institute της
Minneapolis, καθώς και ένα σύστηµα ανάκτησης θερµότητας για
την αποδοτική χρήση της θερµότητας που θα παράγεται στον
υπόγειο χώρο στάθµευσης. Το µεγαλύτερο µέρος του κονδυλίου
$87.000 των Πράσινων Κοινοτήτων θα αντισταθµίσει κάποια από
αυτά τα επιπλέον κόστη, µε ένα µικρό ποσό αφιερωµένο στον
«Οδηγό του Πράσινου Σπιτιού» και σε άλλες προσπάθειες
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εκπαίδευσης και ενηµέρωσης, ώστε να µπορέσουν οι κάτοικοι να
εκµεταλλευτούν τα οικολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου τους
στο έπακρο (Πίνακας 4.3).
Φορέας Ανάπτυξης: Μία κοινοπραξία του Hope Community Inc. έναν
σχεδόν

30αετή

οργανισµό

κοινοτικής

ανάπτυξης

της

South

Minneapolis, και του Central Community Housing Trust, το οποίο
αναπτύσσει και το Ripley Gardens. Αρχιτέκτονας: Urban Works
Architecture.
Εικόνα 4.6 The Wellstone Apartments

Πίνακας 4.3
Χρηµατοδότηση Project
Minneso ta Green Co mmu n ities & Oth er Green Fund ing

$ 450 .000

LIHTC Equ ity

$ 6 .300.000

HUD First Mor tg age

$ 4 .114.000

City of Minn eapo lis

$ 1 .200.000

State of Minn eso ta Fund ing Par tn ers

$ 285 .000

Metropo litan Coun cil

$ 246 .000

H ennep in Coun ty

$ 196 .000

Σύνολο Χρηµατοδότησης



$ 12.791.000

Viking Terrace, Worthington – Η µεγάλη ανακατασκευή των
60 διαµερισµάτων ενός συγκροτήµατος τριών κτηρίων (Εικόνα
4.6).

Ενώ

το

κάθε

κτίριο
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ανακαινιζόταν,

οι

κάτοικοι

µεταφέρθηκαν προσωρινά, ώσπου τα διαµερίσµατά τους να
ανακατασκευαστούν

και

να

επανακατοικηθούν.

Το

έργο

ολοκληρώθηκε και τα κτήρια επανακατοικήθηκαν το Μάιο του
2007. Το οικόπεδο έκτασης δύο acre διαµορφώθηκε επίσης µε
αποδοτικές

µονάδες

νερού

(water-efficient

plants),

νέους

διαδρόµους βαδίσµατος, µία ανακαινισµένη παιδική χαρά και µία
συστοιχία δένδρων που παίζουν το ρόλο της ασπίδας για το
χιόνι. ∆ιακόσια πόδια κάτω από το επαναδιαµορφωµένο τοπίο,
64 νέα πηγάδια σχηµατίζουν την καρδιά του νέου υψηλής
αποδοτικότητας συστήµατος ψύξης και θέρµανσης. Το project
συµπεριλαµβάνει όλες τις βασικές απαιτήσεις των Πράσινων
Κοινοτήτων και επιπλέον το γεωθερµικό σύστηµα, τις νέες
στέγες µε µεταλλικά αετώµατα και επιπρόσθετη µόνωση κτλ.
Πολυετείς

µελέτες

της

απόδοσης

του

κτιρίου

–

δοµικά,

περιβαλλοντικά και οικονοµικά – θα διεξαχθούν από το Center
for

Sustainable

Minnesota

Building

και

Ειδικότερα,

το

το

πραγµατοποιεί

Research

National

National
την

Center

Center

πρώτη

του

στα

Πανεπιστηµίου της

for

for

Healthy

Healthy

χρονικά

Housing.

Housing

αξιολόγηση

θα
των

επιδράσεων της οικολογικής κατασκευής στην υγεία και την
ευηµερία των κατοίκων. Παίρνοντας συνεντεύξεις από τους
κατοίκους

και

καταγράφοντας

τη

φυσική

κατάσταση

των

διαµερισµάτων προϊόντος του χρόνου, το National Center for
Healthy Housing ελπίζει να καταστήσει σαφείς τους σύνθετους
συσχετισµούς

µεταξύ

της

υγείας,

των

κτιρίων

και

των

κοινοτήτων που υπολανθάνουν στην παρουσίαση των Πράσινων
Κοινοτήτων. Επίσης, το National Center for Healthy Housing
προσφέρει εκπαίδευση σε διάφορες γλώσσες στους κατοίκους,
ώστε να εκµεταλλευτούν όσο δυνατό περισσότερο τα νέα
οικολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου.
Παρόλο που το κονδύλι $150.000 των Πράσινων Κοινοτήτων δεν
ήταν αρκετό να καλύψει το επιπλέον κόστος των οικολογικών
χαρακτηριστικών,

το

Minnesota

Housing

Finance

Agency

συµφώνησε να αυξήσει την υποστήριξή του στο project ώστε να
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καλύψει µεγαλύτερο µέρος του κόστους (Πίνακας 4.4). Επίσης οι
Πράσινες Κοινότητες της Minnesota και το Greater Minnesota
Housing Fund δάνεισαν στο project $100.000 επιπλέον υπό τη
µορφή

ενός

καινοτόµου

«στεγαστικού

δανείου

ενεργειακής

αποδοτικότητας» (Energy Efficient Mortgage), αποπληρωτέο
κυρίως από εξοικονοµήσεις στους λογαριασµούς καυσίµων. Το
στεγαστικό δάνειο είναι το πρώτο του είδους του στη Minnesota,
και αποτελεί µία πιλοτική δοκιµή για κάτι που θα µπορούσε να
εξελιχθεί σε ένα νέο, ευρείας χρήσης οικονοµικό προϊόν. Το
Southwest Minnesota Housing Partnership επίσης µεσολάβησε
για επιπλέον συνεισφορές από άλλες πηγές.
Φορέας Ανάπτυξης: Southwest Minnesota Housing Partnership,
ένας 15αετής οργανισµός κοινοτικής ανάπτυξης, που εξυπηρετεί
πάνω από 25 αγροτικές επαρχίες στη νοτιοδυτική Minnesota.
Αρχιτέκτονας: I&S Architects & Engineers.
Εικόνα 4.7 Viking Terrace Apartments
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Πίνακας 4.4
Χρηµατοδότηση Project
Minneso ta Green Co mmu n ities

$ 150 .000

LIHTC Equ ity – En terprise Social Inv estme n t Corpor ation

$ 2 .430.540

HO ME Fund s

$ 764 .949

HUD Section 236 Lo an A ssu mp tion

$ 613 .835

Gr eater Minn eso ta Hou sing Fund

$ 367 .500

N e ighborWork s A mer ica

$ 206 .564

Gr eater Minn eso ta Hou sing Fund

$ 100 .000

En erg y Eff ic ien t Mo r tga ge
H ennep in Coun ty AHI F

$ 550 .000

D eferred Dev e loper Fee

$ 29 .418

En terpr ise Gr an t

$ 25 .000

City of W orth ing ton and W orth ing ton Reg ional Econo mic
D eve lop me nt Corp .

Σύνολο Χρηµατοδότησης

$ 21 .000

$ 4.708.716

Παρά τους αρχικούς φόβους για έλλειψη προσφορών ή για
απουσία ενθουσιασµού για τα οικολογικά κριτήρια, η ανταπόκριση της
πρώτης Αίτησης για Υποβολή Προσφορών των Πράσινων Κοινοτήτων
της Minnesota αποκάλυψε αυτό που η Angie Skildum, διευθύντρια
πολιτικής και έρευνας του Family Housing Fund, αποκαλούσε «µια
βαθιά ακάλυπτη ζήτηση». «Η πρόκληση δεν ήταν να τους πείσουµε ότι
το οικολογικό έχει ζήτηση,» συµπέρανε η Skildum. «Η πρόκληση ήταν
να κρατήσουµε τα σχέδιά τους εναρµονισµένα µε αυτά που θα
µπορούσαν ρεαλιστικά να χρηµατοδοτηθούν – να αφήσουµε ελεύθερο
χώρο στην καινοτοµία και να επεκτείνουµε λίγο τα όρια, αλλά να µην
φθάσουµε

σε

υπερβολές

που

θα

καθιστούσαν

απαγορευτικό

το

κόστος.»
Πάντως, ο ακράτητος ενθουσιασµός στην πρώτη φάση 6 προήλθε κυρίως
από την αιχµή του δόρατος όσων ανέπτυσαν οικονοµικώς προσιτές
κατοικίες µε µακροχρόνιο ενδιαφέρον στην οικολογική ανάπτυξη. Η
µεγάλη πλειοψηφία του χώρου χρειαζόταν ακόµη βοήθεια ώστε να
αντιληφθεί και να χρησιµοποιήσει τα κριτήρια – και ειδικότερα για να
επανδρώσει µία οµάδα επαγγελµατιών διαπιστευµένων και έµπειρων
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στην οικολογική τεχνολογία. Για να αρχίσουν να καλύπτουν αυτή την
µακροπρόθεσµη ανάγκη για εκπαίδευση, προώθηση και δηµόσιες
σχέσεις (relationship building) οι εταίροι των Πράσινων Κοινοτήτων
της Minnesota διοργάνωσαν την πρώτη παν-πολιτειακή συνδιάσκεψη
τον Απρίλιο του 2006, αµέσως µετά από την έκδοση της δεύτερης
Αίτησης για Υποβολή Προσφορών. Το γεγονός αυτό προσύλκησε πάνω
από 200 συµµετέχοντες, που αντιπρωσόπευαν ένα ευµεγέθες µέρος των
οργανισµών αστικής ανάπτυξης της πολιτείας, και ένα µικρότερο
κοµµάτι

όσων

ανέπτυσαν

αγροτικές

περιοχές.

(Η

συνδιάσκεψη

διοργανώθηκε στην µητροπολιτική περιοχή των Twin Cities, τοποθεσία
που απαιτούσε αρκετές ώρες οδήγησης για κάποιους οργανισµούς
εκτός πολιτείας.) Τελικά οι συµµετέχοντες εντυπωσιάστηκαν αρκετά
από

τα

αποτελέσµατα

του

διήµερου

γεγονότος

το

οποίο

στην

πραγµατικότητα προσύλκησε περισσότερες συµµετοχές την δεύτερη
ηµέρα και πυροδότησε το ενδιαφέρον για µελλοντικές ηµερίδες και
εκπαιδεύσεις. Οι Πράσινες Κοινότητες της Minnesota προκειµένου να
προσεγγίσουν περισσότερο αγροτικό κοινό διοργάνωσαν τρεις µονοήµερες συνδιασκέψεις το Νοέµβριο του 2006 στη βόρεια, την κεντρική
και τη νότια Minnesota, µε σχεδόν 100 συµµετέχοντες στην κάθε
ηµερίδα. Μία δεύτερη ετήσια παν-πολιτειακή συνδιάσκεψη τον Μάϊο
του 2007 ήταν επίσης επιτυχής ως προς την συµµετοχή από όλες τις
περιοχές της πολιτείας.
Η

τόνωση

του

ενδιαφέροντος

και

της

συµµετοχής

των

επαγγελµατιών της ανάπτυξης ακινήτων στις αγροτικές περιοχές είναι
ένας στόχος που παρουσιάζει τόσο ευκαιρίες όσο και εµπόδια. Όσοι
κατοικούν εκτός µητροπολιτικών περιοχών έχουν µερικές φορές µια
πιο απτή αντίληψη των περιβαντολλογικών θεµάτων: η εξαφάνιση του
φυσικού περιβάλλοντος, οι επιπτώσεις της µόλυνσης και (ιδιαιτέρως
όταν τα καύσιµα φθάνουν µέσω περιοδικών παραδόσεων πετρελαίου
και υγρού προπανίου) το ευµετάβλητο του κόστους της ενέργειας. Από
την άλλη πλευρά, η διατήρηση, η αειφορία και άλλα περιβαντολλογικά
ζητήµατα

σκιαγραφούνται

µερικές

φορές

σε

δηµόσιες

αντιπαραθέσεις/συζητήσεις ως αστικές προκαταλήψεις, αντιδράσεις σε
αιθαλογόνες

βιοµηχανίες

και

καταρρέουσες
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υποδοµές,

παρά

ως

γενικότερα ζητήµατα που αφορούν εξίσου όλες τις κατηγορίες των
κοινοτήτων.
Η

αντίληψη

αυτή

αποκρυσταλλώνεται

για

παράδειγµα

στην

προσπάθεια για την ανακατασκευή του Viking Terrace. Ενόσω η πόλη
του

Worthington

εξέταζε

τον

ρόλο

της

στην

υιοθέτηση

και

χρηµατοδότηση του project, ο Brad Chapulis, διευθυντής κοινοτικής
και οικονοµικής ανάπτυξης για την πόλη, ερωτούνταν ενίοτε γιατί µια
τόσο µικρή πόλη θα έπρεπε να επενδύσει τόσα πολλά σε καινοτόµες
µεθόδους διατήρησης, όπως η γεωθερµική θέρµανση και ψύξη ή σε
εκτεταµένα χαρακτηριστικά σχεδιασµού όπως τα αετώµατα οροφών του
project. «∆εν επρόκειτο για πραγµατική ένσταση,» εξηγεί ο Chapulis,
«αλλά για ερώτηση. Εφαρµόζεται πράγµατι αυτό σε εµάς; Χρειάζεται
να πάµε τόσο µακριά;»
Ο Jorge Lopez, ανώτατος διευθυντής project του Viking Terrace,
λέει ότι αυτός και ο Chapulis βρήκαν σχετικά εύκολα την απάντηση
στο ερώτηµα αυτό. «Η υγρασία και η µούχλα συσσωρεύονται εξίσου σε
µικρές και µεγάλες πόλεις. Οι λογαριασµοί θέρµανσης είναι το ίδιο
υψηλοί εδώ όπως και οπουδήποτε αλλού, και ίδιες είναι η υγρασία και
η ζέστη τα καλοκαίρια. Ο κακός αερισµός και τα παράθυρα που
µπάζουν κοστίζουν χρήµατα και υποβαθµίζουν την άνετη διαµονή
ανεξάρτητα εάν ο πληθυσµός είναι 11.000 ή 100.000. Και 20 χρόνια
από σήµερα οι επιδιορθώσεις των ανεπαρκειών του κτιρίου θα
απαιτούν πολλά χρήµατα ανεξάρτητα από το µέγεθος της πόλης σας.»
Οι

απαντήσεις

αυτές

αφού

συζητήθηκαν

µε

τους

δηµόσιους

αξιωµατούχους και τους κατοίκους, λέει ο Chapulis, αύξαναν την
υποστήριξη για το project καθόσον αυτό προχωρούσε.
Ακόµη, πολλές αγροτικές κοινότητες δεν είχαν διεξαγάγει τις
συζητήσεις αυτές και τα ερωτήµατα πολιτικής παρέµεναν αναπάντητα
σε πολλά µέρη. «Μέχρι τώρα,» λέει ο Warren Hanson, πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος του Greater Minnesota Housing Fund, «ο
“πράσινος ενθουσιασµός” ήταν κυρίως αστικο-κεντρικός. Ένα µεγάλο
µέρος

του

αφορούσε

την

υπερµεγέθυνση,

την

συµφόρηση,

την

δηµιουργία πράσινων υποτµηµάτων σε κτίρια γραφείων. Τον τελευταίο
καιρό όµως, έχουµε αρχίσει να βλέπουµε την αειφόρο ανάπτυξη
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εκφρασµένη µε όρους που αφορούν και τις µικρές κοινότητες – πιο
φιλόξενο περιβάλλον, διατήρηση των φυσικών πόρων, έλεγχος του
κόστους, και οικοδόµηση σπιτιών που διαρκούν περισσότερο και
διατηρούν την αξία τους. Οι ιδέες αυτές επικρατούν σιγά-σιγά και η
παρουσίαση των project (των Πράσινων Κοινοτήτων) βοηθούν στην
εικονοποίησή τους.»

4.9 Πέρα από τη Minnesota: ∆ηµιουργώντας ένα Εθνικό
Κίνηµα
Παρόλο που οι Πράσινες Κοινότητες της Minnesota είναι το πιο
δόκιµο παράδειγµα, µέχρι σήµερα, ενός παν-πολιτειακού συστήµατος
οργάνωσης

και

συντονισµού,

οικολογική

και

οικονοµικώς

ο

συνεταιρισµός

προσιτή

στέγαση

(partnership)
είχε

µια

για

εξίσου

ενθουσιώδη υποδοχή – και γρηγορότερη του αναµενοµένου παραγωγή
– από όσους ανέπτυσσαν κατοικίες σε όλη τη χώρα. To πανεθνικό
εγχείρηµα των Πράσινων Κοινοτήτων προσµετρά ήδη πέντε χρόνια
ζωής και έχει επιτύχει:
•

χρηµατοδοτήσεις ύψους $570 εκ. σε δάνεια,

δωρεές και

µετοχές
•

250 πράσινες οικονοµικά προσιτές αναπτύξεις

•

11.000 πράσινες οικονοµικά προσιτές κατοικίες

•

εκπαίδευση 3.000 επαγγελµατιών στην πράσινη ανάπτυξη

•

ενθάρρυνση 20 πόλεων και πολιτειών ώστε να υιοθετήσουν
πράσινες πολιτικές

Η αιτία της ταχύτατης προόδου, λέει ο Dana Bourland, εθνικός
διευθυντής των Πράσινων Κοινοτήτων, είναι ότι «υπάρχει πραγµατική
δίψα για αυτού του είδους την ανάπτυξη εκεί έξω, και πολλοί ήδη
είχαν αρχίσει να σκέφτονται κάτι τέτοιο, προσπαθώντας να το
χρηµατοδοτήσουν, φαντάζονταν πως θα το έκαναν αν είχαν τα
χρήµατα,

συζητώντας

το

µεταξύ

τους.

Έτσι,

ήταν

ήδη

προετοιµασµένοι. «Όµως τους έλειπαν πολλά πράγµατα που ήταν
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απαραίτητα για να ξεκινήσουν – όχι µόνο τα χρήµατα, παρόλο που
αυτά αποτελούσαν προφανώς ένα σηµαντικό θέµα. ∆εν είχαν πολλές
φορές

πρόσβαση

στους

αρχιτέκτονες

και

µηχανικούς,

στους

εργολάβους, στους εξειδικευµένους τεχνικούς που θα µπορούσαν να
ολοκληρώσουν το έργο µε αποδοτικό τρόπο χωρίς πολλές δοκιµές και
σφάλµατα. Ή µπορεί να γνώριζαν για κάποιες οικολογικές ιδέες που θα
ήθελαν να δοκιµάσουν, αλλά να µην είχαν µια σαφή αντίληψη για τον
ενσωµατωµένο σχεδιασµό της – για το πως όλα τα στοιχεία θα
συνδέονταν

µεταξύ

τους

µε

ένα

οικονοµικό,

καλοσχεδιασµένο,

αποδοτικό τρόπο. Μπορεί να λες ότι θα ήθελες να προχωρήσεις ένα
οικολογικό

project

–

και

ίσως

ακόµη

να

είχες

βρει

και

ένα

χρηµατοδότη πρόθυµο να σε στηρίξει σε κάποια τµήµατά του. Αλλά
χωρίς µια οµάδα ανάπτυξης που αντιλαµβάνεται τις ευκαιρίες και τις
παγίδες, που έχει την εµπειρία επιτυχών project, και που µπορεί να
ενώσει όλα τα κοµµάτια σε ένα ποιοτικό, µεγάλου χρόνου ζωής,
αποδοτικό συνολικό αποτέλεσµα, θα µπορούσες να καταλήξεις είτε σε
υπερβολική σπατάλη χρηµάτων, είτε σε ένα αποτέλεσµα κατώτερο των
προσδοκιών στου, είτε και στα δύο αυτά µαζί.
Η συγκέντρωση των πόρων αυτών – τεχνικών, οικονοµικών και
επαγγελµατικών – απαιτεί χρόνο και προσωπική φροντίδα. Αλλά
γίνεται ευκολότερο, και οι πόροι είναι πιθανότερο να επεκταθούν, όταν
οι δηµόσιες πολιτικές και η συνεργασία µεταξύ χρηµατοδοτών αρχίζει
να στερεοποιείται σε ένα οικολογικό σύστηµα στέγασης, όπως συνέβη
στη Minnesota. Σηµαντικά συστατικά της ίδιας συνταγής έχουν επίσης
συνενωθεί σε άλλα µέρη των Πράσινων Κοινοτήτων σε όλη την
επικράτεια, µε πανπολιτειακές προσπάθειες που σχηµατοποιήθηκαν
στη Florida, Massachusetts, Michigan και στο Ohio. Μία αξιοσηµείωτη
προσπάθεια σε επίπεδο δηµοτικό γίνεται στο San Francisco, όπου τον
Αύγουστο του 2005 ο δήµαρχος Gavin Newsome ανακοίνωσε ότι η
πόλη θα εφάρµοζε «αρχές περιβαλλοντικής αειφορίας σε όλα τα νέα
οικονοµικώς προσιτά στεγαστικά project» στην πόλη του.
Πραγµατοποίησε τη δέσµευση αυτή κατά τη θεµελίωση ενός από
τα πρώτα project που κατασκευάστηκαν µε τα πρότυπα των Πράσινων
Κοινοτήτων: το Plaza Apartments, µία υποστηρικτική κατοικία 106
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µονάδων για πολίτες του San Francisco µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα,
πολλοί εκ των οποίων ήταν πρώην άστεγοι (Εικόνα 4.7 & Πίνακας
4.5). Στο ισόγειο προβλέπονται και εµπορικές χρήσεις.
Φορέας Ανάπτυξης: The San Francisco Redevelopment Agency
(SFRA), µία κρατική υπηρεσία που στοχεύει στην εξάλειψη των
υποβαθµισµένων περιοχών µέσα από την ανάπτυξη και διατήρηση
οικονοµικά προσιτής κατοικίας από το ∆ήµο και την Πολιτεία. Το 2002
η SFRA ίδρυσε την Public Initiatives Development Corporation (PIDC)
ως µία µη κερδοσκοπική δηµόσιου χαρακτήρα εταιρεία που θα
αναπτύσσει οικονοµικά προσιτές κατοικίες υπό τη διεύθυνση της
SFRA. H PIDC ιδρύθηκε ειδικά για το έργο “Plaza Apartments”.
Αρχιτέκτονας: Leddy Maytum Stacy Architects / Paulett Taggart
Architects
Εικόνα 4.8 Plaza Apartments

Πίνακας 4.5
Χρηµατοδότηση Project
San Fran cisco Red ev e lop men t Au thor ity (SFRA)
A ccru ed SFRA Con struction Lo an In terest
G ener a l Partn er Cap ital

$ 11 .200.518
$ 278 .880
$ 100

LIHTC Equ ity through En terpr ise

$ 11 .409.000

Σύνολο Χρηµατοδότησης

$ 22.888.498

Ο δήµαρχος Newsome επέστρεψε στο project και επαναβεβαίωσε
την δέσµευσή του κατά τα εγκαίνια, επτά µήνες αργότερα, οπότε άλλα
πέντε οικολογικά και οικονοµικώς προσιτά project στέγασης είχαν ήδη
αρχίσει να πραγµατοποιούνται στο San Francisco. Τα project αυτά θα
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παράξουν

συνολικά

600

υγιεινά

και

αειφόρα

διαµερίσµατα

για

κατοίκους µε χαµηλά εισοδήµατα και για άστεγους.
Η δέσµευση του δηµάρχου στην οικολογική και οικονοµικώς
προσιτή στέγαση ως ένα ενιαίο πρότυπο για όλη την πόλη είναι µέχρι
σήµερα µοναδική. Όµως στη Minnesota τα δύο Housing Funds έχουν
υιοθετήσει ένα παρόµοιο στόχο µε προθεσµία εκπλήρωσης το 2010.
Εκεί, έχουν αποδεχτεί την πρόκληση να καταστήσουν οικολογικά όλα
τα project οικονοµικώς προσιτής στέγασης σε όλη την πολιτεία – όχι
απαραίτητα µέσω τυποποιηµένων κανονισµών, αλλά µε την σταδιακή
ενσωµάτωση των οικολογικών κριτηρίων στις καθηµερινές πρακτικές
όλου του τοµέα και µε την ενασχόλησή τους µε τα κριτήρια βάσει των
οποίων επιλέγονται project για χρηµατοδότηση.
Η

ενσωµάτωση

οικολογικών

κριτηρίων

στις

αποφάσεις

χρηµατοδότησης οικονοµικώς προσιτής στέγασης είναι για πολλές
κοινότητες ένα λογικό, πρώτο βήµα στην κατεύθυνση της καθιέρωσης
µιας συνήθους πρακτικής για όλο τον κλάδο. «Η οικονοµικώς προσιτή
στέγαση αποτελεί ένα σαφώς περιγεγραµµένο, κλειστό σύστηµα,» λέει
ο Tom Fulton, πρόεδρος του Family Housing Fund. «Είναι ένα
περιβάλλον στο οποίο πολύ λίγοι άνθρωποι και οργανισµοί ελέγχουν
την µερίδα του λέοντος των πόρων. Αν αυτοί έχουν την θέληση να
θεωρήσουν κάτι ως προϋπόθεση, τότε γίνεται αυτοµάτως προϋπόθεση.
Και µε τον καιρό, µε τη δύναµη του παραδείγµατος και µε την
εξάπλωση της εξειδικευµένης τεχνογνωσίας, µπορεί να επηρεάσει το
σύνολο του συστήµατος δόµησης κατοικιών, ακόµη και πέρα της
οικονοµικώς

προσιτής

κατοικίας.»

Ακολουθώντας

αυτή

τη

συλλογιστική, οι εταίροι της χρηµατοδότησης έχουν καταστεί ένας
σηµαντικός κρίκος της στρατηγικής των Πράσινων Κοινοτήτων κατά
την ανάπτυξη του προγράµµατος σε όλη τη χώρα.
Στο Oregon, Washington, Montana, Idaho και στην Alaska, για
παράδειγµα, το Meyer Memorial Trust και το Paul G.Allen Family
Foundation

συνέπραξαν

µε

την

Enterprise

στη

δηµιουργία

ενός

προγράµµατος $125 εκατοµµυρίων που ονοµάζεται Northwest Green
Communities, και αποσκοπεί στην οικοδόµηση τουλάχιστον 1.500
οικονοµικώς προσιτών σπιτιών σύµφωνα µε τα κριτήρια των Πράσινων
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Κοινοτήτων. Παρά το ότι αυτός ο συνεταιρισµός χρηµατοδοτών δεν
εκπροσωπεί ακόµη από µόνος του την «µερίδα του λέοντος των πόρων»
για οικολογική ανάπτυξη, όπως ο Tom Foulton το είχε οραµατιστεί για
τη Minnesota, δεν παύει να εκκινεί µε δύο σηµαντικούς και µε µεγάλη
επιρροή χρηµατοδότες σε στενή συνεργασία µε το Portland’s Office of
Sustainable Development και µε το πρόγραµµα Seattle’s Green. Όλοι
αυτοί οι τοπικοί παίκτες, µαζί, συνεργαζόµενοι µε την Enterprise και
το NRDC, στέλνουν ένα ηχηρό µήνυµα στο συνολικότερο σύστηµα της
οικονοµικώς προσιτής στέγασης, το οποίο θα µπορούσε προϊόντος του
χρόνου

να

διαµορφωθεί

σε

µία

ευρύτερη

συναίνεση

µεταξύ

χρηµατοδοτών και διαµορφωτών πολιτικής σε όλο τον κλάδο.
Εξάλλου, η πίεση προς την υιοθέτηση οικολογικών πρακτικών,
είτε από χρηµατοδότες είτε από δηµόσιους φορείς είτε και από τους
δύο, θα φέρει αποτελέσµατα µόνο εάν όσοι αναπτύσσουν οικονοµικώς
προσιτές κατοικίες αποκτήσουν σταδιακά την τεχνογνωσία και την
εµπειρία στις οικολογικές τεχνικές που µπορούν να καταστήσουν τις
πρακτικές αυτές τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Η µεγαλύτερη
πρόκληση,

λοιπόν,

χρηµατοδότηση

έγκειται

οικολογικών

πέρα

από

προτύπων,

την

υιοθέτηση

στην

και

την

υποστήριξη,

την

εκπαίδευση και την επαγγελµατική ανάπτυξη όλων των απαραίτητων
παικτών µιας αποτελεσµατικής οικολογικής οµάδας ανάπτυξης. Ένα
µέρος αυτού µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε µεγάλη κλίµακα, µε
διαδικτυακές συνδιασκέψεις ή σε οµάδες εργασίες και συµπόσια.
Συχνά, όµως, ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος εκπαίδευσης είναι µέσω
της πράξης, ιδιαίτερα κατά την επιλογή, τον σχεδιασµό και την
ανάπτυξη

συγκεκριµένων

project.

«Οι

σύµβουλοι

οικολογικής

ανάπτυξης» είναι µια συνηθισµένη γραµµή στους προϋπολογισµούς
των κονδυλίων των Πράσινων Κοινοτήτων. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα
επιπλέον αρχικό κόστος της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά αποτελεί ένα
κόστος του οποίου η συχνότητα εµφάνισης θα µειώνεται εν καιρώ, όσο
όλο και περισσότεροι φορείς αναάπτυξης θα αποκτούν εµπειρία των
αντίστοιχων

τεχνολογιών

και

όσο

οι

εργολάβοι

θα

υιοθετούν

οικολογικές τεχνικές ως µέρος της συνηθισµένης τους πρακτικής.
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Για

παράδειγµα,

Κοινοτήτων,

το

ως

µέρος

Atlanta’s

της

υποστήριξης

University

Community

των

Πράσινων

Development

Corporation έλαβε τεχνική υποστήριξη για το πρώτο του οικολογικό
project

από

το

Southface,

ένα

µη

κερδοσκοπικό

οργανισµό

µε

εξειδίκευση στην οικολογική κατασκευή. ∆ρώντας ως σύµβουλος από
την αρχή του project, το Southface συνεργάστηκε µε την οµάδα
ανάπτυξης ώστε να εξασφαλίσει ότι τα κριτήρια των Πράσινων
Κοινοτήτων

θα

ενσωµατώνονταν

καταλλήλως

στις

προϋποθέσεις

συµµετοχής που κυκλοφόρησαν στους υποψήφιους εργολάβους, και ότι
οι εργολάβοι θα ελάµβαναν τα κριτήρια αυτά υπόψη στην πράξη κατά
την κατάθεση των προσφορών τους. Μετά από αυτό το Southwest
εµφανιζόταν περιοδικά στον τόπο κατασκευής για να διαπιστώσει την
πλήρη και αποδοτική εφαρµογή των οικολογικών κριτηρίων και για να
διεξάγει δοκιµές στα έτοιµα σπίτια αναφορικά µε την µόνωση και
άλλες προαπαιτήσεις.
Το αποτέλεσµα ήταν ότι, σύµφωνα µε τον Pete Hayle, ανώτατο
διευθυντή του University CDC, «σήµερα ξέρουµε από µόνοι µας πως
να εφαρµόζουµε τα κριτήρια από την πλευρά της κατασκευής, παρόλο
που

υπάρχουν

ακόµη

πλευρές

της

δουλειάς

όπου

χρειαζόµαστε

βοήθεια, όπως είναι οι τελικές δοκιµές. Αλλά µε το Southface ως
σύµβουλο, µάθαµε κατά τη διεργασία κατασκευής πολλά από όσα
πρέπει να γίνονται, τι να προσέχουµε, και φτάσαµε στο σηµείο όπου
µπορούµε να προχωρήσουµε σε πολλά στάδια από µόνοι µας.
Και τώρα που έχουµε ήδη οικοδοµήσει έξι ή επτά σπίτια
(χρησιµοποιώντας
αποκτήσαµε

και

τα

κριτήρια

καλύτερο

έλεγχο

των
του

Πράσινων
επιπλέον

Κοινοτήτων),
κόστους,

και

κατορθώσαµε να το µειώσουµε στα project που κατασκευάζουµε
σήµερα. Όταν αρχίσαµε για πρώτη φορά, δυσκολευτήκαµε πολύ να
βρούµε τα κατάλληλα υδραυλικά ή ηλεκτρολογικά εξαρτήµατα, ή
ακόµη και συσκευές που ικανοποιούσαν τα κριτήρια. Τώρα που έχουµε
βρει

προµηθευτές

και

κατασκευαστές

που

µπορούν

να

µας

προµηθεύσουν µε τα κατάλληλα υλικά, ελέγχουµε περισσότερο το
κόστος, και παίρνουµε και χαµηλότερες τιµές λόγω µεγαλύτερου όγκου
παραγγελιών.»
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4.10 Αρχές, Προκλήσεις, Ευκαιρίες
Μετά από λιγότερο από πέντε ετών εµπειρία, θα ήταν πρώϊµος ο
ισχυρισµός ότι µπορούν να εξαχθούν οριστικά συµπεράσµατα ή
διδαχές από το εγχείρηµα των Πράσινων Κοινοτήτων. Για κάτι τέτοιο
θα

πρέπει

να

αναµένουµε

τα

αποτελέσµατα

της

προσπάθειας

τουλάχιστων µερικών ετών. Αξίζει όµως τον κόπο η επαναθεώρηση
των αρχικών αρχών στις οποίες βασίστηκε το εγχείρηµα και η
εκτίµηση για το τι θα απαιτούνταν, στην επόµενη δεκαετία περίπου,
ώστε αυτά τα πρώτα βήµατα να µετατραπούν σε µια δραστική αλλαγή
του

τρόπου

που

η

οικονοµικώς

προσιτή

στέγαση

σχεδιάζεται,

κατασκευάζεται και αξιολογείται.
Η πρώτη από τις αρχές αυτές είναι το συντηρητικό αρχικό
κόστος. Η απαραίτητη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι Πράσινες
Κοινότητες είναι ότι η οικολογική οικοδόµηση δεν απαιτεί σηµαντικές
αλλαγές στα οικονοµικά της οικονοµικώς προσιτής στέγασης – ή
τουλάχιστον στο development της οικονοµικώς προσιτής στέγασης.
Εάν οι έρευνες των τελευταίων ετών είναι σωστές (και δεκάδες project
των Πράσινων Κοινοτήτων µέχρι στιγµής το αποδεικνύουν), η διαφορά
στο αρχικό κόστος είναι οριακή: 2 έως 3 τοις εκατό κατά µέσο όρο, ή
περίπου $3.000 έως $5.000 ανά µονάδα. Η ουσιαστική αλλαγή στα
οικονοµικά που επέφερε η οικολογική ανάπτυξη είναι ο τρόπος µε τον
οποίο γίνεται αντιληπτή και υπολογίζεται προϊόντος του χρόνου η
«οικονοµική

προσιτότητα».

Όταν

υπολογίζεται

το

κόστος

ενός

development στέγασης καθ’όλη τη διάρκεια ζωής του – τόσο για τους
ιδιοκτήτες του όσο και για τους κατοίκους του – τότε η οικολογική
στέγαση αποδεικνύεται περισσότερο οικονοµικώς προσιτή, και όχι
λιγότερο. Η αποδοτικότητά της, ο χρόνος ζωής της και οι επιπτώσεις
στο περιβάλλον είναι πιθανό να προεκτείνουν την θεώρηση των
οικονοµικών

µακρύτερα

στο

µέλλον,

αναπτύξεις.
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σε

σχέση

µε

σηµερινές

Είναι αλήθεια ότι η οικολογική ανάπτυξη µπορεί να προσεγγιστεί σε
µια περισσότερο φιλόδοξη, και αρχικώς περισσότερο κοστοβόρα,
κλίµακα. Κάποιες ακριβές νέες τεχνολογίες ίσως υπόσχονται ακόµη
µεγαλύτερες

µακροπρόθεσµες

εξοικονοµήσεις

καθώς

και

πλεονεκτήµατα αναφορικά µε την υγιεινή, αλλά σε αυτό το στάδιο το
«σοκ»

του

αρχικού

τους

κόστους

θα

µπορούσε

να

αποτελέσει

σηµαντικό µειονέκτηµα. «Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί ούτως ώστε
να

µην

αφήσουµε

να

µας

στιγµατίσουν

οι

φουτουριστικές,

συναρπαστικές και µεγαλόπνοες καινοτοµίες,» λέει ο Warren Hanson
του Greater Minnesota Housing Fund. «Κάτι τέτοιο θα απέβαινε
εναντίον µας στην προσπάθεια αλλαγής της κλίµακας. Στο στάδιο
αυτό, όπου κυρίως δουλεύουµε µε ανθρώπους µη εξοικειωµένους µε τις
βασικές ιδέες ή µε τα πλεονεκτήµατα, η παρουσίαση θα πρέπει να
συγκρατηθεί εντός ορίων, αποδεικνύοντας στην πράξη τις βασικές
αρχές και δηµιουργώντας µία πλατφόρµα εµπειρίας και αξιοπιστίας.»
Όταν οι πρώτες επιτυχίες θα έχουν αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο
προσεγγίζεται

το

µακροπρόθεσµο

κόστος

στην

θεώρηση

της

οικονοµικής προσιτότητας, υποστηρίζει ο Hanson και οι άλλοι, θα
είναι ευκολότερο να δικαιολογήσουµε το µεγαλύτερο αρχικό κόστος
των

µεγαλύτερων

καινοτοµιών.

Στην

πραγµατικότητα,

όπως

υποστηρίζουν κάποιοι, τότε θα υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά
για τεχνολογίες που σήµερα φαίνονται προκλητικώς «φουτουριστικές».
Η δεύτερη αρχή είναι τα σαφή πρότυπα. Είναι σηµαντικό η αρχή
να γίνει µε µια συνήθη, συνολική κατανόηση της «οικολογικής
οικονοµικής
σχηµατιστούν

προσιτότητας»
συµµαχίες.

γύρω
∆ύο

από

σκέψεις

την

οποία

καθιστούν

µπορούν
τα

να

κριτήρια

πολύτιµα. Πρώτον, δεδοµένης της µεγάλης ποικιλίας των διαφορετικών
ιδεών και προϊόντων που χαρακτηρίζονται «πράσινα» µε τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν ποιά εξ αυτών είναι
απαραίτητα, έχουν λογικό κόστος, και ικανά να επιφέρουν µία
ουσιαστική και διαρκή βελτίωση της ποιότητας του κτιρίου και του
περιβάλλοντός του. ∆εύτερον, τα διάφορα χαρακτηριστικά δεν είναι
επαρκή. Είναι εξίσου σηµαντικό να βεβαιωθούµε ότι οι µέθοδοι, τα
προϊόντα και οι τεχνολογίες µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους
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ώστε να συνθέσουν ένα υγιεινό, µεγάλου χρόνου ζωής, οικονοµικώς
προσιτό και περιβαλλοντικώς υπεύθυνο development. Τα κριτήρια των
Πράσινων Κοινοτήτων βασίζονται στην αρχή του «ενσωµατωµένου
σχεδιασµού», δηλ. οι developers, οι σχεδιαστές, οι αρχιτέκτονες, οι
µηχανικοί και οι εργολάβοι προσεγγίζουν το project ως ένα αειφόρο,
αποδοτικό σύνολο και ανταποκρίνονται από την αρχή στους ρόλους
τους µε αυτό τον στόχο. Για παράδειγµα, η επιλογή µιας τοποθεσίας
δεν καθορίζει µόνο εάν οι κάτοικοι θα έχουν εύκολη πρόσβαση στα
µέσα µαζικής µεταφοράς, σε δουλειές και σε υποδοµές, αλλά ίσως
επηρεάζει τα σχέδια για φυσικό φωτισµό, αποχέτευση και αποδοτική
χρήση νερού. Η επιλογή των υλικών δεν επηρεάζει µόνο τη διάρκεια
ζωής του κτιρίου αλλά και την υγεία των κατοίκων καθώς και την
ευχέρεια ή µη της συντήρησης. Τα κριτήρια των Πράσινων Κοινοτήτων
είναι εκούσια αλληλοσυνδεόµενα και βασίζονται σε µια διεργασία
development που τα αντιµετωπίζει ως ένα και συνεκτικό προϊόν.
«Η διαµόρφωση των κριτηρίων αυτών,» λέει ο Tom Fulton του
Family Housing Fund, «ήταν ένα σηµείο καµπής στην προµετωπίδα της
αντίστασης στην οικολογική ανάπτυξη, η οποία είναι: “Τι στην ευχή
είναι αυτό;” Πως θα µπορούσαµε να την ενθαρρύνουµε, και πολλώ δε
µάλλον να την απαιτήσουµε, εάν ο καθένας έχει και από µία
διαφορετική

άποψη

δηµιουργία

µίας

για

το

ενιαίας,

τι

είναι

η

οικολογική

επαγγελµατικής

στέγαση;

συναινετικής

Η

οµάδας

κριτηρίων ήταν ένα τεράστιο βήµα. ∆εν έθεσε απλώς κάποια πρότυπα,
αλλά ενέπνευσε τους developers να δοκιµάσουν ιδέες που ίσως
θεωρούσαν

αµφιλεγόµενες,

αφού

είδαν

ότι

οι

ιδέες

αυτές

θα

µπορούσαν να υπαχθούν σε αυτή την κατηγορία, και ότι τις ιδέες αυτές
τις αποδέχονταν και άλλοι.»
Η τρίτη αρχή είναι η διεύρυνση τεχνογνωσίας και εµπειρίας. Όσο
χρήσιµη και αν είναι η δηµιουργία ενός καλοσχεδιασµένου και
καλοκτισµένου οικολογικού project, η τελική επιτυχία ή µη των
Πράσινων Κοινοτήτων δεν θα εξαρτηθεί από των αριθµό των project
που υποστηρίζει, αλλά από τον τρόπου που οι επαγγελµατίες του
χώρου θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους στην οικονοµικώς
προσιτή στέγαση. Αυτό σηµαίνει τη συνεχή επιστράτευση ολοένα και
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περισσότερων επαγγελµατιών – είτε µέσω της απ’ευθείας συµµετοχής
σε project, είτε µέσω εκπαίδευσης και πειθούς, είτε µε την επίδειξη
των οικονοµικών και κοινωνικών πλεονεκτηµάτων της οικολογικής
ανάπτυξης – και την παρότρυνσή τους να µάθουν περισσότερα
πράγµατα για τις διαθέσιµες τεχνολογίες. Σηµαίνει επίσης τη συνεχή
εµβάθυνση

της

εµπειρίας

όσων

επαγγελµατιών

έχουν

ήδη

προσελκυστεί, διότι πολύ συχνά οι ορθόδοξες επαγγελµατικές νόρµες
σε όλους τους τοµείς συχνά µεταδίδονται αρχικά από στόµα σε στόµα:
µια καλή ιδέα διαδίδεται από τον ένα τεχνικό στον άλλο, δοκιµάζεται
σε µερικά project στην αρχή, και τελικά πολλοί περισσότεροι την
παρατηρούν και την εφαρµόζουν και αυτοί, κ.ο.κ. «Όταν µιλάµε για
“χωρητικότητα” (capacity),» λέει ο Dana Bourland, διευθυντής των
Πράσινων Κοινοτήτων της Enterprise, «στην πραγµατικότητα εννοούµε
ικανότητες ανάπτυξης, δηµιουργία νέων προτύπων και πρακτικών,
καθώς και τη συνδροµή σε κάθε νέο οικολογικό developer ώστε να
γίνει κήρυκας και εκπαιδευτής και ηγέτης στον επαγγελµατικό του
χώρο.»
Η τέταρτη αρχή είναι οι συνασπισµοί χρηµατοδότησης και
πολιτικών. Είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει η συνήθης πρακτική
ανάπτυξης οικονοµικώς προσιτής στέγασης χωρίς παράλληλη αλλαγή
του

τρόπου

µε

τον

οποίο

τα

project

αυτά

χρηµατοδοτούνται,

επιδοτούνται και ρυθµίζονται. Λίγες πολιτείες έχουν µια σφιχτοδεµένη
οµάδα ανθρώπων που λαµβάνουν αποφάσεις για την οικονοµικώς
προσιτή στέγαση, όπως η Minnesota, αλλά σχεδόν σε όλες ο αριθµός
των δηµόσιων και ιδιωτικών αρχών που αποφασίζουν ποιές προτάσεις
θα χρηµατοδοτηθούν και θα οικοδοµηθούν είναι µικρός. Όσο πιο στενά
συνεργάζονται οι χρηµατοδότες και οι διαµορφωτές πολιτικών, τόσο
πιο πιθανό είναι να µάθουν για την οικολογική ανάπτυξη (καθώς και
για άλλες καινοτοµίες), να µοιραστούν απόψεις και πληροφορίες
µεταξύ τους και να ενσωµατώσουν ότι έµαθαν σε υποστηρικτικές
αποφάσεις.

Όσοι

είναι

εκτός

αυτού

του

πυρήνα

που

λαµβάνει

αποφάσεις – µικρότεροι χρηµατοδότες, developers, ειδικοί και οµάδες
υπεράσπισης – µπορούν να ενθαρρύνουν τον σχηµατισµό τέτοιων
συµµαχιών καθώς την πιθανότητα αποφασιστικότερη υποστήριξή τους
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στην οικολογική ανάπτυξη. Αυτό αποτελεί ένα στόχο κλειδί του
εγχειρήµατος των Πράσινων Κοινοτήτων, στο οποίο συµµετέχουν όλο
και περισσότεροι εταίροι και υποστηρικτές.
Η

πέµπτη

αρχή

δεδοµένων/αποδείξεων.

είναι

Μετά

η

από

διεύρυνση
δεκαετίες

της

βάσης

ανάπτυξης

των

περιβαλλογικών κινηµάτων και των κινηµάτων διατήρησης, η επιστήµη
της οικολογικής ανάπτυξης – τεχνικές µέθοδοι του υπολογισµού
αποδοτικότητας και διάρκειας ζωής, µείωση κόστους, και εκτίµηση
µελλοντικών

εξοικονοµήσεων

και

άλλων

ωφεληµάτων

–

έχει

προχωρήσει αρκετά. Ένα µεγάλο µέρος της γνώσης, όµως, περιορίζεται
ακόµη σε τεχνικές δηµοσιεύσεις, ερευνητικά ινστιτούτα και κύκλους
ειδικών

επαγγελµατιών

σε

τοµείς

όπως

η

αρχιτεκτονική

και

η

µηχανική. Η πειστική παρουσίαση των πληροφοριών αυτών σε ένα
ευρύτερο κοινό, ιδιαίτερα στους διαµορφωτές πολιτικών και στους
χρηµατοδότες,

είναι

µέγιστης

σηµασίας

για

την

προώθηση

της

οικολογικής ατζέντας. Ένα πλεονέκτηµα της παρουσίασης project όπως
το αυτά του εγχειρήµατος των Πράσινων Κοινοτήτων είναι ότι παίζουν
το

ρόλο

του

πραγµατικού

ελέγχου

τεχνικών

προβλέψεων

της

µακροπρόθεσµης οικονοµικής προσιτότητας, της διάρκειας ζωής και
της αποδοτικότητας, ιδιαίτερα στο χώρο της οικονοµικώς προσιτής
στέγασης. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο ο Rick Goodemann
θεώρησε τόσο σηµαντικό το Viking Terrace να αποτελέσει πεδίο
προσεκτικής, ανεξάρτητης έρευνας, ώστε οι developer του µέλλοντος
«να

µην

χρειαστεί

να

αντιµετωπίσουν

την

ίδια

ανησυχία

των

χρηµατοδοτών που ακούσαµε εµείς: ότι οι εξοικονοµήσεις τις οποίες
προβλέπουµε είναι υποθετικές και µόνο, ότι το αρχικό κόστος
επένδυσης είναι ένα τεράστιο στοίχηµα, ότι τα συνήθη µοντέλα δεν
µπορούν σίγουρα να εφαρµοστούν σε αυτού του είδους τα κτίρια.»
Μέσω της έρευνας των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του
ανακαινισµένου Viking Terrace, καθώς και µε την έρευνα του National
Center for Healthy Housing πάνω στις ωφέλειες υγιεινής των κατοίκων
του, ο υπολογισµός κόστους – οφέλους για την µελλοντική γενιά
project θα είναι ευκολότερος και θα βασίζεται όχι µόνο σε στοιχεία
από εµπορικά κτίρια ή πολυτελείς κατοικίες, αλλά σε πραγµατικό,
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οικονοµικώς προσιτό development στέγασης, που εξυπηρετεί ένα µίγµα
ανθρώπων µε χαµηλά και µέσα εισοδήµατα σε µια πραγµατική
κοινότητα της Minnesota.

4.11 Ευκαιρίες για Χρηµατοδότες: Ένα πόρισµα
«Εισπράττω

µερικές

φορές

από

άλλους

χρηµατοδότες

το

παράπονο,» λέει ο Tom Fulton του Family Housing Fund, «ότι το
πρόβληµα της αειφορίας και της οικονοµικώς προσιτής στέγασης είναι
υπερβολικά µεγάλο, υπερβολικά σύνθετο και υπερβολικά ακριβό. Τι
µπορεί να κάνει ένας µικρός χρηµατοδότης; Η απάντησή µου σε αυτό
είναι: ∆εν χρειάζεται να λύσεις όλο το πρόβληµα από µόνος σου.
Χρηµατοδότησε το οικολογικό πλεόνασµα κόστους – µερικές χιλιάδες
δολάρια ανά µονάδα – για όσες µονάδες έχεις τη δυνατότητα. Έτσι,
κατ’ελάχιστον θα επιφέρεις µια σηµαντικότατη επίδραση σε έναν
αριθµό οικογενειών. Και, ολοένα και περισσότερο, θα αισθάνεσαι ότι
αποτελείς και εσύ µέρος µιας µεγάλης υπόθεσης εν τη γεννέσει της.»
Η

«µεγάλη

παρουσίασης,

υπόθεση»

ευρύτερου

είναι

διαλόγου

ένας

συνδυασµός

και

υποστήριξης,

πρακτικής
και

ενός

αυξανόµενου αριθµού αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία δείχνουν πως
η οικολογική ανάπτυξη οδηγεί σε υψηλού επιπέδου στέγαση σε
προσιτό κόστος. Η ευόδωση της υπόθεσης αυτής εξαρτάται από τις
πέντε αρχές που απαριθµήθηκαν προηγουµένως. Η υποστήριξη των
διάφορων φορέων ανάπτυξης στέγασης, ή τα στρογγυλά τραπέζια
πολιτικών, ή τα προγράµµατα εκπαίδευσης και τεχνικής βοήθειας, ή η
έρευνα ή οποιοσδήποτε συνδυασµός αυτών θα µπορούσε να επιτρέψει
σε κάποιον χρηµατοδότη να συνδυάσει αρµονικά στέγαση, υγιεινή,
σχέδιο χρήσης γης και περιβάλλον.
Όλοι οι χρηµατοδότες που ερωτήθηκαν στα πλαίσια εργασιών
υποστήριξαν ότι το ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέροντός τους – στέγαση ή
υγιεινή, διατήρηση φυσικών πόρων ή µάχη ενάντια στη φτώχεια –
οφελούνταν από τη διασύνδεσή του µε τα υπόλοιπα. Η υποστήριξη
συµµαχιών που πραγµατοποιούν τέτοιους συνδυασµούς αποτελεί, όπως
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το έθεσε ένας εθνικός χρηµατοδότης των Πράσινων Κοινοτήτων, «ένα
τρόπο διεύρυνσης της βάσης υποστηρικτών µας πέρα από τον ιδιαίτερο
χώρο µας, έναν τρόπο να δείξουµε ότι από τη δουλειά µας οφελούνται
και

άλλοι

εκτός

από

όσους

χρηµατοδοτούµε

και

όσους

αυτοί

εξυπηρετούν, ότι διακονείται ένας ευρύτερος κοινωνικός στόχος, κάτι
που τους αφορά όλους, σε κάθε χώρο, ολοένα και περισσότερο. Κάθε
νέος σύµµαχος ενδυναµώνει τη συµµαχία, κάθε νέος χρηµατοδότης
συµµετέχει σε ένα ισχυρότερο κίνηµα.»
Και σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζει ο Tom Fulton, «εκτός όλων
των

άλλων

οικονοµικώς

λόγων

υπέρ

προσιτή

της

στέγαση,

επένδυσης
υπάρχει

στην
και

το

οικολογική

και

επιχείρηµα

της

διεύρυνσης της επιρροής του ζητήµατος σε περισσότερους ανθρώπους.
Το σύνολο των διαθέσιµων πόρων για τη στέγαση είναι συνάρτηση του
αριθµού

των

ενδιαφέρονται

ανθρώπων,

του

για

Καθιστώντας

αυτή.

αριθµού

των
τη

χρηµατοδοτών
οικολογική,

που

µεγάλης

διάρκειας ζωής, αποδοτική – καθιστώντας τη παράγοντα συνεισφοράς
στην υγιεινή της κοινότητας, στο περιβάλλον, στην οικονοµική
ανάπτυξη – διευρύνουµε την βάση επιρροής, και έτσι αυξάνουµε τους
πόρους.»
Όταν ο Fulton αναφέρεται στην αύξηση της πειστικότητας της
οικολογικής ανάπτυξης δεν θεωρητικολογεί. «Μερικά χρόνια πριν,»
παραδέχεται, «θα έλεγα ότι η οικονοµικώς προσιτή στέγαση είναι
αρκούντως δύσκολη και χωρίς περαιτέρω προσθήκες. Σήµερα, έχω
πειστεί, µερικώς λόγω αυτών που έµαθα και βίωσα εργαζόµενος στην
οικολογική ανάπτυξη από πρώτο χέρι, και µερικώς διότι αντιλήφθηκα
τα όρια και τις απαιτήσεις που όλοι µας αντιµετωπίζουµε, και θα
αντιµετωπίσουµε τα επόµενα χρόνια. Η οικολογική οικοδόµηση δεν
αποτελεί απλώς προσωπική και εταιρική ευθύνη, είναι µια τεράστια
ευκαιρία να κάνουµε τη δουλειά µας καλύτερα, πιο υπεύθυνα και µε
τρόπο ώστε η επίδρασή της να είναι µεγαλύτερη. Και χρόνο µε τον
χρόνο, θα ευχόµαστε να είχαµε αρχίσει να κάνουµε περισσότερα και
νωρίτερα.»
Για την Enterprise, οι Πράσινες Κοινότητες θα συνεχίσουν να
εξελίσσονται ώστε να επιτευχθεί ο στόχος τους να καταστήσουν την
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αειφόρο

ανάπτυξη

την

συνηθέστερη

προσέγγιση

των

developer

οικονοµικώς προσιτής στέγασης. «Όπως τα project των Πράσινων
Κοινοτήτων προχωρούν στα στάδια της κατασκευής τους, µαθαίνουµε
όλο και περισσότερα από την εµπειρία των developer και την επίδοση
της οικοδόµησης,» σύµφωνα µε τον Bourland της Enterprise. «Θα
επικοινωνήσουµε τις εµπειρίες αυτές µε τους εταίρους µας και θα τους
χρησιµοποιήσουµε για να βελτιώσουµε και να διευρύνουµε τους
πόρους µας για την υποστήριξη οικολογικών project.»
«∆εν έχουµε τελειοποιήσει την προσέγγισή µας, αλλά η εµπειρία
µας µέχρι τώρα δείχνει ότι οι developers που εδράζονται στις
κοινότητες

µπορούν

να

οικοδοµήσουν

υγιεινά,

περιβαλλοντικώς

υπεύθυνα project µε οικονοµικό κόστος» προσθέτει ο Bourland. «Έτσι,
για την Enterprise δεν υπάρχει επιστροφή. Η αειφόρος ανάπτυξη θα
πρέπει να αποτελέσει τη µέθοδο προσέγγισης της οικοδόµησης σπιτιών
και κοινοτήτων για όλους.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Αξιολόγηση επένδυσης σε ακίνητο στην Αθήνα
5.1

Περιγραφή της επένδυσης

Η παρούσα επένδυση αφορά στην αγορά κτηρίου γραφείων στη Κυψέλη του
∆ήµου Αθηναίων, το οποίο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικής επιφανείας 335,05
µ2. Το κτήριο αποτελείται από Β’ υπόγειο, Α’ υπόγειο (ηµιυπόγειο), ισόγειο, πέντε
ορόφους και δώµα που περιλαµβάνει την απόληξη του κλιµακοστασίου. Τα εµβαδά
των ορόφων, καθώς και η χρήση τους, βάσει των εγκεκριµένων προσκοµισθέντων
σχεδίων, έχουν ως εξής:
Πίνακας 5.1
Στάθµη
Β’ υπόγειο

Εµβαδόν (µ2)

Χρήση

268,06

6 θέσεις στάθµευσης (εκτός σ.δ.)

313,01

αποθήκες (εκτός σ.δ.)

Ισόγειο

268,27

κύριος χώρος, open plan (εντός σ.δ.)

1ος όροφος

268,27

κύριος χώρος, open plan (εντός σ.δ.)

2ος όροφος

166,95

κύριος χώρος, open plan (εντός σ.δ.)

3ος όροφος

166,95

κύριος χώρος, open plan (εντός σ.δ.)

4ος όροφος

166,95

κύριος χώρος, open plan (εντός σ.δ.)

5ος όροφος

166,95

κύριος χώρος, open plan (εντός σ.δ.)

∆ώµα

21,11

απόληξη κλιµακοστάσιου (εκτός σ.δ.)

Α’ υπόγειο
(ηµιυπόγειο)

Σύνολο

1.806,52
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ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικά, η ποιότητα κατασκευής του κτηρίου κρίνεται πολύ καλή για την
προοριζόµενη χρήση. Σηµειώνεται ότι στο οικόπεδο προϋπήρχε παλαιό κτίσµα, που
αποτελείτο από ηµιυπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο, από το οποίο διατηρήθηκαν οι
όψεις επί της οδού Κεφαλληνίας και Κόµνα Τράκα. Ένθεν αυτού του περιγράµµατος
κατασκευάστηκε το νεόδµητο κτήριο, που πέραν του Α’ ορόφου είναι σε εσοχή.
Ο φέρων οργανισµός του κτηρίου είναι από ωπλισµένο σκυρόδεµα και συνυπάρχει
µε τη φέρουσα τοιχοποιία στις στάθµες του ηµιυπογείου (υπογείου Α’), ισογείου και
Α’ ορόφου. Η διάταξη του φέροντος οργανισµού του κτηρίου δε δηµιουργεί
προβλήµατα στη διαµόρφωση των ορόφων.
Όσον αφορά στις όψεις, όπως προαναφέρθηκε στο ισόγειο και τον Α’ όροφο έχουν
διατηρηθεί οι όψεις του διατηρητέου κτηρίου και έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι
αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες (καµαρωτή εξώθυρα, τραβηχτά, φουρούσια, σκοτίες,
πεσσοί, ακροκέραµα κτλ.). Οι όψεις του νέου κτηρίου στις υπόλοιπες στάθµες
καλύπτονται από ορθοµαρµαρώσεις και κουφώµατα αλουµινίου ηλεκτροστατικής
βαφής µε διπλά υαλοστάσια.
Οι εξωτερικοί τοίχοι πλήρωσης, πέραν της φέρουσας τοιχοποιίας στο ισόγειο και
Α’ όροφο, είναι από οπτοπλινθοδοµές (µπατική µε µόνωση). Τα εσωτερικά
χωρίσµατα είναι είτε από γυψοσανίδα, είτε από δροµική οπτοπλινθοδοµή.
Τα δάπεδα του ηµιυπογείου (υπόγειο Α’), του ισογείου και του Α’ ορόφου είναι
µάρµαρο (πιθανόν Πρίνου), των υπόλοιπων ορόφων της ανωδοµής είναι laminated
wood, ενώ του υπογείου Β’ βιοµηχανικό δάπεδο.
Εσωτερικά, τα επιχρίσµατα είναι τριπτά και οι χρωµατισµοί πλαστικά
σπατουλαριστά.
Στους χώρους των kitchenette και των w.c. οι τοίχοι έχουν επενδυθεί µε κεραµικά
πλακίδια καθ’ όλο το ύψος τους. Επίσης έχουν τοποθετηθεί κρεµαστά ερµάρια
µελαµίνης.
Στους κύριους χώρους, καθώς και στο ηµιυπόγειο (υπόγειο Α’) έχει τοποθετηθεί
ψευδοροφή από γυψοσανίδα µε ενσωµατωµένο φωτισµό, καθώς και την εγκατάσταση
του κλιµατισµού και εξαερισµού.
Στον χώρο στάθµευσης του Υπογείου Β΄ έχει τοποθετηθεί turn disk που επιτρέπει
την αλλαγή της κατεύθυνσης των αυτοκινήτων κατά 360°. Η πρόσβαση στο επίπεδο
αυτό γίνεται µέσω υδραυλικής πλατφόρµας - ανελκυστήρα οχηµάτων από τη στάθµη
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του Υπογείου Α΄, στην οποία τα οχήµατα καταλήγουν µέσω ράµπας συµβατικής
κατασκευής από τον πεζόδροµο της οδού Κοµνά Τράκα.
Όσον αφορά στη στατική ικανότητα του κτηρίου, κατά δήλωση του πωλητή, τα
προβλεπόµενα ωφέλιµα φορτία είναι :
Ωφέλιµο Υπογείου Β΄

5,00 kN/µ2

Ωφέλιµο Υπογείου Α΄

5,00 kN/µ2

Ωφέλιµο Ισογείου

5,00 kN/µ2

Ωφέλιµο Ορόφων

2,00 kN/µ2

Ωφέλιµο ∆ώµατος

5,00 kN/µ2

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό Φορτίσεων (ΦΕΚ 325Α/1945 – και τον
ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 1 (EC-1), που καθορίζουν τα επιβαλλόµενα φορτία των κτιρίων
ανάλογα µε τη χρήση τους, το απαιτούµενο ωφέλιµο φορτίο για γραφειακούς χώρους
όπου είναι δυνατή η συνάθροιση κοινού είναι 5,00 kN/µ2.
Το κτήριο διαθέτει κατασταλτικά µέσα πυρόσβεσης ξηράς κόνεως των 12kg,
καθώς και φωτιστικά ασφαλείας και οδεύσεων διαφυγής. Οι θύρες εισόδου των
ορόφων από το κλιµακοστάσιο είναι πυράντοχες.
Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η τελική χρήση του ακινήτου καθώς,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Π.∆. 71/1988), σε κάθε κτήριο εκπαίδευσης µε
τέσσερις ή περισσότερους ορόφους πρέπει να εγκαθίσταται µόνιµο υδροδοτικό
πυροσβεστικό δίκτυο.
Η υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις
υποδοµών χώρων αντίστοιχων απαιτήσεων.
Κατά την αυτοψία και σε αντιπαραβολή µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία,
διαπιστώθηκε ότι :
- Οι χώροι του Υπογείου Β ΄ έχουν επεκταθεί κατά περίπου 30,00 Μ2 πέραν της
νόµιµης επιφάνειας, ενώ διαπιστώθηκαν και αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθµιση.
- Οι χώροι του ηµιυπογείου (Υπόγειο Α΄) έχουν διαµορφωθεί σε χώρους κύριας
χρήσης µε τον απαραίτητο εξοπλισµό (εξαερισµός, κλιµατισµός, δοµηµένη
καλωδίωση κλπ).
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ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ / ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Φωτογραφία

Χάρτης ακινήτου

Το οικόπεδο στο οποίο έχει ανεγερθεί το ακίνητο βρίσκεται στο Ο.Τ. 85006 του
6ου ∆.∆. του ∆ήµου Αθηναίων, Ν. Αττικής, στην περιοχή «Κυψέλη» και επί της οδού
Κεφαλληνίας 45 και Κοµνά Τράκα. Το Οικοδοµικό Τετράγωνο περικλείεται από τις
οδούς Κεφαλληνίας, Κοµνά Τράκα (πεζόδροµος), Τήνου και Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου
(Πατησίων).
Σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα που προσκοµίσθηκε από τον σηµερινό
ιδιοκτήτη του ακινήτου, το οικόπεδο έχει συντελεστή δόµησης 3,6 ο οποίος µε την
ανέγερση των ορόφων Β’, Γ’ και ∆’ έχει εξαντληθεί.

5.2

Ανάλυση Περιοχής & Στοιχεία Κτηµαταγοράς
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

 Σε απόσταση ~ 600 Μ από το κεντρικό κτίριο του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, απέναντι από την Ιδιωτική Ιατρική Κλινική «Ιπποκράτης» και το
∆ηµοτικό Ιατρείο της περιοχής, κινηµατογράφοι και εµπορικές εκµεταλλεύσεις
επί της Λ. 28ης Οκτωβρίου.
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 Μικρή απόσταση από τον σταθµό ΗΣΑΠ Βικτώρια, πολύ καλή εξυπηρέτηση από
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και σε πεζή (σχετικά) απόσταση από το Ιστορικό
Κέντρο Αθηνών.
CATCHMENTS AREA
Στην περιοχή του ∆ήµου Αθηναίων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του
2001, υπάρχουν 789.166 µόνιµος πληθυσµός (εγγεγραµµένοι δηµότες) ενώ ο
πραγµατικός πληθυσµός που κατοικεί στην περιοχή ανέρχεται σε 745.514 κατοίκους,
χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι οικονοµικοί µετανάστες.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
Από αγγελίες και επικοινωνία µε µεσιτικά γραφεία, οι τιµές µίσθωσης νεόδµητων
ή πλήρως ανακαινισµένων κτιρίων γραφείων στην περιοχή, µε παρόµοια
χαρακτηριστικά κυµαίνονται µεταξύ 12 και 18 €/µ2 νοµίµων χώρων κύριας χρήσης.
Ελαφρά υψηλότερες τιµές µισθώσεων, παρουσιάζουν τα γραφεία σε πλήρως
ανακαινισµένα διατηρητέα κτίρια (κυρίως στην περιοχή του Μουσείου ή µε πρόσοψη
στη Λ. 28ης Οκτωβρίου) µε διακύµανση µεταξύ 16 και 23 €/µ2 νοµίµων χώρων
κύριας χρήσης.
Οι τιµές πώλησης κυµαίνονται µεταξύ 2.000 και 2.200 €/µ2 και µπορούν να
φτάσουν και τα 2.500 – 2.800 €/µ2 για πλήρως ανακαινισµένα διατηρητέα.
Στο παρακάτω ∆ιάγραµµα 5.1 απεικονίζεται η θέση του υποθετικού ενοικίου
των 20.000 € (16,6 €/µ2 κύριων χώρων χρήσης) σε σχέση µε τις τιµές της αγοράς.
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5.3

Εκτίµηση Ακινήτου

Στη συνέχεια παρατίθεται η εκτίµηση του ακινήτου µε την µέθοδο των
προεξοφληµένων ταµειακών ροών (Discounted Cash Flow). Το σενάριο που
εξετάζουµε προϋποθέτει την αγορά του κτιρίου και στη συνέχεια τη µίσθωσή του στο
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για 20ετή περίοδο.
Για την εφαρµογή της µεθόδου έχουν γίνει οι κάτωθι παραδοχές :
-

Εικοσαετής περίοδος µελέτης

-

Αναπροσαρµογή µισθίου ∆.Τ.Κ. +1%

-

Αγοραίο αρχικό µίσθωµα όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 4.2.
Πίνακας 5.2
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΣΤΑΘΜΗ

(ΤΜ) / ΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΟ/ΤΜ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ή Θ.Σ.

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΟ

ΜΗΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟ

(€)

(ΤΕΜ.)
Β' ΥΠΟ

6,00

250,00

1.500

Α' ΥΠΟ

313,01

10,00

3.130

ΙΣΟ

268,27

20,00

5.365

Α'

268,27

18,00

4.829

Β'-Ε'

667,80

16,00

10.685
25.509

-

(€)

12,00

306.110

Συντελεστής κεφαλαιοποίησης : Euribor + ∆.Τ.Κ. + Ρίσκο µη επίτευξης των
αναµενόµενων χρηµατοροών (θεωρούµε εύλογο ρίσκο το ποσοστό 2 %,
καθώς το ακίνητο είναι κεντρικό και νεόδµητο)

-

Αρχικά έξοδα συντήρησης 1% επί των εσόδων και αναπροσαρµογή αυτών
κατ’ έτος µε τον ∆.Τ.Κ. + 1

-

Στην δεκαετία θεωρούµε µερική ανακαίνιση - επισκευή του κτιρίου για την
οποία λαµβάνεται συµβατικό κόστος 150 €/µ2 κύριων χώρων.
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-

Στο τέλος της περιόδου µίσθωσης και για λόγους καλύτερης προώθησης του
ακινήτου θεωρούµε ευρύτερη ανακαίνιση – επισκευή της τάξης των 300 €/µ2
κύριων χώρων.

-

Θεωρούµε ότι δεν έχουµε Tenant Risk λόγω της υψηλής φερεγγυότητας του
µισθωτή, ενώ η πιθανότητα αποχώρησης από το ακίνητο είναι ελάχιστη λόγω
της συνήθους τακτικής του Πανεπιστηµίου να παραµένει στα µισθωµένα
ακίνητα

µακροπρόθεσµα.

Θεωρητική

πληρότητα

ακινήτου

για

την

εξεταζόµενη περίοδο 100 %.
-

Τα έξοδα ασφάλισης υπολογίζονται σε 0,186% επί του κόστους κατασκευής,
ενίσχυσης και αποκατάστασης το οποίο υπολογίζεται σε 700 €/µ2 πλέον
Μικτού Επιχειρηµατικού Οφέλους 20% και Εργολαβικού Οφέλους 20 %.

-

Η πρόβλεψη που πραγµατοποιήθηκε για τα απρόβλεπτα ετήσια έξοδα είναι
3% επί του συνόλου των λοιπών εξόδων.

Τα αποτελέσµατα της µεθόδου παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3 που ακολουθεί :
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ΕΤΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α

2008
306109,92

2009
318048,21

2010
330452,09

2011
342678,81

2012
354672,57

2013
366376,77

2014
377368,07

2015
387934,38

2016
398796,54

2017
409962,84

2018
421441,80

2019
433242,17

306109,92

318048,21

330452,09

342678,81

354672,57

366376,77

377368,07

387934,38

398796,54

409962,84

421441,80

433242,17

0,00
3061,10

0,00
3180,48

0,00
3304,52

0,00
3433,40

0,00
3567,30

0,00
3706,42

0,00
3850,97

0,00
4001,16

0,00
4157,21

0,00
4319,34

0,00
4487,79

180000,00
4662,82

303048,82

314867,72

327147,57

339245,42

351105,27

362670,34

373517,10

383933,21

394639,33

405643,50

416954,01

248579,35

3,90
9,00
12,90
1,00

3,90
9,00
12,90
0,89

3,70
9,00
12,70
0,79

3,50
9,00
12,50
0,70

3,30
9,00
12,30
0,62

3,00
9,00
12,00
0,56

2,80
9,00
11,80
0,50

2,80
9,00
11,80
0,44

2,80
9,00
11,80
0,40

2,80
9,00
11,80
0,36

2,80
9,00
11,80
0,32

2,80
9,00
11,80
0,28

303048,82

278890,81

257114,07

236997,41

218417,39

201439,15

185566,90

170609,78

156858,04

144214,57

132590,06

70704,34

ΕΞΟ∆Α
Κόστος επισκευών
Ετήσια συντήρηση
ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΜΕΙΟΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Κ.Λ.Π.
ΕΣΟ∆Α ΠΩΛΗΣΗΣ
ΕΞΟ∆Α ΠΩΛΗΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟΙΟΝ
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Συντελεστής κεφαλαιοποίησης
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛ. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Rexit
ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΞΙΑ
3.315.436,25 €

2020
445372,95

2021
456507,28

2022
467919,96

2023
479617,96

2024
491608,41

2025
503898,62

2026
516496,08

2027
529408,48

2028
542643,70

2029
556209,79

445372,95

456507,28

467919,96

479617,96

491608,41

503898,62

516496,08

529408,48

542643,70

556209,79

0,00
4844,67

0,00
5033,61

0,00
5229,92

0,00
5433,89

0,00
5645,81

0,00
5866,00

0,00
6094,77

0,00
6332,47

0,00
6579,43

360000,00
6836,03

440528,29

451473,67

462690,04

474184,07

485962,60

498032,62

510401,31

523076,02

536064,27

2,50
9,00
11,50
0,26

2,50
9,00
11,50
0,23

2,50
9,00
11,50
0,21

2,50
9,00
11,50
0,18

2,50
9,00
11,50
0,17

2,50
9,00
11,50
0,15

2,50
9,00
11,50
0,13

2,50
9,00
11,50
0,12

2,50
9,00
11,50
0,11

189373,76
2367172,00
71015,16
2296156,84
2,50
9,00
11,50
0,10
8,00

112377,65

103291,29

94939,42

87262,67

80206,49

73720,73

67759,27

62279,75

57243,22
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219904,39

Σύµφωνα µε την παραπάνω µέθοδο η αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των
3.315.436 € και µε στρογγυλοποίηση 3.315.000 €.
Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση ευαισθησίας (Πίνακας 4.4) της αξίας του
ακινήτου για τους παράγοντες : συντελεστής προεξόφλησης, απόδοση εξόδου (R exit)
και συντελεστής κεφαλαιοποίησης.
Πίνακας 5.4
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

12,90%

13,90%

14,90%

R EXIT

3.025.829
9,00%

3.315.436
8,00%

3.381.877
7,00%

3.073.988

3.315.436

3.346.851

8,00%

9,00%

10,00%

3.073.988

3.315.436

3.537.090

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σηµειώνεται ότι, η περίοδος µελέτης λήφθηκε υπόψη ως εικοσαετής µε δεδοµένο
ότι ο µισθωτής είναι το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και οι χώροι τους οποίους
µισθώνει πιθανότατα θα συνεχίσουν να µισθώνονται από αυτό για περίοδο
µεγαλύτερη από την κλασική επαγγελµατική µίσθωση (12 + 4 έτη).
Η αξία του κτιρίου που υπολογίσθηκε µε την µέθοδο των προεξοφληµένων
ταµειακών ροών (Discounted Cash Flow) πιθανά να έδινε λίγο µεγαλύτερα
αποτελέσµατα για µικρότερη περίοδο µελέτης.
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5.4

Χρηµατοοικονοµική ανάλυση
ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
Πίνακας 5.5

Παραδοχές χρηµατοοικονοµικού µοντέλου
Ζητούµενο τίµηµα :

4.350.000 €

Απόδοση εισόδου :

7%

Βελτιώσεις :

-

Απόδοση εξόδου :

7,5 %

Συνολική επένδυση :

4.450.000 €

Εξεταζόµενη περίοδος :

15 έτη

µηνιαίο µίσθωµα :

€20.000

Χρηµατοδότηση :

Ίδια Κεφάλαια

Αναπροσαρµογές :

∆ΤΚ (3,0%)

Αρχικό (προτεινόµενο)

Το σενάριο που εξετάζουµε προϋποθέτει την αγορά του κτιρίου µε ίδια κεφάλαια
και στη συνέχεια την µίσθωσή του σε τρίτους για 15ετή περίοδο.
Οι βασικές παραδοχές του χρηµατοοικονοµικού µοντέλου βάση των οποίων
πραγµατοποιήθηκε η χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τον προσδιορισµό αυτής της
επένδυσης παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω :
Έξοδα απόκτησης
Ο νοµικός έλεγχος υπολογίζεται 0,25 % στην τιµή και ο τεχνικός έλεγχος €6.000
πλέον Φ.Π.Α, ενώ δεν περιλαµβάνεται αµοιβή µεσιτείας. Τα συνολικά έξοδα
απόκτησης είναι 1,6% της αξίας και φτάνουν την συνολική επένδυση στο 4.450.000€
στρογγυλευµένα.
Μισθώσεις
Το µηνιαίο (προτεινόµενο) µίσθωµα υπολογίζεται σε €20.000 ήτοι 0,46 % επί της
ζητούµενης τιµής. Στην ανάλυση φαίνεται ότι το παραπάνω µίσθωµα προκύπτει από
νόµιµους κύριους χώρους (ανωδοµή Α’ – Ε’ ορόφου) µισθωµένους προς 16,6€/µ2 ,
µίσθιο το οποίο συµπεριλαµβάνει και την παροχή των υπόγειων θέσεων στάθµευσης.
Το µίσθωµα θεωρείται εύλογο, καθώς βρίσκεται στο ενδιάµεσο του εύρους τιµών
νεόδµητων ή πλήρως ανακαινισµένων κτιρίων γραφείων και κοντά στο κάτω όριο της
αγοράς των ανακαινισµένων διατηρητέων κτιρίων.
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Για την συνολική επιφάνεια της υπό εξέταση επένδυσης το µίσθωµα θα αυξάνεται
ετησίως κατά ποσοστό ίδιο µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (3 %).
Πληρότητα
Θεωρούµε ότι δεν έχουµε Tenant Risk λόγω της υψηλής φερεγγυότητας του
µισθωτή, ενώ η πιθανότητα αποχώρησης από το ακίνητο είναι ελάχιστη.
Προκειµένου όµως η ανάλυση να γίνει υπό το πρίσµα συντηρητικών όρων και
δεδοµένου του γεγονότος ότι η εγγυηµένη περίοδος µίσθωσης είναι 5 έτη, γίνεται η
υπόθεση ότι θα απαιτηθούν περίπου 8 µήνες προκειµένου να βρεθεί νέος µισθωτής.
Θεωρητική πληρότητα ακινήτου για την εξεταζόµενη περίοδο 95,67 %.
Έξοδα ασφάλισης
Τα έξοδα ασφάλισης υπολογίζονται σε 0,20% επί του κόστους κατασκευής,
ενίσχυσης και αποκατάστασης το οποίο υπολογίζεται σε 350 €/µ2.
Έξοδα Συντήρησης
Τα έξοδα συντήρησης υπολογίζονται σε 0,8% επί των ετήσιων ενοικίων.
Έξοδα ∆ιαχείρισης
Τα έξοδα διαχείρισης υπολογίζονται στα 8,1% επί των ετήσιων ενοικίων.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η επένδυση, για τις συγκεκριµένες παραδοχές, προσφέρει σε ορίζοντα
δεκαπενταετίας εσωτερική απόδοση -0,93 % σε unleveraged επίπεδο. Τα
αποτελέσµατα της µεθόδου παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.6 που ακολουθεί :
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Έτος
ΈσοδαΟΠΑ
Ετήσια μισθώματα γραφείων
Δυνητικά μισθ ώματα από κενές εmφάνειες
Συνολικά Έσοδα

2

1

4

3

5

7

6

8

Ι
240.000

247.200

254.6161

Ο

Ο

Ο

240.000

247.200

254.6161

262.254

270.122

Ο

Ο

278.226

286.573

Ο

295.170

Ο

Ο

262.254

270.122

278.226

286.573

295.170

-844
-525

-844
-540
-21.880

-844
-556

-844
-590
-23.909
-25.343
269.826

Ι
ΕξοδαΟΠΑ
Ασφάλιση
Συντήρηση

-844
-480

-844
-494

Αμοιβή διαχείρισης
Συνολικά έξοδα

-19.440
-20.764

EBITDA
Τόκος
Αποσβέσεις
ΕΒΤ

-20.023
-21.362

-844
-5091
-20.624
-21.977

-21.243
-22.611

-23.264

-22.536
-23.937

-844
-573
-23.212
-24.630

219.236

225.838

232.639

239.643

246.858

254.289

261.943

Ο
Ο

Ο
Ο

219.236

225.838

232.639

239.643

246.858

254.289

261.943

269.826

219.236

225.838
-1.989

232.639

-1.989

-1.989

239.643
-Ι .989

246.858
-1.989

254.289
-1.989

261.943
-1.989

269.826
-Ι .989

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
ΟΙ

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

P&LOllA
ΕΒΤ (Κέρδη προ φόρων)
ΦόροςΟΠΑ
Αποσβέσεις
Χρεωλύσιο
Κόστος αγοράς ακινήτου
Μετ_ά Φόρων Ταμειακή Ροή

-4.350.000
-4.132.753

223.849

237.654

230.650

244.869

267.837

259.954

252.300

ΔΕΙΚΤΕΣ

IIRR

Discount rate 12,00%
Present Value
Net Present Value (NPV)

Ι

Ι

-υ,93%1

0,89
-3.689.958
-2.153.920

0,80
178.45 Ι

Ι
0,711
164.1721

Ι
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Ι
0,64
151.033

Ι
0,57
138.945

0,51
127.823

Ι
0,45
117.590

Ι
0,40
108.175

11

10

9

13

12

14

15
363.022

304.025

313.146

322.540

332.216

342.183

352.448

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

342.183

352.448

363.022

304.025

313.146

322.540

332.216

-844
-608
-24.626
-26.078

-844
-626
-25.365
-26.835

-844
-645
-26.126
-27.615

-844
-664
-26.910
-28.418

-844
-684
-27.717
-29.245

-844
-705
-28.548
-30.098

-844
-726
-29.405
-30.975

277.946

286.310

294.925

303.798

312.937

322.351

332.046

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

277.946

286.310

294.925

303.798

312.937

322.351

332.046

277.946
-1.989

286310
-1.989

294.925
-1.989

303.798
-1.989

312.937
-1.989

322.351
-1.989

332.046
-1.989

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

275.957

284.321

292.936

301.809

310.948

320.362

330.057

Ι

Ι
0,36
99.513

Ι
0,32
91.544

Ι
0,29
84.212

Ι
0,26
77.467

Ι

Ι
0,23
71.261
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0,20
65.552

Ι
0,18
60.300

5.5

Key Success Factors (Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας)

∆εδοµένης της χρονικής στιγµής που γίνεται η αξιολόγηση, έχει πραγµατοποιηθεί
σηµαντικό πλήθος παραδοχών όσον αφορά σε παράγοντες που κρίνονται
καθοριστικής σηµασίας για την απόδοση της επένδυσης. Ο παράγοντας που
χαρακτηρίζεται ως Κρίσιµος Παράγοντας Επιτυχίας στη συγκεκριµένη επένδυση
είναι πως το υφιστάµενο µισθωτήριο συµβόλαιο εξασφαλίζει ολόκληρη την περίοδο
µελέτης και ότι ο µισθωτής (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) δεν θα αποχωρήσει
πριν από αυτή τη χρονική περίοδο.

5.6

SWOT Analysis

Strengths

Weaknesses

+ Κεντρικό κτίριο, µε την αίγλη των

- Περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από

µορφολογικών χαρακτηριστικών

πληθώρα παλαιών γραφείων, εκ των οποίων τα

διατηρητέου και τις υποδοµές και τον

ανακαινισµένα (δοµηµένες καλωδιώσεις κλπ)

εξοπλισµό νεόδµητου ταυτόχρονα

πωλούνται σε ιδιαίτερα συµφέρουσες τιµές
-Ύπαρξη αρκετών διατηρητέων σε απόσταση
περί το 1 χλµ σε ακτίνα µε διάφορες προσφορές
(µη ανακαινισµένα, υπό ανακαίνιση κλπ)

Opportunities

Threats

+Λίγα κτίρια νεόδµητων γραφείων στην

- Ύπαρξη πολλών οικονοµικών µεταναστών, οι

περιοχή

οποίοι τείνουν να δηµιουργήσουν περιοχή
«γκέτο» µε πιθανή δηµιουργία προβλήµατος
στην εξεύρεση µισθωτή µετά την εξεταζόµενη
περίοδο.

5.7

Εισήγηση

Η εισήγησή µας για το συγκεκριµένο ακίνητο είναι αρνητική, καθώς θεωρούµε το
τίµηµα που απαιτείται υψηλό, ενώ και τα αποτελέσµατα του χρηµατοοικονοµικού
µοντέλο δείχνουν εσωτερική απόδοση αρνητική, ίση µε – 0,93 % για την περίοδο
µελέτης.
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