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τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται τα νοικοκυριά κατά την περίοδο της
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Estate.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα οικονομική ύφεση είναι, τοιουτοτρόπως, η πιο σημαντική από την εποχή
της Μεγάλης Ύφεσης (1929-39).Η κατάσταση της στεγαστικής αγοράς έχει
εκτραχυνθεί από τις τεράστιες μειώσεις στις τιμές των ακινήτων, που εχουν προκληθεί
εν μέρει από την κατάρρευση του στεγαστικού οικονομικού συστήματος και από τη
συνεχή ανεργία. Παρά τις δυσκολίες στην αγορά ακινήτων σε εθνικό (σσ. ΗΠΑ)
επίπεδο, ορισμένες περιοχές (Αριζόνα, Φλώριντα, Νεβάδα και Καλιφόρνια) βιώνουν
πολύ πιο απότομη πτώση στις τιμές των κατοικιών και στη συνολική δραστηριότητα
της στεγαστικής αγοράς. Το ποσοστό ιδιοκτησίας στον οικιακό τομέα έχει μειωθεί από
την υψηλότερη τιμή περί το 69 τοις εκατό μόλις στο 67 τοις εκατό, με ποσοστά
ιδιοκτησίας για μερικές μειοψηφικές ομάδες να πέφτουν σε ακόμη μεγαλύτερη έκταση.
Συγχρόνως, το κενά ιδιόκτητα σπίτια αυξήθηκαν εξίσου σημαντικά κατά τα τελευταία
χρόνια, όπως επίσης και τα μισθώματα, που έχουν επίσης κινηθεί ανοδικά.
Αυτό φυσικά γεννά την ερώτηση: Πού πήγαν όλα αυτά τα νοικοκυριά;

Μια πιθανότητα είναι, τα νοικοκυριά τα οποία έχασαν τα σπίτια τους, μετακόμισαν σε
άλλα νοικοκυριά, ή τα νοικοκυριά τα οποία ενδεχομένως να σχηματίζονταν κατά τη
διάρκεια κανονικής/φυσιολογικής ζωής αποφάσισαν να καθυστερήσουν την είσοδό
τους στη στεγαστική αγορά. Αυτή η μελέτη παρέχει μια πλήρη ανάλυση του ρόλου του

οικονομικού κύκλου, της αγοράς εργασίας και των συνθηκών στέγασης στη
διαμόρφωση ενός νοικοκυριού.
Νέα νοικοκυριά δύναται να σχηματιστούν είτε όταν τα παιδιά μετακομίζουν από τα
σπίτια των γονιών τους, είτε όταν τα ζευγάρια χωρίζουν ή όταν μη συνδεόμενα άτομα
επιλέγουν να ζήσουν μόνοι ύστερα από συγκατοίκηση. Το πλήθος των νοικοκυριών
δύναται να ελαττωθεί εαν δυο νοικοκυριά συνενωθούν, είτε μέσω γάμου είτε μέσα από
τη συγκατοίκηση έτσι ώστε να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες. Στις τρέχουσες
συνθήκες ο αριθμός των νοικοκυριών δύναται να βαίνει μειούμενος επειδή ολοένα και
λιγότεροι νέοι εγκαταλείπουν την αρχική τους εστία αλλά κι επειδή τα ήδη υπάρχοντα
νοικοκυριά συνενώνονται προς μείωση των λειτουργικών δαπανών, είτε λόγω
κατάσχεσης ενός εκ των συνενωμένων. Για την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων
οι οποίοι επιτρέπουν στα νοικοκυριά να ανεξαρτητοποιηθούν και για την αποσαφήνιση
του ρόλου της παρούσας οικονομικής κατάστασης, η κάτωθι προσέγγιση 3-βημάτων
είναι δυνατή:



Ανάπτυξη μοντέλου συμπεριφοράς: Το πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστούν
οι οικονομικοί και δημογραφικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τα νέα
άτομα στο σχηματισμό νέων ενοικιαζόμενων ή νέων ιδιόκτητων νοικοκυριών. Για
να γίνει αυτό, χρησιμοποιείται η μελέτη πινάκων δυναμικής των εισοδημάτων
(Panel Study of Income Dynamics – PSID), η οποία ακολουθεί ένα μεγάλο αριθμό
νοικοκυριών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 1968-2007. Χρησιμοποιώντας
αυτά τα δεδομένα, προσδιορίζονται οι παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν τους νέους
ανθρώπους στο σχηματισμό νέων ενοικιαζόμενων ή νέων ιδιόκτητων νοικοκυριών
στο βάθος του χρόνου .
o Όπως είναι αναμενόμενο, η απόφαση σχηματισμού νοικοκυριού έχει
επηρεαστεί από τις οικονομικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια ύφεσης, νέοι
ενήλικες καθυστερούν την είσοδό τους στην στεγαστική αγορά και συνεχίζουν
να ζουν με τους γονείς τους. Άλλοι άνθρωποι ίσως επιλέγουν να μοιραστούν τα
έξοδα του σπιτιού συνδυάζοντας τα νοικοκυριά τους, οδηγώντας σε αύξηση
των πυκνοκατοικημένων οικημάτων.
o Διαπιστώνεται ότι η μείωση της απασχόλησης και η αύξηση του δείκτη
ανεργίας κατά τη διάρκεια περιόδων κρίσης μειώνουν τα επίπεδα των

σχηματιζόμενων νοικοκυριών. Ειδικότερα, η ύφεση σε εθνικό (σσ. ΗΠΑ)
επίπεδο καταστέλλει το σχηματισμό νέων ενοικιαζόμενων νοικοκυριών ενόσω
η αύξηση του δείκτη ανεργίας καταστέλλει τη δημιουργία τόσο ενοικιαζόμενων
όσο και ιδιόκτητων νοικοκυριών.

• Προσομοίωση: Χρησιμοποιώντας το μοντέλο συμπεριφοράς, στη συνέχεια
προσομοιώνονται οι πιθανές επιπτώσεις της παρούσας ύφεσης στο σχηματισμό
νοικοκυριών.
o Οι προσομοιώσεις υποδεικνύουν ότι αυτές οι μειώσεις προσδιορίζονται
σημαντικά. Για παράδειγμα, στην ύφεση, η πιθανότητα ένας νέος ενήλικας να
σχηματίσει ένα ανεξάρτητο νοικοκυριό πέφτει έως και 4%, ανάλογα από την
ηλικία του ατόμου και τη δριμύτητα των αλλαγών στα ποσοστά ανεργίας.
Συγκριτικά, όταν ένας άνθρωπος είναι άνεργος, η πιθανότητα να αφήσει το
πατρικό του σπίτι είναι μεχρι 10% χαμηλότερη.
• Λεπτομερής ανάλυση παρόντος πλαισίου: Τελικά, χρησιμοποιώντας δημογραφικά
στατιστικά στοιχεία (American Community Survey – ACS) συγκρίνονται 80
μητροπολιτικές περιοχές μεταξύ 2005 και 2008 αναφορικά με τους δείκτες
κινητικότητας, υπερπληθυσμού, ιδιοκτησίας και σχηματισμού νοικοκυριών. Με αυτά
τα εκτενή στοιχεία, διαφωτίζονται σε μεγαλύτερο βάθος το παρόν πλαίσιο/ περιβάλλον
σε σύγκριση με την μελέτη πινάκων δυναμικής των εισοδημάτων (Panel Study of
Income Dynamics – PSID). Συγκεκριμένα, γίνεται διαχωρισμό στο μοτίβο
σχηματισμού νοικοκυριών μεταξύ μεταναστών και γηγενούς πληθυσμού. Επίσης
παρατηρείται ενδελεχώς το χρονικό πλαίσιο για τα νοικοκυριά που μετακινούνται.
Δεδομένης της προαναφερθείσας ανάλυσης, αναμένεται πτώση του ποσοστού
ανεξάρτητων

νοικοκυρών

ανά

κάτοικο

(headship

rate)

και

πτώση

των

πυκνοκατοικημένων περιοχών, αλλά μέτριες επιπτώσεις στα ποσοστά ιδιοκατοίκησης
καθώς αυτά καθορίζονται από το σχετικό ρυθμό της μεταβολής των ανεξάρτητων
νοικοκυρών ανά κάτοικο (headship rates) ως προς το δυναμικό αγοράς ή ενοικίασης.
o Τα Headship rates, ένα μέτρο σύγκρισης του συντελεστή των ανεξάρτητων
νοικοκυρών ανά κάτοικο, παρουσιάζουν μείωση σε όλες τις μητροπολιτικές
περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες. Οι επιπτώσεις της ύφεσης ήταν πιο
περιορισμένες στις μικρότερες μητροπόλεις. Οι προαναφερθείσα μείωση είναι

μεγαλύτερη στα γηγενή νοικοκυριά αν και είναι φανερή και στους μετανάστες,
που ξεκίνησαν από χαμηλότερο σημείο .
o Η ύφεση προκάλεσε μια δραματική, σχεδόν πενταπλάσια αύξηση στις τιμές των
πυκνοκατοικημένων και ιδιαιτέρως των αναδυόμενων μητροπολιτικών
περιοχών ειδικά ανάμεσα στα γηγενή νοικοκυριά. Αυτό καθιστά εμφανές ότι
πολλές οικογένειες επανενώνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης.
o Γενικά, ο συντελεστής των ανεξάρτητων νοικοκυρών ανά κάτοικο μειώθηκε
ελαφρώς για τους γηγενείς πληθυσμούς στις μητροπόλεις και αυξήθηκε
ελαφρώς για τους μετανάστες στις ίδιες ακριβώς περιοχές. Καθολικά για όλον
τον πληθυσμό ο δείκτης αυτός μειώθηκε στις μεγάλες συνοικίες ενώ οι
μετανάστες αύξησαν τα αντίστοιχα ποσοστά τους στις αναδυόμενες και μικρές
περιφερειακές συνοικίες μεταξύ 2005 και 2008. Αυτό συνηγορεί στο ότι οι
ιδιοκτήτες που έχασαν τα ακίνητα τους δεν αντικαταστήθηκαν από νέους
ιδιοκτήτες. Στην πραγματικότητα, εφόσον τα νέα ενοικιαζόμενα νοικοκυριά
μειώθηκαν ως αποτέλεσμα τις κρίσης, η μείωση του ποσοστού ιδιοκτησίας
συγκρατήθηκε φαινομενικά.
Το μοντέλο που χρησιμοποιείται στη μελέτη πινάκων δυναμικής των εισοδημάτων
(Panel Study of Income Dynamics – PSID), χρησιμοποιώντας δεδομένα που καλύπτουν
6 περιόδους κρίσεων, προβλέπει ότι τα ενοικιαστήρια έπεσαν πιθανώς κατά 2-4% κατά
τη διάρκεια της παρούσας κρίσης καθώς κι ότι η δημιουργία ιδιόκτητων νοικοκυριών
κατά 1%. Επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις αυτές τα δεδομένα από το ΑΨΣ δείχνουν
ότι η δημιουργία νέων γηγενών νοικοκυριών σε ένα δείγμα 80 από τις μεγαλύτερες
μητροπόλεις μειώθηκε κατά 3% στις μεγαλύτερες και κατά 4% στις περιφέρειες. Αυτό
μεταφράζεται σε σχεδόν 1.2 εκατομμύρια νοικοκυριά για τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια
που ο αντίστοιχος πληθυσμός στις ίδιες περιοχές αυξήθηκε κατά 3.4 εκατομμύρια
κατοίκους.
Οι τρέχουσες οικονομικές προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης το
οργανισμού στεγαστικών δανείων (Mortgage Bankers Association) προβλέπουν
ελαφρά σταδιακή μείωση της ανεργίας στα επόμενα δύο χρόνια. Επιπροσθέτως, πολλά
νοικοκυριά έχασαν σημαντικό μέρος της περιουσίας τους κατά τη διάρκεια της κρίσης,
κάτι που καθιστά δύσκολο στα μέλη τους να αναζητήσουν καινούρια κατοικία ή να
προβούν σε αγορά σπιτιού.

Ενώ η κρίση βαίνει προς το τέλος της, το μοντέλο προβλέπει ότι ο οικιακός τομέας δεν
θα επανέρθει σε φυσιολογικές τιμές πριν οι αντίστοιχοι δείκτες της ανεργίας
επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι παρούσες εκτιμήσεις προβλέπουν δείκτες
ανεργίας κατά 2% μειωμένους για το 2012. Αν αυτό θεωρηθεί σωστό τότε το μοντέλο
προβλέπει αντίστοιχα 2% αύξηση στην κτηματαγορά καθώς οι εργαζόμενοι θα
αυξάνονται, μη συνυπολογίζοντας όμως της ψυχολογικές επιπτώσεις της κρίσης. Αυτό
υπονοεί ότι οι φυσιολογικές τιμές θα επανέλθουν (περίπου 1-1.5 εκατομμύρια νέα
νοικοκυριά το χρόνο) παρά το ότι θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για να
επαλειφθούν οι σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης.
Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν σημαντικές επιπλοκές στην κοινωνική πολιτική και
τα επαγγέλματα σχετικά με την οικιακή και βιομηχανική κτηματαγορά. Πρώτον, ότι
δεν υπάρχει χρυσή λύση που θα προέλθει δημογραφικά ώστε να υπερκεράσει την
περίσσεια προσφοράς στην κτηματαγορά διεθνώς. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της
κρίσης η ιδιοκτησία μειώθηκε καθώς πολλοί άνθρωποι έχασαν την εργασία τους,
ωστόσο η μείωση περιορίστηκε από την ταυτόχρονη μείωση των ενοικιαστηρίων.
Τέλος, οι δείκτες κινητικότητας μειώθηκαν και τα νέα νοικοκυριά μετακινήθηκαν προς
την ενοικίαση και λιγότερο προς την αγορά. Προφανώς αυτή η τάση πρέπει να
αντιστραφεί για να επανέλθει η κτηματαγορά σε ευστάθεια.

Εννοιολογική Επισκόπηση και Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Η παρούσα καθοδική μεταστροφή της οικονομίας, από πολλά μέτρα είναι η
σοβαρότερη από τη μεγάλη οικονομική κρίση. Η στεγαστική αγορά έχει ριπιστεί από
τη μεγάλη αποδυνάμωση των τιμών των σπιτιών, που έχουν προκληθεί εν μέρει από
την κατάρρευση του οικονομικού συστήματος των σπιτιών και τις συνεχείς απολύσεις.
Δεδομένα από τη δειγματοληψία δείχνουν τη δραματική πτώση έκδοσης οικοδομικών
αδειών τα τελευταία 3 χρόνια (εικόνα 1). Οι άδειες έχουν μειωθεί από περίπου 1.8
εκατομμύριο το 2005 σε 600.000 το 2008. Αποπερατωμένα σπίτια έχουν πέσει επίσης,
με μειώσεις τον τελευταίο χρόνο 35 τοις εκατό. Όταν οι δυσκολίες στην αγορά
ακινήτων είναι εθνικής κλίμακας, ορισμένες περιοχές (Αριζόνα, Φλώριντα και
Καλιφόρνια) έχουν εμπειρία σε μειώσεις στις οικοδομικές άδειες σε περισσότερο από
70 τοις εκατό.

Οι αντίστοιχα διαμορφωμένες, τιμές κατοικιών και υποθηκών έχουν μειωθεί
δραματικά. Όπως επισημαίνει η Εικόνα 2, στις περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
τιμών έχουν επίσης εξακριβωθεί και οι μεγαλύτερες μειώσεις. Οι υποθήκες (Εικόνα 3)
έχουν πέσει περίπου δύο τρίτα από την κορυφή όπου βρίσκονταν το 2004 και οι
αναχρηματοδοτήσεις έχουν επίσης πέσει από το 2006. Αυτή η περίοδος έχει
σηματοδοτηθεί από αυξήσεις σε οφειλέτες, κατασχέσεις και

μείωση των ποσοστών ιδιοκατοίκησης. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4, οι τιμές των
εθνικών ιδιοκατοικήσεων φτάνουν το 69 τοις εκατό, και ξαναπέφτουν στο 67,2 τοις
εκατό. Καθώς έχουν αυξηθεί τα ποσοστά αποκλεισμού, σημειώνεται μια αύξηση κενών
ιδιόκτητων κατοικιών από μακροπρόθεσμο μέσο όρο που αντιστοιχεί από 1,7 τοις
εκατό σε 2,7 τοις εκατό τα τελευταία 3 χρόνια. Εντός του συνολικού ποσοστού
ιδιοκατοίκησης, η εικόνα 5 δείχνει ότι η παρούσα ύφεση έχει μειώσει τα ποσοστά των
Αφρικανών-Αμερικανών ιδιόκτητων ιδιοκτησιών περισσότερο απ΄ όλα (από 49,1
ποσοστιαίες μονάδες σε 47,4 ποσοστιαίες μονάδες), όταν τα ποσοστά των
ιδιοκατοικούμενων ιδιοκτησιών των Λατίνων έχουν μειωθεί λιγότερο από μια
ποσοστιαία μονάδα.

Η πτώση των ιδιοκατοικούμενων κατοικιών και η αύξηση των ιδιόκτητων κενών
κατοικιών γέννησε ερωτήσεις αναφορικά με το τι συμβαίνει με όλα αυτά τα
νοικοκυριά. Μια πιθανότητα είναι ότι αυτά τα νοικοκυριά έχουν εισαχθεί στις
ενοικιάσεις. Ωστόσο, η Εικόνα 6 καταδεικνύει ότι σίγουρα δε σημειώθηκε καμία
μείωση στο ποσοστό των κενών κατοικιών για την περίοδο 2006-2008. Περαιτέρω, οι
τιμές των ενοικίων δεν έχουν μεταβληθεί με τρόπο ο οποίος μαρτυρά πολύ μεγαλύτερη
ζήτηση των μισθώσεων. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει
μεγαλύτερη προσφορά στην αγορά, αλλά είναι λιγότερο πιθανή εξήγηση εξαιτίας της
μείωσης εκδόσεων οικοδομικών αδειών. Απ’ την άλλη, μπορεί να συμβαίνει ότι, οι
άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους μετακόμισαν σε άλλα νοικοκυριά, ή ότι οι
άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν νοικοκυριά κατά την περίοδο της οικονομικής
κρίσης, αποφάσισαν να καθυστερήσουν την είσοδό τους στην αγορά κατοικίας.
Κατανοώντας τη διαδικασία, ισχύει ότι σύμφωνα με αυτή, η ανεξάρτητη μορφή
νοικοκυριού είναι κρίσιμη για την εξαγωγή συμπερασμάτων, όσον αφορά τη στέγαση.
Ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής στέγασης έχει εστιάσει στα ποσοστά της
ιδιοκατοίκησης βασιζόμενο στην πεποίθηση ότι το να έχει κάποιος ένα δικό του σπίτι
βοηθά στη δική του ευημερία αλλά και των παιδιών του, και έχει θετικές επιπτώσεις
στην περιοχή (π.χ., Rohe και Stewart, 1996; Green και White, 1997; Haurin, Parcel, και
Haurin, 2002). Περαιτέρω, το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με τους

καθοριστικούς παράγοντες του να κατέχει κάποιος ένα σπίτι επικεντρώνεται στη
μετάβαση από ενοικιαστής ενός σπιτιού σε ιδιοκτήτης ενός σπιτιού. Αυτό που δε
συζητείται συχνά είναι πόσο το ποσοστό των ιδιόκτητων σπιτιών εξαρτάται όχι μόνο
από τη μίσθωση στην αγορά και από την αγορά στη μίσθωση, αλλά και από το πλήθος
των ανθρώπων οι οποίοι φτιάχνουν

ανεξάρτητα νοικοκυριά (Haurin και Rosenthal, 2008). Έτσι

τα ποσοστά των

ιδιόκτητων κατοικιών δύναται πολύ απλά να αυξηθούν από την πτώση των κατοικιών
που δίνονται προς μίσθωση στην αγορά (Myers και Yu, 2009).
Προκειμένου να γίνει κατανοητό το πώς η ζήτηση κατοικιών επηρεάζεται από τις
οικονομικές συνθήκες και για την πλευρά των μισθωτών αλλά και για την πλευρά των
ιδιοκτητών, πρέπει πρώτα να προσδιορισθούν οι επιδράσεις για το σχηματισμό των
νοικοκυριών. Η εικόνα 7 απεικονίζει τα ανεξάρτητα νοικοκυριά μπορούν να
σχηματισθούν και τους διάφορους τρόπους με τους οποίους αυτά δύναται να
αποκτηθούν. Νέα νοικοκυριά δημιουργούνται είτε όταν τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι
των γονιών τους, όταν ζευγάρια χωρίζουν ή όταν μη συγγενικά πρόσωπα επιλέγουν να
ζήσουν μόνα τους ενώ προηγουμένως μοιραζόντουσαν μια κατοικία. Το πλήθος των
νοικοκυριών δύναται να μειωθεί εάν δυο νοικοκυριά συμπτυχθούν, είτε μέσα από έναν
γάμο είτε εάν συγκατοικήσουν ώστε να μειωθεί το κόστος στέγασης. Δυστυχώς, η
έρευνα που έχει γίνει αναφορικά με τη δημιουργία νέων νοικοκυριών και τη ζήτηση
κατοικίας, δεν είναι επαρκής, καθώς υπολογίζεται είτε μέσω της ιδιοκατοίκησης είτε
εξαιτίας της ζήτησης προς στέγαση σε πολυκατοικίες. Η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία
σχετικά με τη δημιουργία νοικοκυριών επικεντρώνεται στο πώς τα ποσοστά των
δημιουργούμενων νοικοκυριών είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα ποσοστά των
ιδιόκτητων κατοικιών στην πάροδο των ετών. Οι Haurin και Rosenthal (2008) αλλά
και οι Myers και Yu (2009) επισημαίνουν ότι η αύξηση του ποσοστού των ιδιόκτητων
κατοικιών κατά τη δεκαετία του 1990 αλλά και κατά το πρώτο μέρος της τρέχουσας
δεκαετίας θα μπορούσε να οφείλεται στα μειωμένα ποσοστά των νοικοκυριών που
σχηματίσθηκα. Και οι δυο αυτές δημοσιεύσεις βασίζονται αυστηρά σε πρόσφατα
δεδομένα και ως εκ τούτου δε δύναται να υπολογίσουν τις οικονομικές συνθήκες αλλά
και τις συνθήκες στέγασης από τα οποία επηρεάζεται μια απόφαση για τη δημιουργία
ενός νέου ανεξάρτητου νοικοκυριού.

Η ευρεία βιβλιογραφία σχετικά με το σχηματισμό των νοικοκυριών συνοψίζεται πολύ
καλά στους Billari και Liefbroer (2007). Καθώς ελέγχω τις μεμονωμένες δημογραφικές
μετακινήσεις, το εισόδημα των γονέων και την οικονομική τους ευημερία, αυτή η
ανάλυση επικεντρώνεται στο ρόλο των οικονομικών συνθηκών και των συνθηκών
στέγασης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, θα περίμενε κανείς ότι η ζήτηση κατοικιών
θα είναι χαμηλότερη σε περιόδους ύφεσης και, ως εκ τούτου, οι άνθρωποι θα είναι
λιγότερο πιθανό να σχηματίσουν ανεξάρτητα νοικοκυριά σε περιόδους οικονομικής
ύφεσης. Όταν ένας άνθρωπος είναι άνεργος, είναι λιγότερο πιθανό ο άνθρωπος αυτός
να σχηματίσει ανεξάρτητο. Είναι εξίσου αναμενόμενη η πιθανότητα του να μείνει
κανείς άνεργος, δεδομένων των περιφερειακών ποσοστών ανεργίας, να οδηγήση στη
μείωση της ζήτησης κατοικιών. Ωστόσο, η βιβλιογραφία δεν οδηγεί σε ασφαλή
συμπεράσματα ως προς το αν οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες είναι πιο πιθανό να
βλάψουν τη ζήτηση για ενοικίαση κατοικιών ή ιδιοκατοίκηση. Εξαιτίας του ότι είναι
πιο πιθανό πιο νέοι σε ηλικία ενήλικες να μισθώσουν προτού αγοράσουν μια κατοικία,
θα ήταν αναμενόμενη μια εντονότερη αρνητική επίδραση στη ζήτηση για μίσθωση
κατοικίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Τέλος, θα ήταν αναμενόμενες οι
υψηλότερες τιμές για οικογένειες έτσι ώστε να μειωθεί η ζήτηση για ιδιόκτητες
κατοικίες καθώς και υψηλότερα ενοίκια για τη μείωση των ενοικιαστών.

Για τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης, έχω χρησιμοποιήσει δύο σύνολα δεδομένων.
Αρχικά, χρησιμοποίησα μεμονωμένα γεω-κωδικοποιημένα δεδομένα από την PSID για
την περίοδο 1968–2007, τα οποία καλύπτουν διάφορους οικονομικούς. Τα δεδομένα
ελέγχουν επίσης τους πόρους των νοικοκυριών, μεμονωμένους πόρους και
δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποδείχθηκαν σημαντικά και στην
προηγούμενη βιβλιογραφία. Είμαι επίσης σε θέση να προσθέσω τοπικά δεδομένα της
Απογραφής, προκειμένου να εκτιμηθεί ο ρόλος των τοπικών συνθηκών της περιοχής.
Επιπλέον, γίνεται διάκριση μεταξύ των κατοικιών που μισθώνονται και αυτών που
αγοράζονται προς ιδιοκατοίκηση ώστε να ελέγξουμε κατά πόσο οι οικονομικές
μεταβολές επηρεάζουν διαφορετικά τις ανωτέρω αποφάσεις.
Τέλος, αυτή η μελέτη επικεντρώνεται στην πιο πρόσφατη ύφεση για την τεκμηρίωση
των αλλαγών στα νοικοκυριά, από το U.S. Data από το ACS από 2005 και 2008
χρησιμοποιείται για να καταδείξει πως τα ποσοστά σχηματιζόμενων νοικοκυριών, τα
ποσοστά συνωστισμού και τα ποσοστά ιδιόκτητων κατοικιών έχουν μεταβληθεί κατά
τη διάρκεια της τρέχουσας ύφεσης. 3 Τα δεδομένα αυτά πλεονεκτούν αφού επιτρέπυν
στον ερευνητή να συγκρίνει πως οι μετανάστες ευημερούν κατά την τρέχουσα ύφεση,
σε αντίθεση με το PSID, που έχει πολύ λίγους μετανάστες στο δείγμα του.

Δεδομένα
Στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της μελέτης για το σχηματισμό ενός νοικοκυριού,
χρησιμοποίησα τη γεω-κωδικοποιημένη έκδοση της PSID την οποία συνέλεξα από το
Survey Research Center του Πανεπιστημίου του Michigan. Το PSID είναι ένα διαμήκες
σύνολο δεδομένων το οποίο ξεκίνησε το 1968 με περίπου 4,800 οικογένειες το οποίο
παρέχει λεπτομερείς οικογενειακές ιστορίες, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας
κατοχής της κατοικίας. Εκτός από τις οικογένειες του αρχικού δείγματος για το 1968
PSID, ο πίνακας περιέχει τις οικογένειες του δείγματος οι οποίες χωρίζονται από τις
αρχικές του 1968 οικογένειες σε μεταγενέστερα έτη και δείγμα οικογενειών Λατίνων,
οι οποίες προστέθηκαν πρόσφατα. Ενώ το PSID είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα
ατόμων από την Αμερική (άνδρες, γυναίκες και παιδιά) και οι μονάδες οικογενειών
όπου κατοικούν, αυτό υπερκαλύπτει το χαμηλό εισόδημα και τις οικογένειες των μηλευκών. Για να ληφθή υπόψη για υπερ-δειγματοληψία, τα μοντέλα εκτιμώνται με τη
χρήση δειγμάτων βαρών.

Στη μελέτη αυτή, χρησιμοποιώ το άτομο σαν μονάδα ανάλυσης. Επειδή υπάρχουν τα
δεδομένα PSID τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, ένα μοναδικό ID
έχει εκχωρηθεί για κάθε οικογενειακή μονάδα και η οικογένεια μελετάται στην πάροδο
των ετών. Το Family Identification Mapping System (FIMS) χρησιμοποιείται για να
συγχωνεύσει τα δεδομένα των γονιών με τα ενήλικα παιδιά τους. The FIMS παρέχει
κωδικούς αναγνώρισης για κάθε μέλος της οικογένειας σύμφωνα με το είδος της
σχέσης (π.χ. βιολογικός γονιός, μη-βιολογικός γονιός, βιολογικός παππούς, γιαγιά,
αδέρφια, ετεροθαλή αδέρφια). Η FIMS βεβαιώνει ότι η σύνδεση των οικογενειών με
τα παιδιά τους είναι απλή και ακριβής.
Επειδή τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με τους γονείς τους, στην
ανάλυση χρησιμοποιούνται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και των γονιών και των
νέων ενηλίκων. Οι μεταβλητές που προτείνει η βιβλιογραφία είναι σημαντικές στο ότι
συμπεριλαμβάνουν την οικογενειακή κατάσταση των γονιών, το επίπεδο μόρφωσης
του πατέρα, το εισόδημα των γονέων και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κατοικίας.
Εξαιτίας της διαμήκους φύσης των δεδομένων, χρησιμοποιώ ένα σταθερό εισόδημα
για τον υπολογισμό σαν μεταβλητή η οποία εκφράζει το εισόδημα για τη γονική
κατοικία, χρησιμοποιώντας ένα πενταετές κυμαινόμενο ποσοστό. Αν και δεν έχει
δοκιμαστεί στη βιβλιογραφία μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβάνω επίσης μια μέτρηση για
την περίπτωση που κάποιος γονιός είναι ανάπηρος, όπου ενδεχομένως στην περίπτωση
αυτή το παιδί θα έμενε σπίτι να βοηθά τον ανήμπορο γονιό του.
Σε ένα τμήμα των χρονοσειρών, η PSID παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για
την ευημερία, η οποία είναι σημαντική για την κατανόηση της επιλογής ενός σπιτιού
χρονικά. Τα PSID δεδομένα ευημερίας που εντοπίσθηκαν είναι υψηλής ποιότητας και
ανταποκρίνονται καλά με άλλα δεδομένα ευημερίας τα οποία έχουν συσταθεί όπως το
Survey of Consumer Finance και το Health Retirement Study (Juster, Stafford και
Smith, 1999). Η πληθώρα των σπιτιών είναι αντίστοιχη της εγχώριας καταγωγής
μετοχικού κεφαλαίου όπως αναφέρεται στα δεδομένα ευημερίας, όταν η υγεία της
οικονομίας υπολογίζεται ως το άθροισμα των μετοχών του κεφαλαίου σε εισηγμένες
εταιρείες στο χρηματιστήριο, αμοιβαία κεφάλαια ή εταιρείες επενδύσεων,
συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων της IRAs, ελέγχους και λογαριασμούς
ταμιευτηρίου, κτλ. Όταν ο στεγαστικός πλούτος είναι διαθέσιμος για τη συνολική

περίοδο του δείγματος χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες τιμές κατοικιών και
αυτά που υπολείπονται, ο οικονομικός μπλούτος δύναται να υπολογισθεί μόνο μετά το
1984. Επιπλέον, τα PSID συμπληρώματα ευημερίας είναι σε 5-ετή διαστήματα για την
περίοδο 1984-1999, και μετά κάθε επόμενο έτος μετά το 1999. Ως εκ τούτου, τα
δεδομένα του χρηματοοικονομικού πλούτου εξαιρούνται από την ανάλυση πριν το
1984, και μετά το 1984, εμφανίζω τον οικονομικό πλούτο χρησιμοποιώντας γραμμική
πορεία για τα έτη κατά τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα.
Στη συνέχεια, συμπεριλαμβάνουμε τις επιμέρους δημογραφικές μελέτες των νέων
ενηλίκων, τα οποία αποδείχθηκαν σημαντικά στη βιβλιογραφία. Μεταξύ αυτών των
μεταβλητών είναι η ηλικία, η εκπαίδευση, το φύλο, η φυλή, εάν αυτός ο ενήλικας είναι
φοιτητής και μια μέτρηση των φυσικών περιορισμών ενός νεαρού ενήλικα. Mulder και
Clark
(2000) επισημαίνουν ότι η ηλικία έχει πολύ διαφορετικές επιπτώσεις σε νεαρά ενήλικα
κορίτσια και αγόρια γι αυτό συμπεριλαμβάνουμε όρους αλληλεπίδρασης. Επιπλέον,
συμπεριλαμβάνουμε εάν το άτομο είναι άνεργος ή όχι.
Τέλος, η μελέτη αυτή περιλαμβάνει επίσης ποικίλες μετρήσεις του κύκλου της
οικονομίας αλλά και των γειτονικών χαρακτηριστικών τα οποία έχουν προστεθεί στο
PSID σύμφωνα με τους γεω-κώδικες. Με σεβασμό στον οικονομικό κύκλο, πρώτα
συμπεριλαμβάνω μια κατηγορική μεταβλητή η οποία δείχνει εάν κάποιο συγκεκριμένο
έτος αποτελεί χρονιά ύφεσης σύμφωνα με το National Bureau of Economic Research
(NBER). Ποσοστά ανεργίας, μέσοι μισθοί και GDP ρυθμοί ανάπτυξης του κράτους
λαμβάνονται από διαφορετικές πηγές συμπεριλαμβανομένων του NBER και U.S.
Bureau of Labor Statistics (BLS). Ενώ υπάρχει ένα πλήθος μεταβλητών απογραφής
διαθέσιμων για την περιγραφή της αγοράς κατοικίας στην οποία κατοικεί κάποιος
σήμερα, εγώ συμπεριλαμβάνω δυο μετρήσεις, μεσαίο ενοίκιο και Housing Price Index
(HPI), τα οποία ήταν σημαντικά για ποικίλες μελέτες. Η πλήρης λίστα των μεταβλητών
και των συνοπτικών στατιστικών στοιχείων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Ενώ
πολλές μεταβλητές είναι παρόμοιες σύμφωνα με διάφορες περιόδους μελέτης, το
οικονομικό περιβάλλον ήταν σαφώς ισχυρότερο στην περίοδο μετά το 1984. Επιπλέον,
ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις σχετικές αναλογίες των ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν
το σπίτι τους κατά τη διάρκεια της ύφεσης ή μη. Εκτός από την ύφεση του 1980-1982,
δεν υπάρχει έντονος ρυθμός σχηματισμού νέων νοικοκυριών σε μη επεξεργασμένα

δεδομένα. Ωστόσο, η ανάλυση παλινδρόμησης θα καθορίσει αν τα έτη της ύφεσης
προβλέπουν το σχηματισμό λιγότερων νέων νοικοκυριών.

Αποτελέσματα
Για να αναλύσουμε το αντίκτυπο και των οικονομικών και των δημογραφικών
χαρακτηριστικών η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί ένα πολυωνομικής κατανομής μοντέλο
(Myers & Yu, 2009, ίδιο στρατηγικής μοντέλο) . Το μοντέλο αυτό μας επιτρέπει να
σκεφτούμε τρείς επιλογές για τα άτομα που επί του παρόντος δεν ζουν ανεξάρτητα,
μπορεί να συνεχίζουν να ζουν μαζί με κάποιους (συνήθως με γονείς), μπορεί να
σχηματίζουν ένα ανεξάρτητο νοικοκυριό ως ενοικιαστές ή ένα ανεξάρτητο νοικοκυριό
ως ιδιοκτήτες.
Η ανάλυση διεξάγεται σε δύο διαφορετικές περιόδους διότι τα οικονομικά στοιχεία
και οι τιμές των σπιτιών είναι διαθέσιμες από το 1984.
Ενώ τα πλήρη αποτελέσματα των μοντέλων διατυπώνονται στο Γράφημα 1, τονίζω
κάποιες συγκεκριμένες μεταβλητές οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον στη μελέτη
αυτή στο Γράφημα 8. Τα αποτελέσματα είναι συμπαγή με τη λογοτεχνία.

Ξεκινώντας με τα ατομικά χαρακτηριστικά οι γυναίκες και οι μη – μειονότητες είναι
πιο πιθανό να δημιουργήσουν νέα νοικοκυριά. Παρόλα ταύτα η τάση να γίνουν
ενοικιαστές σε αντίθεση με το να είναι ιδιοκτήτες είναι πολύ διαφορετική στις
μειονότητες. Οι μειονότητες είναι λιγότερο πιθανό να δημιουργήσουν ιδιόκτητα

νοικοκυριά παρά να ενοικιάσουν. Οι γυναίκες είναι επίσης λιγότερο πιθανόν να
δημιουργήσουν ιδιόκτητα νοικοκυριά αλλά οι διαφορές είναι λιγότερο άκαμπτες .το
Γράφημα 8 επίσης παρουσιάζει ότι η ανεργία καταπιέζει τη δημιουργία και των δύο
τύπων νοικοκυριών σχετικά το ίδιο . Αξίζει να αναφέρουμε τα αποτελέσματα του
άλλου μοντέλου (Γράφημα 1 ) . Όπως είναι αναμενόμενο οι νέοι ενήλικες με ανώτερη
εκπαίδευση είναι πιο πιθανόν να φύγουν από το σπίτι. Τα αποτελέσματα δείχνουν
ακόμη ότι εξαρτώμενοι από την εκπαίδευση οι νέοι ενήλικες που είναι μεγαλύτεροι
είναι λιγότερο πιθανόν να φύγουν από το σπίτι .
Λαμβάνοντας υπόψη τις γονικές μεταβλητές το Γράφημα 9 παρουσιάζει ότι το
αντίκτυπο των γονικών πόρων στη δημιουργία νοικοκυριού είναι μεικτό. (Τα πλήρη
αποτελέσματα του μοντέλου παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2). Θεωρητικά είναι
διφορούμενο εάν το υψηλότερο γονικό εισόδημα και ο πλούτος έχουν αντίκτυπο στα
ποσοστά των παιδιών που δημιουργούν νοικοκυριά. Από τη μία μεριά οι περισσότεροι
γονικοί πόροι μπορούν να επιτρέψουν στα παιδιά να πάνε στο κολλέγιο ή να
πληρώσουν τις συναλλαγές των παιδιών που βρίσκουν τις δικές τους κατοικίες. (De
Jong, Geierveld, Liefbroer , and Beeking, 1991). Aπο την άλλη εάν οι γονείς έχουν πιο
πολλούς πόρους είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στις οικίες τους και να εξαρτώνται
οικονομικά από τους γονείς τους. (Whittington and Peters 1996). Τα αποτελέσματα
συστήνουν ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν μεγαλύτερο εισόδημα είναι πιο
πιθανόν να παραμείνουν σπίτι εξαρτώμενοι από άλλους παράγοντες με μεγαλύτερη
επίδραση στους νέους που δημιουργούν νοικοκυριό ως ενοικιαστές. Βρίσκω το
αντίθετο αποτέλεσμα για τους γονείς με μεγαλύτερα ποσοστά οικονομικού πλούτου.
Τα παιδία με πιο πλούσιους γονείς είναι πιο πιθανόν να δημιουργήσουν νοικοκυριό ως
ενοικιαστές. Την ίδια ώρα τα παιδιά όπου οι γονείς έχουν περισσότερη ακίνητη
περιουσία είναι πιο πιθανόν να γίνουν ιδιοκτήτες. Αυτό συστήνει ότι ο γονικός
πλούτος είναι πιο σημαντικός ώστε να βοηθήσει τα παιδιά

με τα προκαταβαλλόμενα κόστη που προκύπτουν από τη δημιουργία ενός νέου
νοικοκυριού άλλα δεν είναι ξεκάθαρο γιατί το γονικέ εισόδημα δεν έχει παρόμοιο
αντίκτυπο.
Εν κατακλείδι η μελέτη αυτή είναι για το πώς ο οικονομικός κύκλος επηρεάζει τη
δημιουργία νοικοκυριού. Το Γράφημα 10 παρουσιάζει τους συντελεστές εκτιμήσεις με
βάση παράγοντες οικονομικών και στέγασης. Βρίσκω ότι οι αυξήσεις στα ποσοστά
ανεργίας καταπιέζουν και τη δημιουργία ιδιόκτητου και ενοικιαζόμενου νοικοκυριού .
Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην απόφαση του
ατόμου για να προχωρήσει σε ιδιόκτητο νοικοκυριό.
Ωστόσο εξαρτώμενοι από το ποσοστό ανεργίας του κράτους, βρισκόμενοι σε ύφεση
μειώνει επίσης τα ποσοστά δημιουργίας ενοικιαζόμενου νοικοκυριού. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχουν συμπληρωματικοί ψυχολογικοί λόγοι
όταν υπάρχει ύφεση που να πηγαίνουν πολύ παραπάνω από το κίνδυνο να μείνει
κάποιος άνεργος και η αγορά ενοικίου δείχνει τότε πιο ευάλωτη σε αυτούς τους λόγους.
Επίσης ενώ δε βρίσκω κανένα στατιστικό αντίκτυπο στη δημιουργία νοικοκυριού από
τις πιο ψηλές τιμές σπιτιών, βρίσκω ότι υψηλότερα μέσα ενοίκια στην απογραφή της
κατοικίας μειώνουν σημαντικά τα ποσοστά του σχηματισμού ενοικίασης των
νοικοκυριών.

Προσομοιώσεις
Για να διευκρινίσουμε τις ποσοτικές επιπτώσεις αυτών των εκτιμήσεων τα στοιχεία
προσομοιώνονται να υπολογίσουν την επίδραση στα ποσοστά δημιουργίας
νοικοκυριών από τις αλλαγές στις οικονομικές και δημογραφικές μεταβλητές. Στις
πρώτες τέσσερις γραμμές του Πίνακα 3, οι αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες καθώς
και στις συνθήκες στέγασης της χώρας προσομοιώνονται με βάση ηλικιακές ομάδες.
Όπως αναμένονταν συγκρινόμενο με τη βασική περίπτωση που περιγράφεται στο
πίνακα οι νέοι ενήλικες είναι λιγότερο πιθανόν να γίνουν νέοι ενοικιαστές κατά τη
διάρκεια της ύφεσης. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι η πιθανότητα να φύγουν από το
σπίτι είναι μειωμένες κατά 1 με 3 ποσοστιαίες μονάδες κατά την ύφεση, το αντίκτυπο
διαμορφώνεται με την ηλικία του ατόμου.

Αυξάνοντας το ποσοστό ανεργίας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες έχει παρόμοιο αρνητικό
αποτέλεσμα στους ανθρώπους που γίνονται ενοικιαστές, μειώνοντας τη δυνατότητα
τους να αποκτήσουν δικά τους νοικοκυριά περίπου 1 τοις εκατό σε όλες τις ηλικιακές
μονάδες. Συνεπώς τα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα για τις ηλικιακές ομάδες 21-24

και 25-29. Τέλος βρίσκω μέτρια τα αποτελέσματα αυξάνοντας τα ενοίκια κατά $200.
Όταν τα ενοίκια είναι υψηλότερα η ενοικίαση συμπιέζεται περίπου 1 ποσοστιαία
μονάδα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Ως μέτρο σύγκρισης οι εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται για προσομοίωση αλλαγών στα
ατομικά χαρακτηριστικά των νεαρών ενηλίκων. Η επίδραση στα άνεργα άτομα είναι
πολύ μεγαλύτερη από τα γενικά αποτελέσματα των υψηλότερων ποσοστών ανεργίας,
όπως αναμένεται . Αν ένα άτομο είναι άνεργο η πιθανότητα του να προβεί σε ενοικίαση
πέφτει από τις 5 στις 12 ποσοστιαίες μονάδες με μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ηλικιακή
ομάδα των 21-24. Τα αντίκτυπα είναι μικρότερα στη απόκτηση σπιτιού αλλά το
ποσοστό ακόμα και έτσι πέφτει περίπου 50 τοις εκατό εάν το άτομο είναι άνεργο.
Οι γυναίκες είναι πιο πιθανόν να ενοικιάσουν νοικοκυριό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες
. είναι επίσης πιο πιθανόν να είναι μέρος ενός ιδιόκτητου νοικοκυριού (1 ποσοστιαία
μονάδα) από την ηλικία 18-29, αλλά είναι λιγότερο πιθανόν να γίνουν ιδιοκτήτριες αν
μένουν ακόμα στο σπίτι στην ηλικία των 30. Τέλος οι έγχρωμοι έιναι λιγότερο πιθανόν
να γίνουν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές. Η προβλέψιμη μείωση στη πιθανότητα οι έγχρωμοι
να γίνουν ιδιοκτήτες (μέχρι 6 ποσοστιαίες μονάδες) είναι μεγαλύτερη από τη
προβλεπόμενη μείωση αυτών στο να γίνουν ενοικιαστές (μέχρι 3 ποσοστιαίες
μονάδες).
Τα αποτελέσματα μεγάλων αλλαγών στο γονικό εισόδημα και πλούτο δεν είναι μεγάλα.
Όπως αποδεικνύεται στον Πίνακα 3 τα άτομα των οποίων οι γονείς έχουν εισόδημα
$30.000 πάνω από το μέσο έχουν 1-2 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερες να ενοικιάσουν.
Την ίδια ώρα τα άτομα των οποίων οι γονείς έχουν πλούτο $200.000, πάνω από το μέσο
έχουν 2-3 ποσοστιαίες μονάδες πιθανότεροι να γίνουν νέοι ενοικιαστές. Παρομοίως τα
άτομα των οποίων οι γονείς έχουν πλούτο $200.000, πάνω από το μέσο έχουν 2-3
ποσοστιαίες μονάδες πιθανότεροι να γίνουν ιδιοκτήτες.
Συνοψίζοντας τα προσωπικά χαρακτηριστικά καθορίζουν τη δημιουργία νοικοκυριού.
Παρόλα ταύτα οι οικονομικές συνθήκες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Δεδομένου ότι
η τρέχουσα ύφεση συμπεριλαμβάνει αύξηση των ποσοστών ανεργίας κατά 6
ποσοστιαίες μονάδες στις πιο πολλές περιοχές και τεράστιες μειώσεις στις γονικές
χρηματοδοτήσεις και στις ακίνητες περιουσίες , το μοντέλο προβλέπει ότι η δημιουργία
νοικοκυριών θα μειωθεί ουσιαστικά .

Τάσεις σε Μητροπολιτικό Επίπεδο από την τρέχουσα Ύφεση
Τα μοντέλα συμπεριφοράς που εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας στοιχεία από το PSID
συστήνουν ότι η τρέχουσα ύφεση καταπίεση τη δημιουργία νοικοκυριών χάρη στη
μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, στην αύξηση των ποσοστών ανεργίας και
στις μειώσεις του εισοδήματος και του πλούτου . Αυτή η ύφεση και ενώ επηρεάζει όλα
τα μέλη της κοινωνίας μπορεί να έχει επιπλοκές που είναι ανόμοιες σε διαφορετικά
τμήματα του πληθυσμού. Συγκεκριμένα η μελέτη αυτή εστιάζει στις διαφορές μεταξύ
νοικοκυριών από μετανάστες και γηγενείς χρησιμοποιώντας ένα δείγμα από 80
μητροπολιτικές περιοχές στη ACS. Στα στοιχεία εστιάζω σε τρια σχετικά με την
εστίαση αποτελέσματα: ποσοστά κατά κεφαλή, ποσοστά υπερπληρότητας και ποσοστά
ιδιόκτητης εστίασης. Με βάση την παραπάνω ανάλυση θα περίμενα ότι τα κατακεφαλή
ποσοστά να έχουν πέσει , τα ποσοστά της υπερπληρότητας να έχουν αυξηθεί αλλά ότι
θα υπάρξει ένα απροσδιόριστο αντίκτυπο στα ποσοστά ιδιοκτησίας κατοικίας, χάρη
στο γεγονός ότι αυτά επηρεάζονται με σχετική ταχύτητα από την οποία τα ποσοστά
κατά κεφαλή των ενδεχόμενων αγοραστών και ενοικιαστών.
Επειδή αυτά τα στοιχεία δίνουν ειδική έμφαση στους μετανάστες ακολουθώ την
ταξινομία που περιγράφεται από τους Painter and Yu (2009) χωρίζοντας τις
μητροπολιτικές περιοχές σε τρείς κατηγορίες : εδραιωμένες πύλες , εκκολαπτόμενες
πύλες και μικρότερες μητροπολιτικές περιοχές. Όπως αναφέρεται στους Painter and
Yu αυτές οι περιοχές διαφέρουν και χρονολογικά και σε μέγεθος των μεγεθών του
πληθυσμού των μεταναστών στις μητροπολιτικές περιοχές. Δεν είναι ξεκάθαρο πως οι
μετανάστες επηρεάζονται διαφορετικά από τις κατοικίες σε αυτές τις διαφορετικές
μητροπολιτικές περιοχές. Από τη μια οι μετανάστες στις μικρότερες μητροπολιτικές
περιοχές αντιμετωπίζουν χαμηλότερα κόστη στέγασης και είναι λιγότερο πιθανό να
αντιμετωπίσουν δραματικές μειώσεις στις τιμές πράγμα το οποίο θα οδηγούσε σε
κατασχέσεις.

Από την άλλη οι μετανάστες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν

μηχανισμούς υποστήριξης οι οποίοι να βοηθούν στη στήριξη των αρνητικών
γεγονότων που σχετίζονται με τη τρέχουσα οικονομική ύφεση.
Ο Πίνακας 4 δείχνει τις αλλαγές στα κατά κεφαλή ποσοστά των γηγενών και των
μεταναστών νοικοκυριών από το 2005 μέχρι το 2008 που δίνουν μια εικόνα των κατά
κεφαλήν ποσοστών πριν και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ύφεσης. Σε γενικές

γραμμές τα κατακεφαλή ποσοστά είναι χαμηλότερα για τους μετανάστες παρά για του
γηγενής αλλά οι μειώσεις είναι μεγαλύτερες για τα γηγενή νοικοκυριά. Στις ιδρυτικές
πύλες οι μειώσεις έχουν υπάρξει οι μεγαλύτερες το οποίο δεν εκπλήσσει δεδομένου της
αύξησης της ανεργίας σε μέρη όπως στη Φλόριντα και στην Καλιφόρνια . Παρόλα
ταύτα οι μειώσεις στα κατακεφαλή ποσοστά για τους γηγενής ( -3,03 ποσοστιαίοι

πόντοι) έχουν υπάρξει μεγαλύτερα από τις μειώσεις για τα νοικοκυριά των μεταναστών
(-2,27 ποσοστιαίοι πόντοι) σε αυτές τις ιδρυτικές πύλες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι
οι μειώσεις ήταν πιο δραματικές στις αναδυόμενες πύλες και για τους γηγενής (-3,97
ποσοστιαίοι πόντοι) και για τους μετανάστες ( -2,67 ποσοστιαίοι πόντοι) .
Ο αντίκτυπος της ύφεσης έχει υπάρξει μικρότερος στις μικρότερες μητροπόλεις. Η
μεγαλύτερη έκπληξη είναι ότι για άλλη μια φορά οι μειώσεις στα κατακεφαλή ποσοστά
είναι μεγαλύτερες για τα γηγενή νοικοκυριά (-1,93 ποσοστιαίοι πόντοι) από αυτές των
μεταναστών (-0,67 ποσοστιαίοι πόντοι). Αυτό δείχνει ότι το ασθενέστερο δίκτυο των
μεταναστών στις μικρότερες μητροπολιτικές περιοχές δε βλάπτει δυσανάλογα τους
μετανάστες.
Μετά στο Πίνακα 5 εξέτασα τις μεταβολές στις τιμές του υπερπληθυσμού. Και πάλι
ένα νοικοκυριό θεωρείται υπερπλήρης εάν έχει παραπάνω από ένα άτομο σε κάθε
δωμάτιο. Υποθετικά εάν υπάρχει μείωση στα ποσοστά δημιουργίας νοικοκυριού τότε
τα ποσοστά υπερπληθυσμού πρέπει να αυξάνονται. Σε όλες τις μητροπολιτικές
περιοχές που έγινε η δειγματοληψία σε αυτή την έρευνα τα ποσοστά υπερπληθυσμού
για τα νοικοκυριά των μεταναστών είναι δραματικά μεγαλύτερα (14,63 ποσοστά έναντι
σε 2,21 ποσοστά ) από αυτά των γηγενών νοικοκυριών το 2005. Είναι ενδιαφέρον ότι

η ύφεση έχει προκαλέσει δραματική αύξηση στα ποσοστά του υπερπληθυσμού για τους
γηγενής(9.83 ποσοστά το

2008) και μόνο μια μικρή αύξηση στον υπερπληθυσμό των μεταναστών (17,35
ποσοστά το 2008). Καθρεφτίζοντας τα αποτελέσματα για τα κατά κεφαλή ποσοστά οι
μεγαλύτερες αυξήσεις στον υπερπληθυσμό βρίσκονται στις αναδυόμενες πύλες και οι
μικρότερες στις μικρότερες μητροπολιτικές περιοχές. Και πάλι η αύξηση στον
υπερπληθυσμό των μεταναστών ήταν η μικρότερη στις περιοχές με τα μικρότερα
δίκτυα μεταναστών.
Για να συνδέσουμε αυτές τις αλλαγές στα κατά κεφαλή ποσοστά με ευρύτερες
μετρήσεις των αποτελεσμάτων στέγασης παρουσιάζω μετά τα ποσοστά ιδιοκτητών
(Πίνακας 6) το 2005 και το 2008 . Ανάλογα με το όπου τα νοικοκυριά που χάσει τα
σπίτια τους μέσω του αποκλεισμού έχουν μετακινηθεί και όπου η δημιουργία
ενοικίασης ή ιδιοκτησίας νοικοκυριού ήταν πιο πιεστική θα καθορίσει την κατεύθυνση
των ποσοστών ιδιοκτησίας στη τρέχουσα ύφεση. Σε γενικό πλαίσιο τα ποσοστά
ιδιοκτησίας έχουν μειωθεί λίγο για τα γηγενή νοικοκυριά σε αυτές τις μητροπολιτικές
περιοχές και έχουν αυξηθεί λίγο για τους μετανάστες στις ίδιες περιοχές. Και οι δύο
ομάδες βίωσαν μικρές μειώσεις στης μεγάλες μεταναστευτικές πύλες αλλά στη
πραγματικότητα οι μετανάστες αύξησαν τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης από το 2005 έως
το 2008 στις αναδυόμενες πύλες και στις μικρές μητροπολιτικές περιοχές. Αυτό δείχνει
ότι παρόλο που οι ιδιοκτήτες έχασαν τα σπίτια τους δεν αντικαταστάθηκαν από άλλους
νέους ιδιοκτήτες. Στη πραγματικότητα επειδή η δημιουργία νέων ενοικιαζόμενων
νοικοκυριών μειώθηκαν επίσης από την ύφεση η μείωση στα ποσοστά ιδιοκατοίκησης
ήταν λιγότερη από αυτή που θα ήταν.

Ο Πίνακας 6 δείχνει τα ποσοστά ιδιόκτητων νοικοκυριών που μετακόμισαν το 2005
και το 2008. Αυτά τα νούμερα υποδηλώνουν ότι αυτοί που μετακινήθηκαν είναι
λιγότερο πιθανόν να γίνουν ιδιοκτήτες το 2008 παρά το 2005. Οι μειώσεις στα ποσοστά
ιδιοκατοίκησης μεταξύ αυτών που μετακόμισαν είναι μεγαλύτερες στις πύλες των
μητροπολιτικών περιοχών.

Aυτό μπορεί να δείχνει ότι τα νοικοκυριά που έχασαν τα σπίτια τους λόγω κατάσχεσης,
αντιπροσωπεύθηκαν δυσανάλογα στον πληθυσμό μετακόμισης αλλά τα στοιχεία δεν
είναι αρκετά για να δοθούν τέτοιες λεπτομέρειες.
Στο σύνολο τα στοιχεία από τον ΑCS επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του μοντέλου. Η
δημιουργία νοικοκυριών έχει μειωθεί για όλες τις ομάδες και έχει υπάρξει σημαντική
διαφοροποίηση σε όλες τις μητροπολιτικές περιοχές. Οι μικρότερες μειώσεις
βρίσκονται στις μικρότερες μητροπολιτικές περιοχές. Το εύρημα το οποίο εκπλήσσει
είναι ότι οι μετανάστες δεν υπέφεραν δυσανάλογα στην ύφεση. Αντ’ αυτού οι
μετανάστες βίωσαν μικρότερες μειώσεις στη δημιουργία νοικοκυριών και απεκόμισαν
τις μικρότερες σοβαρές επιπτώσεις στις μικρότερες μητροπολιτικές περιοχές που είχαν
τους λιγότερους μετανάστες. Τέλος επειδή τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης είναι
εξαρτώμενα από τα ποσοστά της δημιουργίας νοικοκυριών και της οικονομικής

δραστηριότητας είναι δύσκολο να προβλεφτεί πώς θα εξελιχτεί η ιδιοκατοίκηση χωρίς
να λάβουμε υπόψη την δημιουργία νοικοκυριού. Σε αυτή την ύφεση τα ποσοστά
ιδιοκατοίκησης πιθανόν να μειωθήκαν επειδή οι άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους αλλά
μέρος της μείωσης μετριάστηκε από την πτώση στη δημιουργία ενοικιαζομένων
νοικοκυριών που δημιουργήθηκε από την ύφεση.

Συζήτηση και Συμπερασματικά Σχόλια
Οι προβλέψεις και οι προσομοιώσεις συστήνουν ότι οι οικονομικές συνθήκες είναι ένας
σημαντικός προγνωστικός παράγοντας των ποσοστών δημιουργίας νοικοκυριών. Το
μοντέλο συμπεριφοράς που υπολογίζεται στο PSDI χρησιμοποιώντας στοιχεία που
καλύπτουν έξι υφέσεις προβλέπει ότι η δημιουργία ενοικιαζόμενων νοικοκυριών θα
πέσε 2-4 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ύφεσης και η
δημιουργία ιδιόκτητων νοικοκυριών θα πέσει περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα.
Επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις αυτές τα στοιχεία από το ACS δείχνουν ότι η
δημιουργία νοικοκυριών στους γηγενής έχει πέσει περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες στο
σύνολο και σχεδόν 4 στα νοικοκυριά αποτελούμενα από μετανάστες στης μεγαλύτερες
πύλες των μητροπολιτικών περιοχών .
Το μοντέλο δείχνει ακόμα ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά όπως η εργασία και τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά είναι σημαντικοί παράγοντες

πρόβλεψης της

δημιουργίας των νοικοκυριών . Η ανεργία οδηγεί σε μείωση πάνω από 10 μονάδων στη
δημιουργία ενοικιαζόμενων νοικοκυριών και μείωση περίπου 2 μονάδων στη
δημιουργία ιδιόκτητων νοικοκυριών. Βρίσκω επίσης ότι οι γυναίκες και οι μη –
μειονότητες έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να δημιουργήσουν ανεξάρτητα
νοικοκυριά . Τέλος οι γονικές παροχές παίζουν ένα μεικτό ρόλο. Μεγαλύτερη
χρηματοδότηση και ακίνητη περιουσία αυξάνουν την πιθανότητα ενός νέου ενηλίκου
να νοικιάσει ή να αγοράσει ένα νοικοκυριό αντιστοίχως αλλά το υψηλότερο εισόδημα
των γονιών μειώνει τη πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα ενοικιαζόμενο νοικοκυριό.
Τα στοιχεία από το ACS αποκαλύπτουν μερικές εκπλήξεις ακόμα σχετικά με τα
αντίκτυπο της ύφεσης στα νοικοκυριά των μεταναστών και των γηγενών . Η
μεγαλύτερη έκπληξη είναι ότι οι μετανάστες παρόλο που έχουν εισόδημα χαμηλότερο
του μέσου έχουν βλαφτεί λιγότερο από την παρούσα ύφεση όπως μετρήθηκε από της

αλλαγές στα αποτελέσματα των κατοικιών και κατακεφαλή ποσοστών . Τέλος υπήρξαν
δραματικές αλλαγές στα ποσοστά υπερπληθυσμού των γηγενών μεταξύ 200-2008.
Αυτό είναι πιθανόν χάρη στο συνδυασμό της μειωμένης δημιουργίας ενοικιαζομένων
νοικοκυριών κα πιθανόν στη αύξηση των οικογενειών που διπλασιαστήκαν λόγω ότι
άλλες οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους λόγω κατασχέσεων.
Είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε ότι η ανάλυση αυτή δεν έπιασε όλες τις
μεταβάσεις των νοικοκυριών που βρίσκονται στο Γράφημα 7 και για αυτό χρειάζεται
περισσότερη μελλοντική μελέτη για να κατανοήσουμε τους παράγοντες που
προκαλούν τα άτομα να μετακομίσουν και προς και από κοινή οργάνωση ζωής σε
ανεξάρτητη.

Συγκεκριμένα η ανάλυση αυτή δεν μετράει τις μεταβάσεις από

κατάσταση ενοικιαστή σε ιδιοκτήτη ή από ιδιοκτήτη σε ενοικιαστή μεταξύ των
υπαρχόντων ανεξαρτήτων νοικοκυριών. Δεν μετράει επίσης του παράγοντες που κάνει
τα άτομα να μετακινηθούν ανάμεσα σε κοινόχρηστο νοικοκυριό ή να μείνουν μαζί με
κάποιον άλλον . Δεν υπάρχουν αρκετά νοικοκυριά στη τελευταία κατηγορία για να
πάρουμε ακριβή στατιστικά στοιχεία πάνω στους οικονομικούς παράγοντες που μπορεί
να οδηγήσουν τα άτομα στη μετάβαση κάποιου είδους μοιραζόμενου νοικοκυριού
.Επιπλέον η ανάλυση εστίασε στη τρέχουσα ύφεση χρησιμοποιώντας δείγμα από την
μητροπολιτική περιοχή και για αυτό το λόγο δεν αποτυπώνει πως η ύφεση επηρεάζει
τις αγροτικές περιοχές διαφορετικά από τις μητροπολιτικές περιοχές. Τέλος λόγω
περιορισμένων στοιχείων η ανάλυση μου εστίασε στη δημιουργία νοικοκυριών το
2008. Ξεκάθαρα δεδομένου του βάθους της ύφεσης το 2009 και η συνεχόμενη
αδυναμία στη αγορά της εργασίας κατά την έναρξη της χρονιάς η μελέτη αυτή δε δίνει
λόγο να περιμένει κανείς ότι η δημιουργία νοικοκυριών έχει ανέβει.
Παρά αυτές τις προειδοποιήσεις τα αποτελέσματα έχουν σοβαρές επιπλοκές και στη
δημόσια πολιτική και στους επαγγελματίες της αγοράς σπιτιών. Πρώτον

τα

αποτελέσματα δείχνουν ότι η ζήτηση στις ενοικιάσεις επηρεάζεται δραματικά σε μια
ύφεση . Αυτό αποδεικνύεται και από τις γενικές μειώσεις στα κατακεφαλή ποσοστά
και από τις μοναδική μείωση στα ποσοστά ιδιοκατοίκησης μεταξύ 2005-2008. Δεύτερο
ενώ τα γενικά κατακεφαλή ποσοστά δεν έχουν μετακινηθεί πολύ υπάρχουν δείγματα
στα στοιχεία ότι κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση. Τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης σε
αυτούς που μετακομίζουν έπεσαν που δείχνει ότι αυτοί που μετακομίζουν είναι πιο
πιθανό να γίνουν ενοικιαστές παρά ιδιοκτήτες. Επιπλέον μιας και η δημιουργία

ενοικιαζομένων νοικοκυριών έχει πέσει τα νούμερα αυτά είναι ιδιαιτέρως
ανησυχητικά.
Οι πρόσφατες οικονομικές προβλέψεις συμπεριλαμβανομένου και αυτής από την
Ένωση Τραπεζικών Δανείων δείχνουν ότι η ανεργία θα μειωθεί πολύ αργά τα επόμενα
δύο χρόνια. Επίσης πολλά νοικοκυριά έχουν χάσει σημαντικά ποσοστά του πλούτου
τους κατά τη διάρκεια αυτής της ύφεσης γεγονός το οποίο καθιστά πιο δύσκολο για
αυτούς να επιχειρήσουν κάτι από μόνοι τους ή να βρουν προκαταβολή για αγορά
σπιτιού. Ενώ η ύφεση πιθανότατα τελειώνει το μοντέλο που αναπτύχθηκε στην εργασία
αυτή δείχνει ότι τα κανονικά ποσοστά για δημιουργία νοικοκυριού δε θα ξαναγυρίσουν
μέχρι τα ποσοστά ανεργίας να γυρίσουν κοντά στα κανονικά. Οι τρέχουσες
οικονομικές προβλέψεις συστήνουν ότι τα ποσοστά ανεργίας θα πέσουν λίγο
περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες με το τέλος του 2012. Εάν αυτό είναι σωστό
το μοντέλο συστήνει ότι η δημιουργία νοικοκυριών θα πρέπει να αυξηθεί περίπου 2
ποσοστιαίες μονάδες από τα τρέχοντα επίπεδα το 2012 εφόσον οι άνθρωποι θα
βρίσκουν δουλειά και η προκαλούμενη ύφεση από τα άγχη θα υποχωρήσει. Αυτό
υπονοεί ότι το 2012 θα πρέπει να ξαναεμφανιστούν τα κανονικά επίπεδα δημιουργίας
νοικοκυριών (περίπου 1-1,5 εκατομμύριο νέα νοικοκυριά το χρόνο ) αλλά θα πάρει
ακόμα περισσότερο πριν η Αμερική επανακάμψει πλήρως από το έλλειμμα
δημιουργίας νοικοκυριών που προκάλεσε η βαριά ύφεση . Ο καθαρός υπαινιγμός είναι
ότι δεν υπάρχει καμία δημογραφική ασημένια σφαίρα η οποία θα λύσει τη
προεξέχουσα προμήθεια που βλέπουμε στην αγορά κατοικιών σε όλη τη χώρα.
Τέλος θα είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε μια αλλαγή στα ποσοστά ιδιοκατοίκησης
πριν η αγορά κατοικίας σταθεροποιηθεί. Αυτό είναι γιατί οι αυξήσεις στην αρχική
δημιουργία νοικοκυριών έρθει δυσανάλογα από τους ενοικιαστές το οποίο μπορεί να
κάνει την ιδιοκατοίκηση να πέσει περισσότερο. Τέλος παλιοί ιδιοκτήτες που έχασαν τα
σπίτια τους λόγω κατάσχεσης έχουν την πίστωση τους κατεστραμμένη και για αυτό
είναι πιθανό να πάρει κάποιο χρόνο να επιδιορθώσουν τα ποσοστά τους και να
εξασφαλίσουν μια προκαταβολή . όταν και οι δύο αυτοί τύποι ενοικιαστών κάνουν την
μετάβαση στην ιδιοκτησία τότε θα περιμένουμε την αγορά των κατοικιών να
σταθεροποιηθεί.
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ΜΕΡΟΣ Β: GIS

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GIS ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Το Β’ μέρος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας φέρει τον τίτλο «Χρήση του G.I.S.
στην Κτηματαγορά». Επιδιώκει να αναδείξει τη δυνατότητα των Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. – G.I.S.) να αποτελέσουν ένα εργαλείο διαχείρισης
δεδομένων, ανάλυσης, απόδοσης αποτελεσμάτων και τελικά λήψης αποφάσεων σε
περιπτώσεις εφαρμογών Real Estate.

Εισαγωγή
Η Κτηματαγορά αποτελεί μια επιμέρους οικονομία, της οποίας ο χαρακτήρας
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και στην οποία αναπτύσσονται οικονομικές
δυνάμεις που χρησιμοποιούν ται οικονομούντα άτομα. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι η Κτηματαγορά αποτελεί σύνολο γνώσεων, αφού σε αυτό περιλαμβάνονται
ζητήματα νομικά, φορολογικά, πολεοδομικά και οικονομικά. Με άλλα λόγια
συνδυάζεται πλήθος επιστημών προκειμένου να ληφθεί απόφαση για μια επένδυση. Ως
συνώνυμος όρος χρησιμοποιείται η «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας». Τα
επαγγελματικά ακίνητα αποτελούν μια σημαντική επιμέρους οικονομία της
Κτηματαγοράς, που αναπτύσσεται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και μπορεί να
έχει μια σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η αγορά των
επαγγελματικών ακινήτων (καταστήματα, γραφεία) διαφοροποιείται από την αγορά
ακινήτων για οικιστική χρήση, αφού σε αυτή λειτουργούν διαφορετικοί κανόνες και
παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να εκτιμώνται πριν από οποιαδήποτε επένδυση. Για
παράδειγμα, ισχύει διαφορετικό φορολογικό καθεστώς, ενώ, επίσης, το ζήτημα των
επιτρεπόμενων χρήσεων γης για την εγκατάσταση τέτοιων χρήσεων είναι καθοριστικό.
Για αυτό το λόγο, σε περιπτώσεις επένδυσης σε επαγγελματικά ακίνητα, απαιτείται
έρευνα αγοράς που θα εξετάζει όλους εκείνους τους παράγοντες που διαμορφώνουν
την αγορά, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο της επένδυσης. Σε μια τέτοια έρευνα οι
δυνατότητες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. - G.I.S.) μπορούν
να αποδειχτούν εξαιρετικά χρήσιμες. Τα Γ.Σ.Π. αποτελούν ένα ισχυρό σύνολο
εργαλείων για την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση, διαχείριση,
ανάκτηση και απεικόνιση χωρικών στοιχείων του πραγματικού κόσμου. Τα χωρικά
στοιχεία είναι απαραίτητα σε μια έρευνα αγοράς για επαγγελματικά ακίνητα και
επομένως τα Γ.Σ.Π. θα μπορούσαν να διευκολύνουν και να βελτιώσουν, σε πολλά

στάδιά της, μια τέτοια έρευνα. Στο μέρος αυτό της μεταπτυχιακής εργασίας, στόχος
είναι να διερευνηθούν ορισμένες από τις δυνατότητες των Γ.Σ.Π. στην αγορά
ακινήτων.
Λίγα λόγια για την Κτηματαγορά
Η αξία της γης και οι τρόποι της σωστής εκτίμησής της είναι ένα θέμα που απασχόλησε
επί μακρόν την ανθρώπινη σκέψη. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα εκπρόσωποι
όων των κοινωνικών και φιλοσοφικών ρευμάτων ασχολήθηκαν με την έννοια και την
αξία αυτής.
Σώμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ακίνητο θεωρείται το έδαφος και τα συστατικά μέρη
αυτού ή τα παραρτήματά του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ακίνητα συμπεριλαμβάνουν
τις βελτιώσεις που μπορεί να δεχτεί η γη, τότε θεωρείται ότι το ακίνητο ορίζεται ως η
γη και οι βελτιώσεις πάνω σε αυτήν, δεδομένου ότι με τον όρο γη θεωρούνται τα εντός
συναλλαγής τμήματα του εδάφους ή αλλιώς γεωτεμάχια.
Ωστόσο, ένα ακίνητο μπορεί να περιέχει περισσότερα ακίνητα εντός αυτού, λόγω της
δυνατότητας σύστασης οριζοντίου και καθέτου συνιδιοκτησίας. Σύμφωνα λοιπόν με
τον κ. Ζεντέλη Π., «ένα ακίνητο μπορεί να δημιουργείται ως μέρος σύστασης
οριζοντίου ιδιοκτησίας κτιρίου σε αδιαίρετο τμήμα καθέτου συνιδιοκτησίας επό ενός
γεωτεμαχίου».
Η αξία του ακινήτου εκφράζει την ανταλλακτική του ικανότητα σε χρήμα. Λόγω του
οικονομικού περιεχομένου του ακινήτου προκύπτει και το δικαίωμα διάθεσης αυτού.
Η αξία του ακινήτου εξαρτάταιαπό τη χρησιμότητα και τη σπανιότητα του ακινήτου,
από την επιθυμία για κάλυψη αναγκών, καθώς και από την αγοραστική δύναμη. Οι
παράγοντες αυτοί είναι απαραίτητο να ενυπάρχουν σε μια ιδιοκτησία, ώστε να εχει
αξία και να δημιουργεί ικανότητα ποσόδου.
Η γνώση της τιμής της αξίας των ακινήτων είναι απαραίτητη και εξυπηρετεί πλήθος
αναγκών και σκοπών, καθώς τόσο οι ιδιωτικές του συναλλαγές όσο και οι δημόσιες
ανάγκες απαιτούν την εκ των προτέρων εκτίμηση της αξίας των ακινήτων. Η
εξακρίβωση της αξίας των ακινήτων πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους ανάλογα
με την κάθε περίπτωση.

Η πιο αντιπροσωπευτική τιμή ενός ακινήτου είναι η αγοραία αξία (market value), η
οποία προυποθέτει θελημένη συναλλαγή μεταξύ των ενδιαφερομένων και μπορεί να
προσδιοριστεί ακόμη και όταν δε μεσολαβεί πώληση.
Παρόλα αυτά, τα άτομα δε δρουν ελεύθερα, αλλά υπό περιορισμούς και πίεση, σε μια
αγορά ατελή σε λειτουργία, άγνωστη, ανομοιγενή και ασυνεχή. Έτσι προκύπτει η
τρέχουσα αγοραία αξία ή τρέχουσα αξία (current value) των ακινήτων, η οποία
αποκλίνει από την αγοραία αξία.
Υπάρχουν πολλά είδη αξιών και κάθε αξία επηρεάζει και επηρεάζεται από την άλλη.
Βασικό σκοπό αποτελεί η μελέτη της συσχέτισης των διάφορων αξιών μεταξύ τους,
ώστε από κάποιο είδος να συνάγονται συμπεράσματα για άλλα είδη αξιών. Για το
σκοπό αυτό, η πιο κατάλληλη αξία είναι η αγοραία αξία.
Οι παράγοντες που συμμετέχουν στην αγορά ακινήτων είναι ο επενδυτής, ο δανειστής,
ο ιδιοκτήτης, η πολιτεία και ενδεχομένως οι μεσίτες. Συνήθως η θέση κάθε παράγοντα
έρχεται σε σύγκρουση με τη θέση του άλλου. Η αγοραία τιμή ενός ακινήτου
προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες που επιδρούν στη αξία αυτού, επηρεάζουν
τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά καθώς και την προσφορά και τη ζήτηση. Επίσης, οι
παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της αξίας ενός ακινήτου συμπεριφέρονται
διαφορετικά, αλληλοεπηρεάζονται και συχνά επικαλύπτονται. Το μεγάλο πλήθος των
παραγόντων δείχνει ότι κάθε ακίνητο είναι μοναδικό και ότι η αξία του αποτελεί ένα
σύνθετο και πολυπαραμετρικό φαινόμενο.

Λίγα λόγια για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
Ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Geographic Information System-GIS) είναι
μία οργανωμένη συλλογή μηχανικών υπολογιστικών συστημάτων (hardware),
λογισμικών συστημάτων (software), χωρικών δεδομένων και ανθρώπινου δυναμικού,
με σκοπό τη συλλογή, καταχώρηση, ενημέρωση, διαχείριση, ανάλυση και απόδοση,
κάθε μορφής πληροφορίας που αφορά στο γεωγραφικό περιβάλλον (Κουτσόπουλος Κ.,
2007).
Το γεγονός πως το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων
εμπλέκουν γεωγραφική πληροφορία, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας

που αφορά τη διαχείριση χωρικής πληροφορίας οδήγησαν τις τελευταίες δεκαετίες
στην ανάπτυξη των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ανήκουν στην κατηγορία των Χωρικών
Συστημάτων Πληροφοριών. Άλλα Χ.Σ.Π είναι τα Συστήματα Χωρικής Απεικόνισης
(Σ.Χ.Α-CAD) και τα Πληροφοριακά Συστήματα Χρήσεων Γης (Σ.Π.Γ-L.I.S). Ένα
σύνολο ορισμών έχουν δοθεί για τα GIS με αντιπροσωπευτικότερο ορισμό αυτό του
Burrough (1983) που διατύπωσε ότι αποτελούν «ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για την
συλλογή, αποθήκευση, ανάληψη ανά πάσα στιγμή, μετασχηματισμό και απεικόνιση
χωρικών στοιχείων του πραγματικού κόσμου και για ένα ορισμένο σύνολο σκοπών».
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), γνωστά ευρέως και ως G.I.S.
(Geographic Information Systems), είναι ένα σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων
και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Με την χρήση των GIS καθίσταται δυνατή η
αποθήκευση όγκου πληροφορίας στην βάση δεδομένων, η διαχείριση και η ανάληψη
της πληροφορίας αυτής σε οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, μέσα από τα εργαλεία και
τις τεχνικές που παρέχει, δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης, επεξεργασίας,
μοντελοποίησης

και
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συγκεκριμένων προβλημάτων και την στήριξη αποφάσεων. Τέλος, τα GIS παρέχουν
τη δυνατότητα απεικόνισης των δεδομένων και των εξαγόμενων αποτελεσμάτων.
Λόγω της πληθώρας των λειτουργιών που μπορούν να επιτελέσουν τα GIS βρίσκουν
εφαρμογή σε διάφορα επιστημονικά πεδία και υπηρεσίες. Ένα GIS αναπαριστά τα
χωρικά δεδομένα είτε σε διανυσματική είτε σε ψηφιδωτή μορφή. Στη διανυσματική
μορφή τα χωρικά δεδομένα αναπαριστούνται με σημεία γραμμές και πολύγωνα.
Μπορεί να βρει εφαρμογή τόσο για διακριτά όσο και για συνεχή φαινόμενα. Ο τύπος
γεωμετρίας των στοιχείων που θα απεικονιστούν εξαρτάται από την κλίμακα απόδοσης
και τον σκοπό της εφαρμογής. Η ψηφιδωτή μορφή χρησιμοποιείται κυρίως για την
απεικόνιση συνεχών φαινομένων ή αν η εφαρμογή απαιτεί χρήση δορυφορικών
εικόνων και γενικότερα ψηφιακών εικόνων. Παρουσιάζουν περιορισμένη συσχέτιση
με περιγραφικά δεδομένα. Κυριότερο χαρακτηριστικό ενός GIS είναι η δημιουργία
τοπολογίας. Πρόκειται για το σύνολο γεωμετρικών κανόνων που πρέπει να διέπει μια
οντότητα και τη σχέση της με μια άλλη οντότητα. Η μεταξύ τους σχέση καθορίζεται
από τη φύση της οντότητας και ανάλογα με τη διαδικασία ανάλυσης μπορεί να
χαρακτηρίζεται από γειτνίαση, αλληλοεπικάλυψη, διασταύρωση, ταύτιση κλπ. Ένα
από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός GIS είναι η ιδιότητα του να συνδέει τα

χωρικά ή γεωγραφικά δεδομένα που διαχειρίζεται με περιγραφικά δεδομένα μέσω
πινάκων, τα οποία τα χαρακτηρίζουν μοναδικά. Η λειτουργία αυτή μπορεί να
υλοποιηθεί με δύο τρόπους, είτε με το σχεσιακό είτε με το αντικειμενοστραφές μοντέλο
δεδομένων, με επικρατέστερο λόγω απλοποίησης το δεύτερο.

GIS και ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Σημαντικό ρόλο στον τομέα της Κτηματαγοράς παίζουν και τα Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information Systems) ή GIS, καθώς παρέχουν
ταυτόχρονη προσέγγιση σε πολλαπλούς τύπους πληροφοριών. Ο παράγοντας θέση
αποτελεί κρίσιμο χαρακτηριστικό ενός ακινήτου και η δυνατότητα ενός GIS να
ενσωματώνει αυτόν τον παράγοντα σε πολλαπλούς τύπους συστημάτων λήψης
απόφασης, καθιστά τα GIS ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για αυτούς που
ασχολούνται και εμπλέκονται με την ακίνητη περιουσία. Γενικά, τα GIS έχουν
μεγαλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης στον τομέα των ερευνών αγοράς.
Τα GIS συμβάλουν στη βελτίωση της δουλειάς όλων όσων εμπλέκονται στον τομέα.
Αυτοί είναι οι εκτιμητές, οι μεσίτες, οι κατασκευαστές, οι επενδυτές, οι δανειστές.
Τα GIS βελτιώνουν τη δουλειά των εκτιμητών συνδέοντας χαρτογραφικές λειτουργίες
με λειτουργίες βάσεων δεδομένων, γεγονός το οποίο τους βοηθά να διατηρούν επαφή
με πλήθος διαφορετικών ιδιοκτησιών και να εντοπίζουν σε σύντομο χρόνο ποιές είναι
συγκρίσιμες μεταξύ τους. Επίσης, η χρήση τέτοιων συστημάτων βοηθά στην
κατανόηση του πώς η τοποθεσία επηρεάζει την αξία και γίνεται εφικτή η εκτίμηση της
επιπρόσθετης ιδιοκτησιακής αξίας εξαιτίας της γειτνίασης με άλλους χώςους όπως
ειναι ενα πάρκο. Τέλος, τα GIS συμβάλουν στον εντοπισμό ευκαιριών στην αγορά.

Η χρήση του GIS στην Κτηματαγορά
Ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) είναι ένα σύστημα διαχείρισης
χωρικών δεδομένων και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Στην πιο γενική του μορφή
αποτελεί ένα εργαλείο «έξυπνου χάρτη», το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να
αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να εκτελέσουν ερωτήσεις

χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα, να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα, και τελικά να
τα αποδώσουν, σε αναλογικά ή ψηφιακά μέσα.
Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, έχει αποδειχθεί πολύ εύχρηστο και
αποτελεσματικό στη διαχείριση - οργάνωση και ανάλυση των δεδομένων που
συλλέγονται κατά την έρευνα αγοράς. Επίσης, διευκολύνει διαδικασίες αναζήτησης με
βάση περιγραφικά ή χωρικά χαρακτηριστικά. Τέλος, η χαρτογραφική απεικόνιση των
δεδομένων και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης γίνεται σε σύντομο χρόνο, χωρίς
ιδιαίτερες δυσκολίες και με άρτιο χαρτογραφικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά αποδεικνύουν
πως τα Γ.Σ.Π., λόγω της χωρικής φύσης των περισσότερων δεδομένων στην
Κτηματαγορά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές για λογαριασμό
μεσιτών, εκτιμητών, developers, ερευνητών και μηχανικών.
Μάλιστα η τεχνολογία G.I.S. έχει αρκετές εφαρμογές στο διαδίκτυο, με αρκετές να
αφορούν διαδραστικούς χάρτες όπου στον ενδιαφερόμενο - εισάγοντας αυτός
επιθυμητά χαρακτηριστικά - να προταθεί κάποιο ακίνητο που μπορεί να τον ενδιαφέρει
και επίσης το λογισμικό να του υποδείξει για παράδειγμα την βέλτιστη διαδρομή για
να το επισκεφτεί από κοντά.
Η σύγχρονη διαχείρηση των ακινήτων βασίζεται στη σε μεγάλο βαθμό στη χρήση
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, συστήματα που αποσκοπούν στην
καλύτερη οργάνωση και τη συστηματική καταγραφή, ενημέρωση και και ανάκτηση
της απαραίτητης πληροφορίας σε σχέση με τα ακίνητα και τη διαχείρησή τους. Τα
παραπάνω βελτιστοποιούνται μέσω της σύγκλισης των συμβατικών λογισμικών
διαχείρισης ακινήτων, των γεωεπιστημών και της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου
και των δυνατοτήτων που προσφέρει.
Επίσης, η εντυπωσιακή ανάπτυξη του διαδικτύου έχει καταστήσει τη γεωγραφική
πληροφορία διαθέσιμη στο ευρύ κοινό μέσα από τη σχετικά πρόσφατη ανάπτυξη
διαδικτυακών υπηρεσιών χαρτών. Σε πολλές περιπτώσεις, παρέχεται η δυνατότητα
στους χρήστες να αναπτύξουν διαδικτυακές ή desktop εφαρμογές, χρησιμοποιώντας
δωρεάν τα χαρτογραφικά υπόβαθρα των αντίστοιχων υπηρεσιών και τις δυνατότητες
που αυτές παρέχουν.
Με βάση τις σύγχρονες τάσεις και αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση σε θέματα
αυτοματοποίησης εκτιμήσεων, δύναται η ανάπτυξη μοντέλων, χρησιμοποιώντας

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π), για την ποσοτικοποίηση των
κριτηρίων και την εκτίμηση αξιών ακινήτων.
Η επιλογή χρήσης των Σ.Γ.Π προκύπτει από το γεγονός ότι τα κριτήρια καθορισμού
της αξίας της γης αποτελούν χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αναλυθούν χωρικά,
και τα Σ.Γ.Π αποτελούν το ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο εργαλείο διαχείρισης
και ανάλυσης χωρικών δεδομένων.
Η γνώση της θέσης των ακινήτων στο γεωγραφικό χώρο και η διαχείριση της
πληροφορίας αυτής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα δεδομένα για τα ακίνητα
μεγιστοποιεί τις δυνατότητες των Συστημάτων Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και
συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα,
με τη χρήση της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, οι
διαχειριστές εντοπίζουν τα ακίνητα στο χώρο και προσδιορίζουν τους γεωγραφικούς
λόγους για τους οποίους συγκεκριμένες ιδιοκτησίες μπορεί να αποδίδουν καλύτερα ή
χειρότερα από ότι αναμενόταν.
Η συνδυαστική χρήση της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
αναλύει κάθε διαθέσιμη πληροφορία για ένα ακίνητο μέσα από αντίστοιχη πλοήγηση
σε χάρτες. Η γεωγραφική αναπαράσταση των κατηγοριών των ακινήτων και των τιμών
μίσθωσης ή πώλησης και η ταυτοποίηση θέσεων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,
αλλά και πλήθος άλλων παραμέτρων καθορισμού της αξίας, τα οποία δύναται να
προστεθούν το καθιστούν πολύ χρήσιμο.
Οι παράμετροι καθορισμού της αξίας μπορεί να διακριθούν σε γειτονιάς (Κλίση
εδαφών, Υψόμετρο, Χρήσεις γης), που καθορίζονται από την περιοχή/γειτονία του
ακινήτου, σε μεταβλητές απόστασης ή εγγύτητας (Απόσταση από οικισμό, Πρόσβαση
σε οδικό δίκτυο, Πολεοδομική ζώνη περιοχής) που αφορούν στην προσβασιμότητα από
τη γεωγραφική θέση του ακινήτου προς τα σημεία ενδιαφέροντος και σε μεταβλητές
χαρακτηριστικών των ακινήτων (Εμβαδόν τεμαχίου, Δικαίωμα άρδευσης, Σχήμα
τεμαχίου) και διακρίνονται σε ποσοτικές και ποιοτικές (Παγιουρτζή Ε., 2003).
Με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Κτηματαφορά
επιτυγχάνεται:


η λειτουργική διαχείριση των ακινήτων με στόχο τη συστηματική καταγραφή,
ενημέρωση και παρακολούθηση,



καλύτερη μηχανοργάνωση, ελαχιστοποιούνται τα λάθη και αυτοματοποιούνται
διαδικασίες διαχείρισης,



η υνατότητα εποπτείας και παρακολούθησης των ενοικίων με αναφορές
συγκεντρωτικών πινάκων, για τα αναμενόμενα και πραγματοποιούμενα έσοδα
τόσο ανά μήνα όσο και ετησίως. Κατά αντιστοιχία παρακολουθούνται και τα
έξοδα μιας ιδιοκτησίας,



η δυνατότητα παρακολούθησης των ακινήτων με την παραγωγή στατιστικών
στοιχείων για αυτά,



η δυνατότητα αξιολόγησης και σύγκρισης της απόδοσης των ακινήτων με
διάφορα οικονομικά κριτήρια,



η δυνατότητα διαχείρισης των προς πώληση ακινήτων ή των προσφορών,
διακανονισμών, πρόοδος,



η δυνατότητα παρακολούθησης των αποσβέσεων και των φόρων αναφορικά με
τα ακίνητα, τηρώντας ένα σύνολο στοιχείων για κάθε ένα από αυτά (π.χ.
συντελεστές απόσβεσης για κάθε χρήση, ΣΣΟ, ΣΕ, ΣΑΟ κ.α.),



έργα για την ανάπτυξη ενός ακινήτου ή ανακαίνισης και συντήρησης του,
τηρώντας αρχεία με τις προδιαγραφές, τις προσφορές των εργολάβων, τις
αναθέσεις και τα αντίστοιχα κόστη, 



η καταχώρηση ζητούμενων ακινήτων για αγορά, μίσθωση ή αντιπαροχή,



η δυνατότητα αναζήτησης διαθέσιμων ακινήτων βάσει κριτηρίων, όπως
περιοχή προτίμησης, τιμή μίσθωσης ή πώλησης και χρήσης ακινήτου.

Συμπεράσματα
Η διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων αποτελεί αντικείμενο δραστηριοποίησης τόσο
για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Φορείς του δημοσίου, της κοινωνικής
ασφάλισης και δημόσιες επιχειρήσεις, διαθέτουν ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακίνητης
περιουσίας, τη διαχείριση του οποίου αναλαμβάνουν θυγατρικές εταιρείες, που
συστήνονται ειδικά για το σκοπό αυτό. Στον ιδιωτικό τομέα, αντίστοιχα
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι τράπεζες, τα κτηματομεσιτικά γραφεία,
οι κατασκευαστικές εταιρείες καθώς και εταιρείες ανάπτυξης και επένδυσης σε
ακίνητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων καλύπτει
όλες τις δραστηριότητες που κυμαίνονται από την εύρεση του κατάλληλου αδόμητου

ακινήτου και την αγορά του, μέχρι την ανακαίνιση ενός υπάρχοντος ακινήτου και τη
διαχείριση της λειτουργίας του. Το ζητούμενο κάθε φορά είναι η αύξηση της
χρησιμότητας των ακινήτων, της εισοδηματικής απόδοσής τους και της εύλογης αξίας
τους.
Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων που θα
ικανοποιούν το μεγάλο φάσμα απαιτήσεων των αντίστοιχων εταιρειών. Προς την
κατεύθυνση αυτή, και με αντικείμενο τη παρακολούθηση της λειτουργικής και
λογιστικής διαχείρισης των ακινήτων, αναπτύσσονται τα συστήματα διαχείρισης
ακίνητης περιουσίας. Για τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων τους, πολλές φορές τα
συστήματα αυτά, συνδυάζουν τη τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών.
Σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την υφιστάμενη μέθοδο εκτιμήσεων είναι
 ο αντικειμενικός προσδιορισμός των παραμέτρων καθορισμού της αξίας,
 εύκολη ενημέρωση των στοιχείων της γεωγραφικής βάσης δεδομένων σε
περιπτώσεις πιθανών μεταβολών κάποιων στοιχείων,
 εύκολη και γρήγορη ενημέρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα
θεματικά επίπεδα.
 επιπλέον, λόγω της ταχύτητας των διαδικασιών μπορεί να γίνεται δοκιμή
εναλλακτικών κριτηρίων ή βαρών εξετάζοντας έτσι τον βαθμό επιρροής των
κριτηρίων στο τελικό αποτέλεσμα.
 η διαφάνεια που την χαρακτηρίζει καθώς οι αξίες των τεμαχίων εκτιμώνται με
βάση ένα κοινό μοντέλου, στο οποίο οι παράγοντες καθορισμού της αξίας
συμμετέχουν με το ίδιο ποσοστό στην διαμόρφωση της αξίας κάθε ακινήτου,
 αξιοποιούνται απλές διαδικασίες ανάλυσης που επιτρέπουν γρήγορη
εξοικείωση των χρηστών με το περιβάλλον του λογισμικού και την χρήση των
εργαλείων του,
 ενσωματώνονται

σύγχρονα

εργαλεία

επεξεργασίας

της

διαθέσιμης

πληροφορίας ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις. Ο εκσυγχρονισμός της
υφιστάμενης διαδικασίας και η αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων είναι
επιβεβλημένη λόγω της ραγδαίας εξέλιξης που παρουσιάζουν τα συστήματα
διαχείρισης χωρικής πληροφορίας.
 το κόστος απόκτησης ενός τέτοιου λογισμικού δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό,

 τα εργαλεία που παρέχονται από τα Σ.Γ.Π μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια
πρώτη προσπάθεια αυτοματοποίησης των εκτιμήσεων η οποία απαιτεί
περαιτέρω έρευνα.

ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εισαγωγή
Η παρούσα εκτίμηση αναφέρεται στην εκτίμηση της αγοραίας αξίας οριζόντιας
ιδιοκτησίας γραφειακών χώρων σε κτίριο επί της οδού Νίκης, στη θέση Ν. Φιλοθέη,
στο Δήμο Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, στην
Περιφέρεια Αττικής.
Η ημερομηνία στην οποία αναφέρεται η παρούσα εκτίμηση είναι η 20.09.2015.
Κατά τη σύνταξη της έκθεσης εκτίμησης χρησιμοποιήθηκε:
 η συγκριτική μέθοδος λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά στοιχεία της
κτηματαγοράς, και
 η μέθοδος εισοδήματος.
Συγκριτική μέθοδος: Κατά τη συγκριτική μέθοδο η αποτίμηση πραγματοποιείται με
σύγκριση των συγκριτικών στοιχείων με το εκτιμώμενο ακίνητο. Αξιολογούνται τα
ειδικά χαρακτηριστικά του εκτιμώμενου σε σχέση με εκείνα των συγκριτικών
στοιχείων, ώστε να πραγματοποιούνται προσαρμογές για την αναγωγή της αξίας του
συγκριτικού στοιχείου για τον καθορισμό εκείνης του εκτιμώμενου. Στοιχεία της
σύγκρισης αποτελούν τα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Η αναπροσαρμογή της αξίας
γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα χαρακτηριστικά.
Μέθοδος εισοδήματος: Η μέθοδος εισοδήματος σύμφωνα με την οποία η αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται από το άθροισμα της παρούσας αξίας του
προσδοκώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που δημιουργείται από το συγκεκριμένο
περιουσιακό

στοιχείο.

Κατά

τη

μέθοδο

άμεσης

κεφαλαιοποίησης

αρχικά

προσδιορίζεται ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης, από συγκρίσιμα στοιχεία, ως το
πηλίκο της προσόδου προς την αξία και στη συνέχεια προσδιορίζεται μέσω
προβλέψεων η εύλογη πρόσοδος οπότε με δεδομένο το συντελεστή κεφαλαιοποίησης
υπολογίζεται η αξία.

Περιγραφή ακινήτου
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Το οικόπεδο είναι ενδιάμεσο, παραλληλόγραμμο, με πρόσωπο μήκους 24,50 Μ επί της
οδού Νίκης πλάτους 30,00 Μ με βορειοανατολικό προσανατολισμό. Έχει επιφάνεια
465,50 Μ2 και αποτελεί τμήμα ευρύτερου οικοπέδου επιφάνειας 921,93 Μ2. Οι γενικές
διαστάσεις του οικοπέδου είναι 24,50 x 19,00 Μ. Το ευρύτερο οικόπεδο είναι
παραλληλόγραμμο, διαμπερές, με πρόσωπο επί της οδού Νίκης. Το οικοδομικό
τετράγωνο του ακινήτου ορίζεται από τις οδούς Σαλίβερου, Νίκης, Ελευθερίας και
Φιλίας. Η σύσταση του εδάφους δεν δημιουργεί προβλήματα στη θεμελίωση συνήθων
οικοδομικών έργων. Από πλευράς πολεοδομικής το οικόπεδο είναι εντός σχεδίου,
άρτιο και οικοδομήσιμο, με τους παρακάτω όρους δόμησης (Δ/μα 17-05-1953, ΦΕΚ
189/ 01-09-1978):

Ελάχιστο πρόσωπο:

14,00 Μ

Ελάχιστο εμβαδόν:

500,00 Μ2

Σύστημα Δόμησης:

Παντ. Ελεύθερο

Κάλυψη:

40%

Συντελεστής Δόμησης:

1,00

Μέγιστο Ύψος:

14 Μ

ΚΤΙΡΙΟ
Γενικά
Πρόκειται για κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 1.279,43Μ2, το οποίο
αποτελείται από υπόγειο, pilotis, και τέσσερις ορόφους.Το κτίριο έχει παλαιότητα
εικοσαετίας περίπου, η ποιότητα κατασκευής του χαρακτηρίζεται ως καλή και η
σημερινή του κατάσταση είναι επίσης καλή δεδομένου ότι έχει ανακαινιστεί περί το
2006. Το κτίριο είναι πανταχόθεν ελεύθερο.

Εκτιμώμενη ιδιοκτησία
Η εκτιμώμενη ιδιοκτησία αποτελεί ενιαίο χώρο γραφείων επιφάνειας 72,47 Μ2, ο
οποίος έχει διαμερισματοποιηθεί με χωρίσματα συνδυασμού από κρύσταλλο με
ενσωματωμένες περσίδες και από επενδυμένη ξυλεία, σε αλουμίνιο σκελετό. Τα
δάπεδα είναι επιστρωμένα με κεραμικά πλακίδια. Υπάρχει ψευδοροφή ορυκτών ινών
με ενσωματωμένα φωτιστικά φθορισμού. Υπάρχει δίκτυο φωνής και δεδομένων. Τα
εξωτερικά κουφώματα είναι αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής, ανοιγόμενα.
Υπάρχει κεντρικός κλιματισμός με κασέτες ψευδοροφής τεσσάρων κατευθύνσεων.
Υπάρχει το προβλεπόμενο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Οι εκτιμώμενοι
γραφειακοί χώροι διαθέτουν WC και βοηθητικό χώρο.

ΠΕΡΙΟΧΗ
Το εκτιμώμενο ακίνητο βρίσκεται στηθέση Ν. Φιλοθέη (Κόκκινα Χώματα Καλογρέζης
– Χαροκόπου) του Δήμου Αμαρουσίου. Η θέση του εντός της ευρύτερης περιοχής
κρίνεται ως «καλή», διότι η οδός Νίκης έχει μεγάλο πλάτος με πρασιά ενδιάμεσα. Στην
περιοχή του ακινήτου υπάρχουν κυρίως κατοικίες και γραφεία. Απέχει περίπου:

α. 150 Μ ΒΔ από τη διασταύρωση Λεωφ. Κηφισίας και Καποδιστρίου (Σίδερα
Χαλανδρίου)
β. 100 Μ Ν από το Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ
γ. 100 Μ Β από την οδό Καποδιστρίου
δ. 50 Μ Δ από τη Λ. Κηφισίας

Από πλευράς υποδομής υπάρχουν δίκτυα όλων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
Από πλευράς συγκοινωνιών εξυπηρετείται από τα αστικά λεωφορεία κατά άριστο
τρόπο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Συγκριτικά στοιχεία κτηματαγοράς
Πωλήσεις
Οι τιμές πώλησης (ζητούμενες τιμές) γραφειακών χώρων ανάλογης παλαιότητας
(συνυπολογίζοντας την ανακαίνιση του 2006) και ποιότητας κατασκευής στην
ευρύτερη περιοχή του εκτιμωμένου κυμαίνονται μεταξύ 1.600 και 3.000 €/Μ2.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω αγγελίες της τοπικής κτηματαγοράς που
αντλήθηκαν από τον ιστότοπο xe.gr:
Πώληση γραφειακών χώρων:


ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, επαγγελματικός χώρος 118 Μ2, 2ου, κατασκευή '05,
εξαιρετικό διαμέρισμα φωτεινό, λειτουργικό, τιμή πώλησης 240.000 €, (2.034
€/Μ2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, επαγγελματικός χώρος 36 Μ2, ισόγειος, κατασκευή
'95, σε πάρα πολύ καλό σημείο σχεδόν απέναντι από μαιευτήριο, τιμή πώλησης
45.000 € (1.250 €/Μ2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, γραφείο 118 Μ2, 3ου, διαμπερές, κατασκευή '02, 1
wc, αποθήκη, κλειστό πάρκιν, αυτόνομη θέρμανση, άριστη κατάσταση, τιμή
πώλησης 250.000 € (2.119 €/Μ2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, κτίριο 4.500 Μ2, ισογείου - 1ου - 2ου - 3ου - 4ου,
γωνιακό, κατασκευή '08, 1 wc, αποθήκη, ράμπα φορτοεκφόρτωσης, τιμή
πώλησης 8.500.000 € (1.889 €/Μ2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, γραφείο 77 Μ2, ισόγειο, κατασκευή '01, καλή
κατάσταση, τιμή 160.000 € (2.078 €/Μ2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, νεόδμητο γραφείο 111 Μ2, ισόγειο, διαμπερές,
κατασκευή '07, αποθήκη 12 Μ2, υπόγειο πάρκιν, κλιματισμός, δύο θέσεις
στάθμευσης, τιμή πώλησης 180.000 € (1.622 €/Μ2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, γραφείο 100 Μ2, 4ου, διαμπερές, προσόψεως,
κατασκευή '87, 1 wc, πάρκιν 1 θέσης, κλιματισμός, ανακαινισμένο, τιμή
πώλησης 180.000 € (1.800 €/Μ2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, γραφείο 125 Μ2, 1ου, κατασκευή '01, αποθήκη,
κλειστό πάρκιν, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, καλή κατάσταση, τιμή
356.564 € (2.853 €/Μ2)

Εκμισθώσεις
Oι τιμές μονάδας (ζητούμενες τιμές) εκμίσθωσης ανάλογων χώρων κυμαίνονται
μεταξύ 7 και 10 €/Μ2. Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω αγγελίες της τοπικής
κτηματαγοράς που αντλήθηκαν από τον ιστότοπο xe.gr:
Ενοικίαση γραφειακών χώρων:


ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, γραφείο 280 Μ2, υπερυψωμένο ισόγειο, κατασκευή
'10, 2, Πολυτελή γραφεία 280 Μ2 υπερυψωμένο ισόγειο δίπλα στο ΥΓΕΙΑ, τιμή
2.800 € (10 €/Μ2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, επαγγελματικός χώρος 1.700 Μ2, ισογείου - 1ου 2ου, κατασκευή '80, τιμή 9.000 € (5 €/M2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, γραφείο 250 Μ2, 2ου, κατασκευή '00, καλή
κατάσταση, 2 wc, χωρίς χωρίσματα, αυτονομία ψύξη - θέρμανση, με 3 θέσεις,
τιμή 2.300 € (9 €/M2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, γραφείο 120 Μ2, 1ου, κατασκευή '07, αυτόνομη
θέρμανση, κλιματισμός, δομημένη καλωδίωση, άριστη κατάσταση, τιμή 1.300
€ (11 €/Μ2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, γραφείο 540 Μ2, 1ου - 2ου - 3ου, γωνιακό,
κατασκευή '00, 1 wc, πάρκιν 3 θέσεων, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, τιμή
5.000 € (9 €/Μ2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, Λ. Κηφισίας (ύψος ΥΓΕΙΑ), γραφείο 250 Μ2, 2ου,
κατασκευή '05, 1 wc, πάρκιν 3 θέσεων, καλή κατάσταση, τιμή 2.500 € (10
€/M2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, γραφείο 235 Μ2, 1ου, κατασκευή '98, αποθήκη,
κλειστό πάρκιν, κλιματισμός, καλή κατάσταση, τιμή 2.000€ (9 €/M2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, γραφείο 250 Μ2, 2ου, κατασκευή '04, 4, κλειστό
πάρκιν 3 θέσεων, Πολυτελή γραφεία 250τμ 2ου ορόφου επί της Λ. Κηφισίας,
τιμή 3.000 € (12 €/M2)



ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, νεόδμητο γραφείο 100 Μ2, 3ου, κατασκευή '03, 1
wc, γραφείο στη Ν. Φιλοθέη με minimal αισθητική, τιμή 1.000 € (10 €/M2)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Συγκριτική μέθοδος
Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς ως εύλογη τιμή μονάδας πώλησης θεωρείται το ποσό
των 1.850 €/Μ2. Με βάση την παραπάνω τιμή μονάδας και τη συνολική επιφάνεια του
ακινήτου, η συνολική αξία είναι η εξής:
Α(σ) = 72,47 Μ2 x1.850 €/Μ2 = 134.070 €

Μέθοδος άμεσης κεφαλαιοποίησης προσόδου
Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς ως εύλογη τιμή μονάδας εκμίσθωσης της ιδιοκτησίας
θεωρείται το ποσό των 9,00 €/Μ2. Με βάση την παραπάνω τιμή μονάδας και τη
συνολική επιφάνεια του ακινήτου, η συνολική αξία είναι η εξής:
Λαμβάνεται ως εύλογος συντελεστής άμεσης κεφαλαιοποίησης y = 6,50%.
Α(κ) = 72,47 Μ2 x9,00 €/M2 x 12 : 6,50% = 120.412 €

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Η τελική αξία προκύπτει ως ο μέσος όρος των δύο παραπάνω τιμών, δηλαδή:
Α = 134.070 + 120.412= 127.241 €
Οπότε η αξία του ακινήτου ανέρχεται κατά στρογγύλευση σε 127.000 € για την 20-092015.
Σημείωση: Το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης είναι 2.050 €/Μ2,
θεωρώντας ότι η παλαιότητά του είναι 16 - 20 έτη, η αντικειμενική αξία του
υπολογίζεται κατά στρογγύλευση σε 146.000 €.

* Σημειώνεται ότι η επιλογή του ακινήτου ήταν αυθαίρετη χωρίς βλάβη γενικότητας.

