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Α’ ΜΕΡΟΣ
1. Εισαγωγή
Αυτή η εργασία εξετάζει το ρόλο των δημογραφικών αλλαγών στη στεγαστική αγορά της
μητροπολιτικής περιοχής του Ελσίνκι που αποτελείται από την πρωτεύουσα Ελσίνκι και τρεις
άλλους ανεξάρτητους δήμους (Espoo, Kauniainen και Vantaa). Το κίνητρο για την εργασία
μας προέρχεται από τις διάφορες κατευθύνσεις.
Η προσέγγισή μας εμπνέεται από το έγγραφο “ The Baby Boom, the Baby Bust and the
Housing Market “ των Mankiw-Weil (1989). Οι συγγραφείς εξέτασαν τον αντίκτυπο
σημαντικών δημογραφικών αλλαγών στη στεγαστική αγορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατ'
αρχάς, εκτίμησαν την επίδραση της ηλικίας στη ζήτηση κατοικίας από τα δεδομένα διατομής
μικροοικονομικών επιπέδων. Χρησιμοποιώντας αυτά τα αποτελέσματα και στατιστικές
πληθυσμών κατασκεύασαν έναν δείκτη χρονικής σειράς της δημογραφικής απαίτησης για την
κατοικία και μελέτησαν τα αποτελέσματα των αλλαγών στην απαίτηση τόσο στην επένδ υση
στην κατοικία όσο και στην τιμή της κατοικίας. Επιπλέον αξιολογούν τι υπονοούν οι
προβλεφθείσες μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις σήμερα για τη στεγαστική αγορά κατά τη
διάρκεια των επόμενων είκοσι ετών. Οι στόχοι μας είναι παρόμοιοι με τη διαφορά ότι
εξετάζουμε μια μητροπολιτική περιοχή με λιγότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπους σε
αντίθεση με όλη την Φινλανδία με πληθυσμό 5 εκατομμυρίων.
Σε τοπικό επίπεδο ένα μεγάλο μέρος του προγραμματισμού των πόλεων συσχετίζεται με το
δημογραφικό τους προφίλ. Χαρακτηριστική διαδικασία είναι να γίνουν προβλέψεις
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δημογραφικές εξελίξεις για τους σκοπούς του προγραμματισμού
χρήσης γης, και ειδικά για την κατοικία. Επιπλέον, ο προγραμματισμός των δημόσιων
υπηρεσιών-εγκαταστάσεων (σχολεία, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.) είναι βασισμένος
στην άποψη ότι το δημογραφικό προφίλ είναι το στοιχείο κλειδί που τις επηρεάζει. Τα
τελευταία δεν θα εξεταστούν εδώ, δεδομένου ότι θα επικεντρωθούμε στην κατοικία.
Ακολουθώντας την προσέγγιση MW, εκτιμούμε το παράγοντα ηλικία στην ζήτηση κατοικίας
στην HMA από τα από τα δεδομένα διατομής μικροοικονομικών επιπέδων και συγκρίνουμε
τα αποτελέσματά μας από το Ελσίνκι με εκείνα από τις ΗΠΑ (από το MW), τον Καναδά και
τη Σουηδία. Τα τελευταία δύο προέρχονται από εφαρμογές της προσέγγισης των MW από
τους Engelhart και Poterba (1991) και Heiborn (1994), αντίστοιχα. Στη συνέχεια,
κατασκευάσαμε

τη

χρονική

σειρά

δημογραφικής

απαίτησης

κατοικίας

και

τη

χρησιμοποιήσαμε μαζί με άλλους δείκτες της απαίτησης κατοικίας. Εκτιμήσα με επίσης τα
πρότυπα τιμών κατοικίας, αν και το κύριο ενδιαφέρον μας είναι από την πλευρά ποσότητας,
με την οποία κάνουμε τις προγνώσεις. Χρησιμοποιούμε τις προβλέψεις πληθυσμών για την
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HMA για να παραγάγει τις δημογραφικές απαιτήσεις κατοικίας για τα μελλ οντικά έτη έως το
2015. Κατόπιν, χρησιμοποιώντας τις υποθετικά ‘μονοπάτια’ για άλλες ανεξάρτητες
μεταβλητές, κάνουμε τις προβλέψεις για τη συνολική ζήτηση κατοικίας στην HMA.
Η εργασία μας συνεχίζει ως ακολούθως. Στην παράγραφο 2 επανεξετάζουμε το πρότυπο των
MW και μερικές από τις εφαρμογές του. Συνοψίζουμε επίσης τα αποτελέσματα των MW και
της συζήτησης που ακολούθησε με την δημοσίευση της εργασίας τους. Στην παράγραφο 3
επεξηγούμε/απεικονίζουμε τις εξελίξεις πληθυσμών στη Φινλανδία και στην HMA. Στην
παράγραφο 4 εκτιμάται η δημογραφική απαίτηση για τις υπηρεσίες κατοικίας στην HMA για
κάθε ηλικιακή ομάδα από μια διατομή των στοιχείων οικιακών επιπέδων. Στην παράγραφο 5
κατασκευάζουμε έναν ετήσιο δείκτη χρονικής σειράς της δημογραφικής απαίτησης για την
κατοικία

και

εισάγουμε

άλλους

δείκτες

στεγαστικών

αγορών.

Στην

παράγραφο

6

διευκρινίζουμε και εκτιμούμε την ζήτηση κατοικίας και πρότυπα τιμών χρησιμοποιώντας
δεδομένα χρονικής σειράς από την HMA. Η παράγραφος 7 ρίχνει μια ‘μελλοντική’ ματιά
στην ανάπτυξη κατοικίας σε σχέση με το δημογραφικό προφίλ

χρησιμοποιώντας τις

διαθέσιμες προβλέψεις πληθυσμών για την HMA. Τέλος, η παράγραφος 8 συνοψίζει τα
αποτελέσματα της μελέτης μας.

2.Το μοντέλο Mankiw-Weil
2.1 Δημογραφική απαίτηση κατοικίας
Οι θεμελιώδεις παράγοντες της ζήτησης κατοικίας είναι το εισόδημα, η τιμή (μίσθωμα ή
κόστος χρήσης) της κατοικίας και το δημογραφικό προφίλ. Σε αυτή την ενότητα
παρουσιάζουμε ένα μοντέλο για να καθορίσουμε τη σχέση της ηλικίας των

μελών του

νοικοκυριού και της ποσότητας των κατοικιών που απαιτείται. Για να το κάνουμε αυτό
ακολουθούμε την προσέγγιση Mankiw και Weil(1989).
Σε επίπεδο νοικοκυριών, η ποσότητα κατοικίας που απαιτείται εξαρτάται από την ηλικία των
μελών του νοικοκυριού, το μέγεθος και το εισόδημα του νοικοκυριού κ αι διάφορα άλλα
χαρακτηριστικά. Σε αυτή τη φάση ενδιαφερόμαστε μόνο για την ηλικία, επειδή θέλουμε να
κατασκευάσουμε μια μεταβλητή που αντιστοιχεί στη δημογραφική απαίτηση κατοικίας.
Η ζήτηση για στέγαση από ένα νοικοκυριό μπορεί να μοντελοποιηθεί ως πρόσ θετη λειτουργία
των κατοικιών που απαιτούνται από μεμονωμένα μέλη του νοικοκυριού:

N

(1)

D=



Dj

j 1
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όπου D j είναι η ζήτηση του jth μέλους και Ν είναι ο συνολικός αριθμός των μελών του
νοικοκυριού.
Η απαίτηση κατοικίας κάθε ατόμου θεωρείται ότι είναι συνάρτηση της ηλικίας. Όταν ο
πληθυσμός διαιρείται σε Κ ηλικιακές ομάδες και κάθε ηλικιακή ομάδα έχει την παράμετρο
απαίτησής της, η ζήτηση ενός ατόμου μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

(2)

Dj =

α1 DUMMY 1j

+

α2 DUMMY 2j

+…+ ακ DUMMY κj

όπου DUMMY 1j = 1 αν το άτομο j ανήκει στην ηλικιακή ομάδα i (i=1,….,K ) διαφορετικά =
0. Η παράμετρος α1 είναι η ποσότητα κατοικίας που απαιτείται από ένα άτομο ηλικίας i.
Συνδυάζοντας τις (1) , (2) προκύπτει η ακόλουθη εξίσωση για τη ζήτηση κατοικίας στο
επίπεδο νοικοκυριού

(3)

D=

α1

ΣDUMMY 1j +

α2

ΣDUMMY 2j +…+ ακ ΣDUMMY κj ( j=1,….,N )

Υποθέτοντας ότι η ηλικιακή διάρθρωση της ζήτησης κατοικιών, δηλαδή το σύνολο των
εκτιμώμενων α1,α2,…,ακ συντελεστών, είναι σταθερή στο χρόνο, μια μέτρηση της συνολικής
δημογραφικής ζήτησης κατά το έτος t, TD t , μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας την (3)
και πληροφορίες σχετικά με την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού. Ακριβέστερα,
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ανθρώπων σε κάθε ηλικιακή ομάδα i με τον αντίστοιχο
συντελεστή αi και αθροίζοντας έχουμε την ολική ζήτηση. Υποδηλώνοντας τον αριθμό των
ανθρώπων σε κάθε ηλικιακή ομάδα i τον χρόνο t ως N( i,t ) , παίρνουμε μια μορφή για τη
συνολική δημογραφική απαίτηση

K

(4)

TD t =



αi

N( i,t ) .

i 1

Με ετήσια πληροφόρηση της ηλικιακής δομής του πληθυσμού κατά την διάρκεια μιας
χρονικής περιόδου κάποιος μπορεί να δημιουργήσει μια χρονική σειρά της συνολικής
δημογραφικής

απαίτησης

κατοικίας.

Παρ’

όλο

που

την

αποκαλούμε

μέτρηση

της

δημογραφικής απαίτησης κατοικίας είναι εμφανές από την διαδικασία ότι οι ψευδομεταβλητές
αντιλαμβάνονται εκτός από τις επιρροές της ηλικίας και όλες τις επιρροές που είναι
εξαρτώμενες από την ηλικία. Αναφορικά με τους παραπάνω θεμελιώδης παράγοντες της
απαίτησης κατοικίας, οι ψευδομεταβλητές εκφράζουν την διάρκεια του κύκλου ζωής του
εισοδήματος του πληθυσμού που προέρχονται από διατομή των δεδομένων. Σημειωτέον ότι
οι επιπτώσεις κλίμακας μέσω του μέγεθος του νοικοκυριού δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν στο
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μοντέλο της δημογραφικής απαίτησης κατοικίας MW οι συντελεστές ηλικίας είναι
ανεξάρτητοι από το μέγεθος της οικογένειας.
Για τη μελέτη των επιπτώσεων των δημογραφικών μεταβολών της ζήτησης στην πάροδο του
χρόνου κάποιος πρέπει να καθορίσει ένα πρότυπο στεγαστικών αγορών στο οποίο αυτ ή η
μεταβλητή έχει έναν ρόλο μαζί με μερικές άλλες μεταβλητές. Στην εμπειρική εφαρμογή αυτής
της προσέγγισης ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να λύσουμε είναι πώς θα
μετρήσουμε την κατοικία.
2.2 Το βασικό μοντέλο στεγαστικών αγορών Mankiw-Weil και η εμπειρική εφαρμογή του
Στο βασικό στατικό μοντέλο Mankiw-Weil η ζήτηση στην αγορά κατοικίας (H d ) συσχετίζεται
αρνητικά με τις πραγματικές τιμές των κατοικιών ( P) και θετικά με έναν ηλικιακό μοχλό
μετατόπισης της απαίτησης (A). Η ζήτηση κατοικίας (H s )

συσχετίζεται θετικά με τις

πραγματικές τιμές κατοικίας. Εκφράζοντας τις σχέσεις με λογάριθμους,

(5)

ln H d = α 0 – α 1 ln P + α 2 ln A

(6)

ln H s = b 0 + b 1 ln P

( α 1 ,α 2 >0 )

( b1 > 0 )

Εξισώνοντας την ζήτηση και την προσφορά και λύνοντας ως προς την τιμή κατοικίας έχουμε

(7)

ln P = [α 0 b 0 ∕ (α 1 + b 1 ) ] + [ (α 2 ∕ (α 1 + b 1 ) ) ln A ]

Οι MW υπέθεσαν ότι α 2 = 1, δλδ ο δημογραφικός μοχλός μετατόπισης της ζήτησης Α έχει
ανάλογη επίδραση στη ζήτηση. Τώρα, η επίδραση της δημογραφικής ζήτησης στην τιμή
κατοικίας εξαρτάται από το άθροισμα της ελαστικότητας των τιμών της ζήτησης και
προσφοράς (α 1 + b 1 ). Αν το άθροισμα είναι μικρό, τότε οι αλλαγές της ζήτησης θα έχουν
σημαντικό αντίκτυπο στις τιμές (και το αντίστροφο ). Για οποιαδήποτε ελαστικότητα τιμών
της ζήτησης ( α 1 ), όσο μικρότερη (μεγαλύτερη) είναι η ελαστικότητα των τιμών της
προσφοράς ( b 1 ), τόσο μεγαλύτερη (μικρότερη) είναι η αντίδραση των τιμών κατοικιών στις
μεταβολές της ζήτησης σύμφωνα με αυτό το απλό στατικό μοντέλο που αγνοεί τις
διαχρονικές πτυχές των αγορών κατοικίας.
Πως μοιάζουν οι σειρές για την τιμή και την ποσότητα κατοικίας και τι είδους στατιστική
σχέση υπάρχει μεταξύ της δημογραφικής απαίτησης για την κατοικία και την πραγματική
ποσότητα κατοικίας. Επιπλέον, τι είδους σχέση μπορεί να υπάρξει μεταξύ αυτής της ζήτησης
κατοικίας και της τιμής της κατοικίας. Πριν περάσουμε στα αποτελέσματά μας σχετικά με τη
στεγαστική αγορά του Ελσίνκι, θα αναφέρουμε τα βασικά συμπεράσματα των MW για τις
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ΗΠΑ, του Heiborn (1994) για την Σουηδία και των Engelhardt και Poterba (1991) για τον
Καναδά.
Αποτελέσματα εξίσωσης ποσότητας
Μελετώντας την εμπειρική σχέσης μεταξύ της ζήτησης και της ποσότητας κατοικίας οι MW
μέτρησαν τα τελευταία σαν (log) το καθαρό απόθεμα του κατοικημένου κεφαλαίου. Στο
βασικό μοντέλο αυτή η μεταβλητή παλινδρομείται στην κατασκευασμένη δημογραφική
μεταβλητή ζήτησης και σε μια μεταβλητή χρονικής τάσης με στοιχεία χρονικής σειράς των
ΗΠΑ για τα έτη 1947-1985. Διόρθωσαν την αυτοσυσχέτιση, επιτρέποντας στα κατάλοιπα να
ακολουθήσουν

μια

χρησιμοποιώντας

μια

πρώτης

τάξης

αυτοπαλίνδρομη

επαναλαμβανόμενη

διαδικασία,

Cochrane-Orcutt

η

οποία

διαδικασία.

Σε

εκτιμάται
μια

άλλη

παραλλαγή το logΑΕΠ προστίθεται στο μοντέλο για να συλλάβει το γεγονός ότι οι επενδύσεις
σε κατοικίες είναι άκρως κυκλική συνιστώσα του ΑΕΠ. Σε μια τρίτη παραλλαγή το επιτόκιο
μετά από φόρους (το κόστος των κεφαλαίων) προστίθεται στο μοντέλο ως βασικός
καθοριστικός παράγοντας του κόστους χρήσης της κατοικίας και συνεπώς και της ζήτησης
κατοικίας. Σε όλες αυτές τις παραλλαγές οι συντελεστές της δημογραφικής ζήτησης είναι
μικροί (0. 010, 0.173 και 0.182) και έχουν πολύ μεγάλα τυπικά σφάλματα. Οι MW
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούν να βρουν μια σχέση μεταξύ της δημογραφικά
οδηγημένης μεταβλητής ζήτησης τους και του αποθέματος κατοικίας. Αυτό από μόνο του δεν
αποδεικνύει κατά την άποψή τους ότι δεν υπάρχει σχέση. «Οι επενδύσεις σε κατοικίες είναι
απλώς πολύ θορυβώδεις’ ώστε να επιτρέπουν οποιαδήποτε σχέση με επιχείρηση.»
Αποτελέσματα εξίσωσης τιμών
Στην συνέχεια οι MW έτρεξαν παλινδρομήσεις με τον λογάριθμο των πραγματικών τιμών
κατοικίας ως εξαρτημένη μεταβλητή και τον λογάριθμο της δημογραφικής ζήτησης και μια
χρονική τάση σαν ανεξάρτητες μεταβλητές. Το βασικό μοντέλο και π άλι αυξάνεται με το
logΑΕΠ και το επιτόκιο μετά από φόρους (κόστος των κεφαλαίων). Σαν μεταβλητή τιμών
κατοικίας χρησιμοποιούν την αποπληθωρισμενη

επένδυση στην κατοικία σε σχέση με το

αποπληθωρισμένο ΑΕΠ. Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα για την ποσότητα κατοικίας, εδώ
τα αποτελέσματα δείχνουν μια ισχυρή και ιδιαίτερα σημαντική σχέση μεταξύ της ζήτησης
κατοικίας και της πραγματικής τιμής της κατοικίας. Συνεπάγεται ότι 1% αύξηση της ζήτησης
κατοικίας οδηγεί σε 5,3 % αύξηση των πραγματικών τιμών των κατοικιώ ν.
Πρόβλεψη των MW
Στην περίπτωση των ΗΠΑ οι MW, έχοντας βρει μια σημαντική σχέση μεταξύ της ζήτησης
κατοικίας και των τιμών κατοικίας είπαν : « είναι λογικό να προεκτείνουμε τη σχέση προς τα
εμπρός για να δούμε τι αναμένεται για τις μελλοντικές τιμές τω ν κατοικιών ».
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Χρησιμοποιώντας την εκτιμώμενη εξέλιξη του πληθυσμού για να προβλέψουν τη μελλοντική
δημογραφική ζήτηση, διαπίστωσαν ότι η ζήτηση κατοικίας θα αυξηθεί πιο αργά κατά τη
διάρκεια των επόμενων είκοσι ετών από οποιαδήποτε στιγμή στο δείγμα τους. «Εάν η
ιστορική σχέση μεταξύ ζήτησης και τιμών συνεχιστεί, φαίνεται ότι η πραγματική τιμή της
κατοικίας θα πέσει περίπου 3% ετησίως». Με την

εφαρμογή των εκτιμώμενων

παλινδρομήσεων συνεπάγεται ότι
οι πραγματικές τιμές κατοικίας θα μειωθούν κατά συνολικά 47% μέχρι το 2007. Μετά από
μερικές προσεχτικές σημειώσεις σε αυτό το αποτέλεσμα οι MW κατέληξαν στο ότι : «Ακόμα
κι αν η πτώση των τιμών κατοικίας είναι η μισή από ότι η εξίσωσή μας προβλέπει, θα είναι
πιθανώς ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά γεγονότα των επόμενων δύο δεκαετιών».
2.3 Αποτελέσματα από τη Σουηδία και τον Καναδά
Αποτελέσματα Heiborn για τη Σουηδία
Αρχικός στόχος της Marie Heiborn (στο εξής MH) είναι να αναπαράγει τη μελέτη των MW με
τα σουηδικά στοιχεία όσο το δυνατόν καλύτερα κα ι να κατασκευάσει στη συνέχεια, επιπλέον
μοντέλα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση συνολοκλήρωσης. Εδώ θα επικεντρωθούμε μόνο
στα προηγούμενα αποτελέσματά της.
Στην εφαρμογή της MH μερικές από τις μεταβλητές είναι κάπως διαφορετικές από εκείνες
των MW. Αντί για την αποπληθωρισμενη

επένδυση στην κατοικία σε σχέση με το

αποπληθωρισμένο ΑΕΠ (που χρησιμοποίησαν οι MW), η οποία δεν είναι ακριβώς στην ίδια
μορφή διαθέσιμη στη Σουηδία, η MH χρησιμοποιεί έναν ετήσιο δείκτη τιμών των
ιδιοκατοικούμενων

μονοκατοικιών

που

πωλούνται

στη

δευτερογενή

αγορά. Θέλοντας να θέσει την δημογραφική ζήτησης για τη Σουηδία η MH χρησιμοποιεί μόνο
δεδομένα για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών. Η μεταβλητή ποσότητας κατοικίας, το κόστος
κεφαλαίου (μετά φόρου επιτόκιο σε μεσαίου εισοδήματος επ ίπεδο) ανταποκρίνονται
περισσότερο στενά με τις αντίστοιχες μεταβλητές που χρησιμοποίησαν οι MW. Εκτός από τη
δοκιμή του ΑΕΠ, η MH χρησιμοποιεί το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όχι για να μετρήσει τον
πληθυσμό δύο φορές, δεδομένου ότι αυτό συμπεριλαμβάνεται ήδη στη με ταβλητή
δημογραφικής ζήτησης. Στην εκτίμηση η MH όπως και οι MW χρησιμοποιεί την CochraneOrcutt διαδικασία.
Τα αποτελέσματα εκτίμησης της εξίσωσης ποσότητας της MH ανταποκρίνονται περισσότερο
από εκείνα των MW δίνουν τα ακόλουθα αποτελέσματα. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου ο
συντελεστής της δημογραφικής ζήτησης ήταν σχεδόν μηδέν και ασήμαντος, για τη Σουηδία
είναι της τάξης του 3 (2,75) και σαφώς σημαντικός. Το ΑΕΠ αντίθετα, αν και θετικό και για
τις δύο χώρες, δεν είναι σημαντικό για τη Σουηδία, αλλά είναι για τις ΗΠΑ. Όσον αφορά την
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μεταβλητή κόστους κεφαλαίου, έχει τον αναμενόμενο αρνητικό συντελεστή και στις δύο
χώρες, άλλα είναι σημαντική μόνο για τη Σουηδία. Μεταβλητές τάσης με αρνητικούς
συντελεστές είναι ασήμαντες στις εξισώσεις ποσότητας και για τις δύο χώρες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτίμησης της εξίσωσης τιμών μια αύξηση 1% στην ζήτηση
κατοικίας οδηγεί σε μια αύξηση 12.7% στην πραγματική τιμή της κατοικίας στη Σουηδία
(5.3% στις ΗΠΑ) και είναι σημαντική. Τόσο το ΑΕΠ όσο και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
αποδεικνύεται ότι δίνουν θετικούς αλλά ασήμαντους συντελεστές για τη Σουηδία, ενώ στις
ΗΠΑ το ΑΕΠ είχε θετικό και σημαντικό συντελεστή.
Η μεταβλητή κόστους κεφαλαίου παίρνει μια "λάθος" πορεία στη Σουηδία και είναι ασήμαντη
ενώ στις ΗΠΑ τα αποτελέσματα έχουν την αναμενόμενη πορεία αλλά πολύ μικρό και
ασήμαντο συντελεστή.
Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα για τις ΗΠΑ δείχνουν ότι και η προσφορά και η ζήτηση της
κατοικίας

είναι

ιδιαίτερα

ανελαστικές.

Τα

αποτελέσματα

για

τη

Σουηδία,

επίσης

υποδηλώνουν μάλλον ανελαστική ζήτηση για κατοικίες, ωστόσο η προσφορά φαίνεται πολύ
πιο ελαστική.
Αποτελέσματα Engelhardt και Poterba για τον Καναδά και τις ΗΠΑ
Οι Engelhardt και Poterba (στο εξής EP) εξέτασαν την δυνατότητα εφαρμογής και την
ευρωστία του μοντέλου των MW στον Καναδά,

ένα έθνος με ένα δημογραφικό προφίλ

παρόμοιο με αυτό στις ΗΠΑ αλλά με ένα πολύ διαφορετικό μοτίβο των τιμών κατοικίας.
Εκτίμησαν τις εξισώσεις τιμών κατοικίας που αντιστοιχούν στο μοντέλο των MW και για τον
Καναδά και για τις ΗΠΑ. Η μεταβλητή τιμ ών και στις δύο χώρες είναι ένας δείκτης των
σταθερών τιμών ποιοτικών καινούργιων σπιτιών αποκλείοντας μέρος των τιμών. Η ποσότητα
ζήτησης κατοικίας είναι βασισμένη στις αξίες ιδιόκτητων κατοικιών και μια διαδικασία
καταλογισμού του φόρου χρησιμοποιείται για να πάρει αντίστοιχους δείκτες για τις
μισθωμένες κατοικίες.
Η μεταβλητή της ζήτησης χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί ο ειδικός κατά ηλικία
συντελεστές ζήτηση από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα (1977). Οι EP κατασκεύασαν και για
τις δύο χώρες μια μεταβλητή του κόστους χρήσης της ιδιοκατοικημένης κατοικίας που
περιλαμβάνει τον τόκο στεγαστικών δανείων, φόρο περιουσίας, συντήρηση και επισκευές,
διαφυγόντα απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του ιδιοκτήτη και την αναμενόμενη ανατίμηση του
κεφαλαίου.
Τα αποτελέσματα των εξισώσεων τιμών των EP αναπαράγουν την ισχυρή θετική συσχέτιση
των MW μεταξύ της δημογραφικής ζήτησης και των πραγματικών τιμών κατοικίας στις ΗΠΑ
αλλά το ίδιο μοντέλο με τα δεδομένα του Καναδά παράγει μια αρνητική συσχέτιση. Η
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διόρθωση για την πρώτης τάξης αυτοσυσχέτιση φέρνει τον καναδικό δημογραφικό
συντελεστή ζήτησης κατοικίας πιο κοντά σε μηδέν, αλλά εξακολουθεί να είναι αρνητικός αν
και εξαιρετικά ασήμαντος. Η προσθήκη μιας μεταβλητής του κόστους χρήσης στην εξίσωση
αφήνει τους άλλους συντελεστές περίπου ίδιους και στις δύο χώρες. Η μεταβλητή κόστους
χρήστης από μόνη της έχει τον αναμενόμενο αρνητικό συντελεστή τόσο στον Καναδά όσο
και στις ΗΠΑ αλλά και στις δύο χώρες είναι ασήμαντη. Η προσθήκη του λογάριθμου του
πραγματικού ΑΕΠ για το μοντέλο των ΗΠΑ ως υποκατάστατο για το επίπεδο του
πραγματικού
εισοδήματος δεν έχει σχεδόν καθόλου επιπτώσεις σε άλλους συντελεστές και παίρνει έναν
θετικό και σημαντικό συντελεστή. Στον Καναδά, ο έλεγχος για το πραγματικό εισόδημα
μεταστρέφει το συντελεστή της δημογραφικής ζήτησης κατοικίας από αρνητικό στο θετικό,
αλλά το τυπικό σφάλμα είναι σχεδόν δέκα φορές ο συντελεστής. Οι EP καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι οι εκτιμήσεις παρέχουν ελάχιστη υποστήριξη στην άποψη ότι οι
δημογραφικοί παράγοντες είναι κεντρικές επεξηγημα τικές μεταβλητές των κινήσεων των
χρονοσειρών στις πραγματικές τιμές κατοικίας.
2.4 Κρίσιμα σχόλια και αποτελέσματα στην προσέγγιση Mankiw-Weil
Εδώ, θα αναθεωρήσουμε σύντομα τη συζήτηση και τις κρίσιμες παρατηρήσεις της MW
προσέγγισης καθώς και τα αποτελέσματά τους μετά από την εμφάνιση του άρθρου.
Επικεντρωνόμαστε στις βασικές εξισώσεις ποσότητας και τιμών κατοικίας. Τα τελευταία
χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη ότι οι τιμές κατοικίας θα μειωθούν 47 τοις εκατό στην
πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της επόμενης εικοσαετίας (μεταξύ 1987 και 2007) λόγω
των δημογραφικών εξελίξεων.
Ο σκεπτικισμός των οικονομολόγων προς την προσέγγιση και την πρόβλεψη όπως
συνοψίζεται από τον Woodward (1991) προέρχεται από διάφορες κατευθύνσεις. Κατ' αρχάς, ο
μακροπρόθεσμος ανεφοδιασμός κατοικίας αντιμετωπίζεται συνήθως ως πολύ ελαστικός (π.χ.
Muth 1989) κάτι που υπονοεί ότι οι πραγματικές μεταβολές των τιμών δεν πρέπει να είναι
τόσο μεγάλες κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών περιόδων. Μάλλον, οι διακυμάνσεις τη
ζήτηση θα πρέπει να εκδηλώνονται σε αλλαγές στο απόθεμα κατοικίας. Ο Holland (1991)
ερευνά το φαινόμενο μελετώντας τη σχέση μεταξύ της επένδυσης κατοικίας και της αλλαγής
στην απαίτηση για την κατοικία. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δημογραφική απαίτηση
είναι ο κύριος παράγοντας πίσω από τις πραγματικές επενδύσεις κατοικίας, άλλα όχι και για
τις πραγματικές τιμές κατοικίας. Διάφοροι συντάκτες έχουν επισημάνει ότι εάν υπάρχει μια
σχέση μεταξύ απαίτησης και τιμών, θα πρέπει να εξεταστεί στα ενοίκια, εντούτοις δεν
συνέβη. Ειδικά στη δεκαετία του '70 όταν αυξήθηκαν οι τιμές κατοικίας, τα ενοίκια
(πραγματικό κόστος κατοικίας) έπεσαν ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του αμερικανικού
φορολογικού συστήματος και του πληθωρισμού, ενώ η προσφορά και η ζήτηση κατοικίας
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αυξήθηκαν.
Δεύτερον, εάν οι στεγαστικές αγορές είναι αποδοτικές, πρέπει να αντιδράσουν στην
πρόβλεψη των καθοριστικών παραγόντων της αγοράς εκ των προτέρων, δηλ. να απεικονίζουν
το μέλλον κατά μέσον όρο. Εντούτοις, σχετικά υψηλές δαπάνες συναλλαγών και δαπάνες
πληροφοριών που σχετίζονται με τις αλλαγές στην κατανάλωση κατοικίας μπορεί να
προκαλέσουν σειριακή συσχέτιση στις τιμές και να τις κάνει τουλάχιστον ως ένα ορισμένο
βαθμό προβλέψιμες από τέτοιους παράγοντες όπως οι δημογραφικές αλλαγές. Πριν το άρθρο
των MW, η μελέτη των Case και Shiller (1988) με τα στοιχεία των U.S.A οδηγεί σε ήπια
απόρριψη της αποδοτικότητας της αγοράς κατοικίας. Ο Holland (1991) που μελέτησε
συγκεκριμένα τη σχέση των MW μεταξύ των δημογραφικών αλλαγών και των τιμών
κατοικίας από αυτή την άποψη Προκειμένου να μελετήσει τον ρόλο των καινοτομιών,
διαχώρισε όλες τις σειρές για να διαβεβαιώσει στασιμότητα. Κατόπιν, εξετάζοντας την
αποδοτικότητα των στάσιμων μεταβλητών, τα αποτελέσματά του υποστήριξαν παρά
απέρριψαν την υπόθεση της αποδοτικής αγοράς.
Τρίτον, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην περίοδο προδιαγραφών και
εκτίμησης.

Οι

Hamilton

και

Hendershott

(1991)

αμφισβητούν

την

αξιοπιστία

της

μακροπρόθεσμης τάσης (αρνητικής) στο πρότυπο των MW. Εάν δεν υπήρξε καμία
δημογραφική αύξηση στην απαίτηση, οι τιμές κατοικίας θα μειωνόταν κατά 8% το χρόνο!
Μελετώντας το μοντέλο των MW σε υποπεριόδους ο Hendershott διαπίστωσε ότι η σχέση
μεταξύ της δημογραφικής απαίτησης και των τιμών κατοικίας ταιριάζει καλύτερα στην
πρόωρη φάση (1948-69) της εξεταζόμενης περιόδου και χειρότερα στη φάση (1970 -87).
Επιπλέον, όταν είναι η εξίσωση του 1948 -69 χρησιμοποιείται για να προβλέψει τις δεκαετίες
'70 ,'80, προβλέπει μια αύξηση 41% σε πραγματικές τιμές έναντι σε μια πραγματική αύξηση
10%. Κατασκευάζει επίσης ένα επεκταμένο μοντέλο που περιλαμβάνει το επίπεδο και τη
μεταβολή της πραγματικής μετά φόρου τιμής, και τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού
εισοδήματος. Επιπλέον, υπάρχουν ψευδομεταβλητές κλίσης που σχετίζονται και με τις δύο
υποπεριόδους (1949-69) και (1970-87) και η δημογραφική απαίτηση αλληλεπιδρά με αυτές. .
Όταν ο Hendershott προβλέπει τις πραγματικές τιμές κατοικίας για επεξηγηματικούς σκοπούς
με αυτήν την εξίσωση, θέτοντας πραγματικό επιτόκιο μετά φόρων στα επίπεδα του 1987 και
αύξηση πραγματικού εισοδήματος σε 2,5% καταλήγει σε 12% μείωση των πραγματικών
τιμών κατοικίας έως το 2007. Αυτό είναι πολύ μικρότερο από τη 47% πτώση που λαμβάνεται
από το μοντέλο των MW.
Έχει υπάρξει επίσης κριτική στο απλό στατικό θεωρητικό μοντέλο των

MW που

παρουσιάζεται από την άποψη των εξισώσεων (5) - (7) στην παράγραφο 2.2. Ο Alperovich
(1995) αναφέρεται στη διαμάχη σχετικά με τα αποτελέσματα και τις συναφείς συνεισφορές
του μοντέλου των MW έκτοτε υποστηρίζοντας ότι ένας σημαντικός περιορισμός που
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επισκιάζει την ολόκληρη συζήτηση είναι έλλειψη αυστηρής παραγωγής των κατ' εκτίμηση
μοντέλων. Παράγει ένα ρητό στατικό μοντέλο της αγοράς κατοικίας το οποίο υποστηρίζει ότι
είναι σιωπηρό στις εκτιμώμενες εξισώσεις των οικονομετρικών εισφορών στη συζήτηση και
υποστηρίζει ότι η πραγματική τιμή του ενεργητικού της εξίσωσης κατοικίας που
χρησιμοποιείται από τους MW άλλα και από κάποιους από τους επικριτές τους είναι κακώς
προσδιορισμένη. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι μια μεταβλητή τιμών που αντιπροσωπεύει
την πραγματική τιμή των αγαθών εκτός κατοικίας παραλείπεται από όλες τις κατ' εκτίμηση
εξισώσεις (από Hendershott, Holland, Engelhard και Poterba, και Woodward) και αντίθετα
προς τους ισχυρισμούς

του Hamilton (1991), ένα κόστος της μεταβλητής κεφαλαίων

παραλείπεται επίσης από την πραγματική τιμή της εξίσωσης ενοικίου που υπολόγισε. Βάσει
του θεωρητικού προτύπου ο Alperovich προτείνει ότι η σωστά καθορισμένη χρήση θα
μπορούσε να ρίξει το φως στη συζήτηση και να δώσει περισσότερο αξιόπιστες εκτιμήσεις και
προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές τιμές κατοικίας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο
θέμα που θίγεται από τους Hamilton και Hendershott ότι οι προβλέψεις τιμών κατοικίας των
MW είναι αδικαιολόγητες επειδή παράγονται βασισμένες στην αρνητική τάση 8.1% το χρόνο
που είναι ανεξήγητη. Ο Alperovich προτείνει ότι τουλάχιστον μέρος της επίδρασης που
λαμβάνεται από τη μεταβλητή τάσης μπορεί να προέλθει από παράλειψη της πραγματικής
τιμής της μεταβλητής κατανάλωσης μη-στέγασης.
Οι περισσότεροι σχολιαστές της προσέγγισης των MW έχουν δεχτεί τη διαδικασία από την
οποία προέρχονται οι ειδικές κατά ηλικία απαιτήσεις κατοικίας από τα στοιχεία διατομής, και
ως εκ τούτου αξιοποιούνται στην κατασκευή των στοιχείων χρονικής σειράς. Οι Pitkin και
Mayers (1994) επέκριναν αυτήν την πτυχή της προσέγγισης MW.
Υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια πιθανή προκατάληψη μέσα στα διαμήκη συμπεράσματα που
προήλθαν από τις συγχρονικές εκτιμήσεις, και προτείνουν μια προδιαγραφή που εξαλείφει
την προκατάληψη. Καθορίζουν μια συνδυασμένη ομάδα προγράμματος διατομής ( CLCS) της
απαίτησης κατοικίας από διατομές σε διαδοχικές περιόδους. Εφαρμόζοντας αυτήν την
προσέγγιση καταλήγουν με σταθερότερες εκτιμήσειςαπόεκείνες βασισμένοι στις μεμονωμένες
διατομές, και ουσιαστικά υψηλότερα επίπεδα μελλοντικής απαίτησης κατοικίας, σχετικά με
το παρελθόν, από τις προβολές βασισμένες στην καθαρώς συγχρονική προδιαγραφή που
χρησιμοποιείται από τους MW και τις άλλες εργασίες για αυτό το θέμα. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματά τους, η χρήση της διατομής του 1980 με την μέθοδο MW, τονίζει την πτώση
του 1990-2010 στην αύξηση της συνολικής απαίτησης κατοικίας κατά 45% σε σύγκριση με το
μέσο όρο τριών δεκαετιών των εκτιμήσεων CLCS.
Ο Swan (1995) επικρίνει επίσης την μεταβλητή δημογραφικής απαίτησης των MW
ισχυριζόμενος ότι οι συντάκτες παρερμηνεύουν τη φύση τη ς. Λέει ότι σε ένα πλαίσιο
χρονικής σειράς αυτή η μεταβλητή, η οποία προέρχεται από μια διατομή

παλινδρόμησης

των τιμών κατοικίας ενάντια στην ηλικία των κατόχων, είναι ένα μέτρο του ενήλικου
πληθυσμού, όχι η απαίτηση για υπηρεσίες στέγασης ή το απόθεμα των κατοικιών. Επιπλέον,
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όταν αυτή η μέτρηση περιλαμβάνεται εκτός από τον ΑΕΠ (παρά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ) σε
μια εξίσωση απαίτησης κατοικίας, οι MW στην πραγματικότητα κάνουν διπλή καταμέτρηση
του πληθυσμού. Ο Swan επισημαίνει επίσης ότι οι συνηθισμένες εξισώσεις απαίτησης πρέπει
να περιλάβουν το κατάλληλα καθορισμένο εισόδημα και σχετικές μεταβλητές τιμών, και
κάνει την δική του οικονομετρική ανάλυσή που ελέγχουν μεταξύ άλλων τη σημασία αυτών
των μεταβλητών και από την άλλη μεριά υποστηρίζει το βασικό αποτ έλεσμα των MW ότι οι
δημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν την απαίτηση κατοικίας.
Σε αυτή την εργασία, ο βασικός σκοπός μας είναι να αναλύσουμε την προγενέστερη και να
προβλέψουμε την μελλοντική εξέλιξη της αγοράς κατοικίας στη μητροπολιτική περιοχή του
Ελσίνκι. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δώσουμε προσοχή ειδικά στις δημογραφικές
εξελίξεις πέραν των άλλων σχετικών καθοριστικών παραγόντων απαίτησης κατοικίας. Θα
εφαρμόσουμε την προσέγγιση MW με μερικές τροποποιήσεις που λαμβάνουν ως ένα
ορισμένο βαθμό υπόψη τις κριτικές και τις άλλες απόψεις που αναφέρθηκαν σε αυτή την
ενότητα. Το κύριο ενδιαφέρον μας είναι στην ποσότητα εξέλιξης της απαίτησης κατοικίας
στην μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκι και στο παρελθόν και στο μέλλον, και ρόλος των
δημογραφικών μεταβολών ως καθοριστικός παράγοντας της απαίτησης ειδικότερα. Όπως οι
MW κι εμείς κάνουμε εκτίμηση των εξισώσεων τιμών κατοικίας, αλλά όχι με σκοπό την
πρόβλεψη των μακροπρόθεσμων εξελίξεων των τιμών.
Οι ρυθμίσεις μας διαφέρουν από τους MW δεδομένου ότι μελετάμε μια μητροπολιτική
περιοχή αντί ενός μεγάλου έθνους. επομένως η μετανάστευση έχει έναν σημαντικότερο ρόλο
για την κατοικία σε αυτό το επίπεδο. Οι μεταβλητές και η λειτουργικότητά τους διαφέρουν
επίσης από τη μελέτη των MW, και εδώ λαμβάνουμε υπόψη εν μέρει μερικές από τις κριτικές,
που συζητήθηκαν ανωτέρω. Όσο για τις μεταβλητές, δεν περιλαμβάνουμε μεταβλητή τάση για
τις εξισώσεις. . Η εισοδηματική έννοιά μας είναι φορολογήσιμο εισόδημα ανά ενήλικο στο
Ελσίνκι και όχι μια χωρίς κλιμάκωση μεταβλητή (π.χ. ΑΕΠ στους MW). Το κόστος χρήσης
της μεταβλητής κατοικίας περιλαμβάνει αποτελέσματα του επιτοκίου, της φορολογίας και των
κερδών κεφαλαίου. Το μέτρο της ζήτησης αποθέματος είναι βασισμένο σχετικά με την
εκτιμώμενη αξία της αγοράς κατοικιών σε χρήση (αποκλείοντας τις κενές). Τέλος, επίσης η
οικονομετρική προσέγγιση στην παράγραφο 6 είναι διαφορετική από των MW.
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3 . Εξελίξεις πληθυσμού στη Φινλανδία και την Μητροπολιτική

περιοχή του Ελσίνκι
Η βασική ιδέα για να δώσουμε έμφαση στις δημογραφικές αλλαγές και να
μελετήσουμε το αντίκτυπο τους στην αγορά κατοικίας είναι η ακόλουθη. Μια αύξηση
του πληθυσμού λόγω έκρηξης των γεννήσεων επηρεάζει την απαίτηση κατοικίας με την
πάροδο του χρόνου. Η επίδραση κατά τη διάρκεια που τα νεογέννητα μένουν στο σπίτι των
γονέων τους είναι μικρή σχετικά με όταν δημιουργούν νοικοκυριά και μπαίνουν οι ίδιοι στην
αγορά κατοικίας. Κατά συνέπεια ο σημαντικότερος αντίκτυπος στην απαίτηση κατοικίας
έρχεται 20 έτη μετά από την αλλαγή στο ποσοστό γεννητικότητας. Υποθέτοντας ότι το
ποσοστό θανάτου και η καθαρή μετανάστευση είναι σταθερά, οι θεαματικές αυξήσεις των
γεννήσεων και οι θάνατοι των μωρών πρέπει να έχουν έναν ανιχνεύσιμη και προβλέψιμη
επίδραση στη αγορά κατοικίας τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο.
Στο γράφημα 1 φαίνονται ο αριθμός γεννήσεων, θανάτων και καθαρής μετανάστευσης στη
Φινλανδία σε εθνικό επίπεδο από τη δεκαετία του '20. Πριν από το δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο από τη δεκαετία του '20 και μετά υπήρξε μια φάση ελαφριάς μείωσης του ποσοστού
γεννητικότητας που στις αρχές του 1930 αλλάζει σε μια ελαφρώς αυξανόμενη καμπύλη μέχρι
το τέλος του πολέμου. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '40 οι γεννήσεις αυξήθηκαν στο
μέγιστο τόσο που η γενιά του 1947 είναι η μεγαλύτερη αυτού του αιώνα. Έκτοτε, το ποσοστό
γεννητικότητας μειώθηκε μέχρι τις αρχές του '70, όταν σταθεροποιήθηκε σε ένα επίπεδο που
είναι κάπως χαμηλότερο από τη μέσο ποσοστό γεννήσεων κατά τη διάρκεια της διά
πολεμικής περιόδου. Τα ποσοστά θανάτων είναι μάλλον σταθερά εκτός από την περίοδο
πολέμου.
Σχήμα 1: Αριθμός γεννήσεων, θανάτων και καθαρής μετανάστευσης στη Φινλανδία μέσα 1921 -1995
(ετήσιοι μέσοι όροι πενταετών περιόδων)

Η καθαρή μετανάστευση ήταν θετική στη δεκαετία του '20 αλλά έγινε όλο και περισσότερο
αρνητική από τη δεκαετία του '30. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60
όταν κορυφώθηκε η μετανάστευση. Αυτή ήταν η περίοδος που η μεταπολεμική (αυξημένη)
γενιά εισήλθε στις αγορές εργασίας και κατοικίας, αρκετοί από τους οποίους ήρθαν από την
επαρχία στις πόλεις. Σαν αποτέλεσμα η Φινλανδία έζησε μι α από τις γρηγορότερες
διαδικασίες αστικοποίησης

στην Ευρώπη. Δεδομένου ότι οι πόλεις ήταν ανίκανες να

προσφέρουν κατοικία και εργασία σε όλους τους νεοφερμένους, μέρος της κινητικότητας
κατευθύνθηκε έξω από τη χώρα, ειδικά στη Σουηδία. Αυτό εξηγεί την αι χμή στην καθαρή
μετανάστευση γύρω στα τέλη της δεκαετίας του '60. Έκτοτε, η μετανάστευση αυξήθηκε
απότομα θετικό επίπεδο και είναι μάλλον σταθερή από τα μέσα της δεκαετίας του '70.
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Το σχήμα 2 απεικονίζει τις δημογραφικές εξελίξεις στην μητροπολιτική περιο χή του Ελσίνκι
κατά τη διάρκεια του 1951-97. Σαν αστική περιοχή όπου η πρωτεύουσα (Ελσίνκι) βρίσκεται,
ήταν το σημαντικότερο κέντρο οικονομικής ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα κατά τη
διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου. Σε περιφερειακό πλαίσιο, ο ρόλος της μετανάστευσης
ήταν άμεσα συνδεδεμένος με τις γεννήσεις και τους θανάτους στη διαμόρφωση των
πληθυσμιακών εξελίξεων σε σύγκριση με το εθνικό επίπεδο εξελίξεων. Κατά συνέπεια οι
αυξήσεις της κινητικότητας και των γεννήσεων μπορούν

να είναι πηγές διαταραχών της

ζήτησης που ασκούν επίδραση στην αγορά κατοικίας. Αφ' ετέρου, υπάρχει μια θεμελιώδης
διαφορά μεταξύ αυτών των δύο πηγών αλλαγής. Δηλαδή, αντίθετα από τις γεννήσεις, οι
μετανάστες στην περιοχή είναι συνήθως ενήλικοι που αυξάνουν τη ζήτηση αμέσως και ό χι
μετά από είκοσι έτη. Αφ' ετέρου, αλλαγές στην κινητικότητα είναι πιο δύσκολο να
προβλεφθούν από τις γεννήσεις εάν θέλει κάποιος να κάνει την ενδεχόμενη ανάλυση.
Σχήμα 2: Αριθμός γεννήσεων, θανάτων και καθαρής μετανάστευσης στο HMA σε 1951-1997 (1000
άτομα)

Το σχήμα 3απεικονίζει τις πραγματικές εξελίξεις πληθυσμών για την μητρ.περ.Ελσίνκι
συνεχιζόμενες από δύο προβλέψεις πληθυσμών για την ίδια περιοχή. Το 1950 ο πληθυσμός
στην μητρ.περ.Ελσινκι ήταν περίπου 400000. Αυξήθηκε απότομα κατά τη διάρκεια των
επόμενων είκοσι ετών αγγίζοντας τις 700000 το 1969 και σημείωσε την μοναδική πτώση του
πληθυσμού το 1970. Έκτοτε, ο ρυθμός αύξησης ήταν πιο αργός από πριν μέχρι τις αρχές της
δεκαετίας του '90 όταν πληθυσμιακή αύξηση άρχισε να επιταχύνει πάλι.
Το γράφημα απεικονίζει επίσης δύο προβλέψεις πληθυσμού των αστικών γεγονότων του
Ελσίνκι (αγΕ) που έγιναν το 1998. Η υψηλότερη πρόβλεψη είναι βασισμένη στην υπόθεση
ταχείας

μακροπρόθεσμης

οικονομικής

ανάπτυξης

και

συνεπώς

υψηλό

πλεόνασμα

μετανάστευσης στην μητρ.περ.Ελσίνκι. Σύμφωνα με αυτήν την προβολή ο πληθυσμός της
μητρ.περ.Ελσίνκι θα αυξηθεί κατά ένα πέμπτο στα επόμενα 24 έτη. Η χαμηλότερη πρόβλεψη
υποθέτει ότι ο ρυθμός αύξησης της περιφερειακής οικονομίας είναι μάλλον μέτρια και το
πλεόνασμα μετανάστευσης θα παραμείνει σε χαμηλότερο επίπεδο. Και πάλι, ο πληθυσμός θα
αυξηθεί σύμφωνα με αυτήν την προβολή, επίσης. Και οι δύο προβλέψεις περιλαμβάνουν τις
λεπτομερείς προβλέψεις της δομής ηλικίας και θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε όταν
κάνουμε κάποια ενδεχόμενη ανάλυση στην παράγραφο 8 .
Σχήμα 3: Πληθυσμός το 1960-1997 και δύο εναλλακτικές προβλέψεις για 1998 -2015 σε HMA (1000
κάτοικοι)

Ανωτέρω έχουμε περιγράψει την ανάπτυξη του πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο και στην
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μητρ.περ.Ελσίνκι.

Έπειτα,

μητρ.περ.Ελσίνκι.

Στο

θα

σχήμα

εξετάσουμε
4

έχουμε

τη
τον

δομή

ηλικ ίας

πληθυσμό

σε

του

πληθυσμού

ηλικιακές

ομάδες

στην
που

ομαδοποιούνται σε πενταετή διαστήματα (0 -4 έτη, 5-9 έτη,…, 80-84 έτη, και 85 ή ανωτέρω)
σε τρεις χρονικές περιόδους.. Τα σχεδιαγράμματα στα έτη 1975 και 1997 είναι βασισμένα
των παρατηρούμενα στοιχείων ενώ το σχεδιάγραμμα για το 2019 είναι από την πρόβλεψη
πληθυσμών που έγινε για την (αγΕ) το 1998.
Στη δομή ηλικίας του πληθυσμού το 1975 φαίνεται καθαρά μια αιχμή στην ηλικιακή ομάδα
20-24, δηλ. οφείλεται στη έκρηξη γεννήσεων αμέσως μετά τον 2 ο παγκόσμιο πόλεμο. Η δομή
ηλικίας του 1997 φαίνεται περισσότερο με μια καμήλα με δύο εξογκώματα σε ότι αφορά το
μεσαίο τμήμα της γραφικής παράστασης. Η πρώτη αιχμή βρίσκεται στις ηλικιακές ομάδες που
καλύπτουν

τις

ηλικίες

25-34

λόγω

της

μετανάστευσης

των

νέων

ενηλίκων

στην

μητρ.περ.Ελσίνκι. Η επόμενη που μπορεί να συνδεθεί με την μεταπολεμική έκρηξη
γεννήσεων βρίσκεται στη ηλικιακή ομάδα 45 -49. Επιπλέον, σημειώνουμε ότι το 1975
υπήρξαν σχετικά περισσότερα παιδιά και έφηβοι καθώς επίσης και νέοι ενήλικοι από το 1997
ενώ το μερίδιο των συνταξιούχων (επάνω από 65) ήταν μικρότερο, αντίστοιχα. Σύμφωνα με
την πρόβλεψη για το 2019 η εντονότερη διαφορά σχετικά με το 1995 είναι η αύξηση όλων
των ηλικιακών ομάδων επάνω από 50 έτη. Η αντίστοιχη μείωση του πληθυσμού
πραγματοποιείται για τους ενηλίκους κάτω από 50.
Σχήμα 4: Δομή ηλικίας του πληθυσμού στην HMA, το 1975, το 1997 και το 2019
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4. Εκτίμηση της δημογραφικής απαίτησης κατοικίας
Μετά από τις ιδέες που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 2 κατασκευάσαμε διακλαδικά
δεδομένα σε επίπεδο νοικοκυριού στην μητρ.περ.Ελσίνκι και εκτιμήσαμε τις ειδικές κατά
ηλικία παραμέτρους της απαίτησης κατοικίας (δείτε τις εξισώσεις (2) και (3) στην παράγραφο
2.1).
Δεδομένα
Τα δεδομένα είναι ένα δείγμα της οικογένειας 4264 από τη μητροπολιτική περιοχή τον
Ιανουάριο του 1988. Εκτός από διάφορες μεταβλητές για τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών
τα δεδομένα περιέχουν την ηλικία κάθε οικιακού μέλους. Υπάρχουν επίσης μεταβλητές για το
μέγεθος, τον τύπο, την ηλικία, την κατοχή και τη θέση του σπιτιού και της κατοικίας. Το
αρχείο κατασκευάστηκε συγχωνεύοντας στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων πληθυσμών και
κτιρίων και βάσεις δεδομένων κατοικιών των δήμων της μητρ.περ.Ελσίνκι.
Τα δεδομένα δεν περιέχουν πληροφορίες αξίας μισθώματος ή ενεργητικού των κατοικιών που
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο της ποσότητας στέγασης. Ο απλούστερος τρόπος
να προχωρήσει είναι να χρησιμοποιήσει το μέγεθος κατοικιών (χώρο πατωμάτων) ως μέτρο
απαίτησης. Το πρόβλημα είναι ότι ο χώρος πατωμάτων δεν αντιπροσωπεύει πολύ καλά την
αξία της υπηρεσίας κατοικίας, επειδή οι επιδράσεις του τύπου, της ποιότητας και της θέσης
της κατοικίας αγνοούνται. Για αυτό το λόγο υπολογίσαμε μια ιδανική εκτίμηση αξίας για την
κατοικία κάθε οικογένειας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την ηλικία, τον τύπο, τη θέση
και τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο της
ποσότητας κατανάλωση κατοικίας, και για τις ιδιοκατοικημένες και νοικιασμένες κατοικίες.
Το ηδονικό πρότυπο τιμών που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των εκτιμήσεων είναι
βασισμένο Σε μία μελέτη των τιμών συναλλαγής των ιδιοκατοικημένων κατοικιών στο
Ελσίνκι στη δεκαετία του '80 και αναφέρεται στον Laakso (1992).
Αποτελέσματα εκτίμησης
Οι παράμετροι a ι της εξίσωσης (3) για τις πενταετής ηλικιακές ομάδες 0 -4,…, 80-84 και της
ομάδας «85 και παλαιότερος» υπολογίστηκαν από αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας την
εκτιμώμενη ηδονική αξία της κατοικίας ως ποσότητα απαίτησης κατοικίας. Οι εκτιμώμενες
ποσότητες απαίτησης κατοικίας κατά ηλικία παρουσιάζονται στον πίνακα 1 σε περιόδους σε
φινλανδικά μάρκα (FIM). Η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε επίσης με βάση τον τύπο της
κατοχής των νοικοκυριών για τις ιδιοκατοικημένες και νοικιασμένες κατοικίες. Τα
αποτελέσματα και των δυο τύπων κατοχής και όλων των νοικοκυριών φαίνονται στο σχήμα 5.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η κατανάλωση κατοικίας στην μητρ.περ.Ελσίνκι αυξάνεται
σχεδόν μονοτονικά σε σχέση με την ηλικία μέχρι την ηλικιακή ομάδα 70-74. Η κατανάλωση
κατοικίας είναι πιο μικρή με τα παιδιά στην ηλικία 0-4 έτη. Η εντονότερη αύξηση της
κατανάλωσης κατοικίας πραγματοποιείται στην ηλικία 20 -24 έτη, όταν οι περισσότεροι νέοι
μετακομίζουν από το σπίτι των γονέων τους για να διαμορφώσουν τις οικογένειές τους. Στον
τομέα ιδιοκατοίκησης (και συνεπώς σε όλα τα νοικοκυριά επειδή δύο τρίτα Των κατοικιών
στην μητρ.περ.Ελσίνκι είναι ιδιοκατοικημένα) η κατανάλωση κατοικίας φθάνει τη μέγιστη
τιμή μέχρι και την ηλικία 70-74. Το επίπεδο της μέγιστης κατανάλωσης κατοικίας είναι
περίπου δέκα φορές μεγαλύτερη από την ελάχιστη κατανάλωση των παιδιών.
Το επίπεδο κατανάλωσης κατοικίας δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ των τύπων κατοχής πριν
από την ηλικία των 25-29. Από την ηλικία των 30-34 η κατανάλωση κατοικίας στις
νοικιασμένες κατοικίες είναι συστηματικά πιο μικρή από ότι στις ιδιοκατοικημένες κατοικίες.
Πίνακας 1: Κατ' εκτίμηση ποσότητες απαίτησης κατοικίας σε HMA το 1988 (μέσος όρος για όλες τις
διάρκειες αξιώματος)

Σχήμα 5: Κατανάλωση κατοικίας κατά ηλικία και διάρκεια αξιώματος σε HMA το 1988

Σύγκριση με τη Σουηδία και τις ΗΠΑ
Το ηλικιακό προφίλ της κατανάλωσης κατοικίας στην μητρ.περ.Ελσίνκι συγκρίνεται με της
Σουηδία και των ΗΠΑ στο γράφημα 6. Τα αποτελέσματα σχετικά με τη Σουηδία είναι από τον
Heiborn (1993). Είναι βασισμένα σε δείγμα νοικοκυριών το υ 1984. Οι εκτιμήσεις για τις
ΗΠΑ είναι των Mankiw και Weil (1989). Είναι βασισμένοι σε δεδομένα απογραφής

του

1970. Οι καμπύλες κατανάλωσης στο σχήμα 6 είναι σειρά δεικτών στις οποίες η εκτίμηση της
ηλικιακής ομάδας με τη μέγιστη κατανάλωση καθορίζεται ν α είναι ίση με 100. Τα επίπεδα
κατανάλωσης στην μητρ.περ.Ελσίνκι, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ δεν μπορούν να συγκριθούν με
βοήθεια του γραφήματος. Αντ' αυτού, μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των
ηλικιακών προφίλ από την κατανάλωση κατοικίας.
Σχήμα 6: Σχετική κατανάλωση κατοικίας κατά ηλικία σε HMA, Σουηδία και ΗΠΑ (δείκτης: ηλικιακή
ομάδα με τη μέγιστη κατανάλωση = 100)

Το ηλικιακό προφίλ της κατανάλωσης στην μητρ.περ.Ελσίνκι διαφέρει πάρα πολύ από τα
προφίλ σε Σουηδία και ΗΠΑ. Ενώ στην μητρ.περ. Ελσίνκι η καμπύλη αυξάνεται μέχρι την
ηλικία των 70-74, στη Σουηδία η κορυφή επιτυγχάνεται στην ηλικία των 45 -49. Η
κατανάλωση κατοικίας σημειώνει απότομη κάμψη μετά από την ηλικία των55 -59. Στην
περίπτωση των ΗΠΑ, η μέγιστη κατανάλωση κατοικίας επιτυγχάνε ται από στην ηλικία των
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35-39, και μετά η καμπύλη μειώνεται σχεδόν μονοτονικά.
Γιατί τα ηλικιακά προφίλ διαφέρουν; Η πρώτη πηγή διαφοράς μπορεί να είναι ότι στην
μελέτη μας τα στοιχεία είναι από τη μητροπολιτική περιοχή μόνο, ενώ οι Heiborn και
Mankiw & Weil χρησιμοποίησαν στοιχεία εθνικού επιπέδου. Είναι απίθανο ότι αυτό εξηγεί
όλες τις διαφορές. Μια άλλη εξήγηση στην περίπτωση των ΗΠΑ μπορεί να είναι ότι τα
δεδομένα του MW είναι μάλλον παλιά (από το 1970). Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα
γράφημα στη μελέτη του MW που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εκτίμησης από το 1980
επίσης. Δείχνει ότι αν και το επίπεδο κατανάλωσης έχει αλλάξει σημαντικά στις περισσότερες
ηλικιακές ομάδες μεταξύ των ετών 1970 και 1980, το ηλικιακό προφίλ της κατανάλωσης έχει
παραμείνει σχεδόν το ίδιο.
Πιθανότατα οι διαφορές μεταξύ των ηλικιακών προφίλ μπορούν να εξηγηθούν πρώτα απ’ όλα
από τις διαφορές στα όργανα των αγορών κατοικίας ( Bengs και Loikkanen, 1991). Στην
περίπτωση της Φινλανδίας, και ειδικά στην μητρ.περ.Ελσίνκι, τυπικά χαρακτηριστικά της
αγοράς κατοικίας είναι η κυριαρχία της ιδιοκατοικημένης κατοικίας και οι μικρές σε μέγεθος
κατοικίες έναντι των περισσότερων δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Μέχρι το τελευταίο μισό της
δεκαετία του '80 οι χρηματοοικονομικές αγορές στη Φινλανδία ήταν αυστηρά ρυθμισμένες .
Τα δάνεια κατοικίας είχαν χαρακτηριστικά πολύ μικρές χρονικές περιόδους απόσβεσης. Τα
επιτόκια ήταν διοικητικά ελεγχόμενα και το επίπεδό τους ήταν χαμηλό σε σύγκριση με το
ποσοστό του πληθωρισμού. Αυτοί οι παράγοντες μαζί με τους ξένους ελέγχους κεφαλαίων
οδήγησαν στην πίστωση με δελτίο που είχε ισχυρή επιρροή στα νοικοκυριά στις αγορές
κατοικίας. Ένα τυπικό νοικοκυριό έχει αυξήσει το μέγεθος της κατοικίας της από διάφορες
μετακινήσεις προς μεγαλύτερες μονάδες
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Από την άλλη μεριά, οι ηλικιωμένοι στις περισσότερες
περιπτώσεις παραμένουν στην παλιά μεγάλη κατοικία ακόμα και όταν έχουν μετακομίσει τα
παιδιά από το σπίτι των γονέων
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5. Δημογραφική απαίτηση κατοικίας και άλλες μεταβλητές
χρονικής σειράς
Κατασκευάσαμε μια ετήσια χρονική σειρά της δημογραφικής απαίτησης κατοικίας
συνδυάζοντας τους εκτιμημένους συντελεστές διατομής με τη χρονική σειρά της ηλικιακής
σύνθεσης του πληθυσμού. Τα πληθυσμιακά δεδομένα της μητρ.περ.Ελσίνκι συλλέχθηκαν σε
πενταετείς ηλικιακές ομάδες για τα έτη 1961-95. Η δημογραφική απαίτηση κατοικίας D t όλης
της μητροπολιτικής περιοχής υπολογίστηκε για κάθε έτος t από τον ακόλουθη εξίσωση:
18

(8) D t =



a i D ti

i 1

όπου a i είναι η κατ' εκτίμηση ποσότητα απαίτησης κατοικίας της ηλικιακής ομάδας i, και D ti
ο αριθμός ανθρώπων στη ηλικιακή ομάδα i στο έτος t.
Για να κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό σιωπηρά υποθέσαμε ότι οι συντελεστές που
εκτιμήθηκαν από την διατομή του 1988 μπορεί να εφαρμοστούν για ολόκληρη την περίοδο
1961-95. Η ορθότητα αυτής της υπόθεσης μπορεί να αμφισβητηθεί. Η υπόθεσή μας είναι ότι
η ηλικιακή δομή της κατανάλωσης κατοικίας αλλάζει μάλλον αργά και για αυτόν τον λόγο τα
αποτελέσματα από μια διατομή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια πιο μεγάλη περίοδο. Ο
στόχος μας είναι να μελετήσουμε αυτό το ζήτημα σε επόμενη εργασία.
Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι εκτός από τις γεννήσεις και τους θανάτους, η επίδραση
της μετανάστευσης (γράφημα 2) επηρεάζει στην ανάλυση την δημογραφική δομή της
μητρ.περ.Ελσίνκι σε κάθε έτος. Εδώ, σιωπηρά υποθέτουμε ότι οι μετανάστες φέρονται
παρόμοια με τους παλιούς κατοίκους στην συμπεριφορά απαίτησης. Ο Laakso (1998)
μελέτησε

αυτήν

την

υπόθεση

και

ανακάλυψε

ότι

αφού

μετακινηθούν

προς

την

μητρ.περ.Ελσίνκι, η απαίτηση κατοικίας τω ν νεοφερμένων (δηλ. συντελεστές ηλικίας της
απαίτησης) αρκετά γρήγορα γίνεται παρόμοια με τον αντίστοιχη απαίτηση του υπάρχοντος
πληθυσμού. Μόνο μετανάστες από άλλες χώρες διαφέρουν από αυτή την άποψη.
Για τους σκοπούς της ανάλυσής των αγορών κατοικίας με την πάροδο του χρόνου,
κατασκευάσαμε μια χρονική σειρά συνολικής απαίτησης κατοικίας στην μητρ.περ.Ελσίνκι.
Αυτό έγινε συλλέγοντας ετήσια δεδομένα των χώρων πατωμάτων των κατειλημμένων
κατοικιών, και χρησιμοποιώντας δεδομένα της απογραφής και στατιστικά τω ν ετήσιων
κατασκευών και κατεδαφίσεων των κατοικημένων κτηρίων σαν πηγές στοιχείων. Τέλος, η
απαίτηση κατοικίας μετασχηματίστηκε σε φινλανδικά μάρκα πολλαπλασιάζοντας χώρους
πατωμάτων

με

τη

μέση

τιμή

μονάδας

αγοράς

ιδιοκατοικημένης

κατοικίας

στην

μητρ.περ.Ελσίνκι το 1988.
Όπως οι MW και οι επόμενοι συνεισφέροντες στη συζήτηση (παράγραφος 2), χρειαζόμαστε
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πληροφορίες χρονικής σειράς για τους θεμελιώδεις καθοριστικούς παράγοντες της απαίτησης
κατοικίας. Η μεταβλητή χρονικής σειράς για το εισόδημα του πληθυσμ ού είναι βασισμένη
στις στατιστικές του φορολογήσιμου ακαθάριστου εισοδήματος ανά ενήλικο (πάνω από 20
ετών) στην πόλη του Ελσίνκι. Δεν ήταν διαθέσιμο για ολόκληρη την μητρ.περ.Ελσίνκι στους
πρώτους χρόνους της περιόδου μας. Αυτός ο μετασχηματισμός διαφέρε ι από τους MW, που
χρησιμοποίησαν το ΑΕΠ. Χρησιμοποιούμε επίσης τον δείκτη ανεργίας στην περιοχή του
Ελσίνκι ως συγκεκριμένη οικονομική χωρική μεταβλητή. Οι τιμές κατοικίας μετριούνται από
το δείκτη τιμών κατοικίας της μητρ.περ.Ελσίνκι ο όποιος δημοσιεύετα ι από την στατιστική
υπηρεσία της Φινλανδίας και βασίζεται ιδιαίτερα στις συναλλαγές κυρίων κατοικιών.
Καθορίζουμε επίσης μια μεταβλητή κόστους χρήσης των ιδιοκατοικημένων κατοικιών.
Βασίζεται σε εθνικό επίπεδο-στατιστικών όσον αφορά το μετά φόρων κόστος επιτοκίου, το
κόστος ευκαιρίας και την υποτίμηση. Μια πιο λεπτομερής περιγραφή των μεταβλητών είναι
στο παράρτημα.
Οι ρυθμοί ανάπτυξης της δημογραφικής απαίτησης κατοικίας, η συνολική απαίτηση κατοικίας
και το πραγματικό εισόδημα (ανά ενήλικο) στην μητρ.πε ρ.Ελσίνκι παρουσιάζονται στο
γράφημα 7. Ο ρυθμός ανάπτυξης της συνολικής απαίτησης κατοικίας ήταν πολύ υψηλός
(πάνω από 5% ετησίως) στις αρχές του 1960 στην μητρ.περ.Ελσίνκι. Μειώθηκε αρκετά
μεταξύ 1965-68, όντας επάνω από 4% στο πρώτο μισό της δεκαετίας τ ου '70, και μετά
μειώθηκε σε ένα σχετικά σταθερό ετήσιο επίπεδο 2% με 3%. Κατά τη διάρκεια των πρώτων
ετών της δεκαετίας του '90 όταν έπασχε η Φινλανδία από οικονομική δυσπραγία, η ετήσια
αύξηση ήταν αργή, 1% με 2%. Είναι εμφανές από το γράφημα ότι η συνολ ική απαίτηση
κατοικίας είναι στενά συνδεδεμένη με τη δημογραφική απαίτηση κατοικίας που αυξήθηκε
επίσης γρήγορα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60 και των πρώτων ετών της δεκαετίας
του '70. Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του '70 ο ρυθμός ανάπτυξης τ ης δημογραφικής
απαίτησης στην μητρ.περ.Ελσίνκι είναι αρκετά σταθερός, περίπου 1% με μια μικρή θετική
τάση.

Η

ανάπτυξη

του

πραγματικού

εισοδήματος

ήταν

μάλλον

ασταθής

στην

μητρ.περ.Ελσίνκι (όπως σε ολόκληρη τη Φινλανδία) αυτήν την περίοδο. Πάνε πολλά χρόνι α
που το πραγματικό εισόδημα αυξανόταν κατά 4% με 6%, όπως και περίοδοι αρνητικής
ανάπτυξης το 1977 και το 1991-93.
Σχήμα 7: Αλλαγές στη συνολική απαίτηση κατοικίας, δημογραφική απαίτηση κατοικίας και πραγματικό
εισόδημα HMA το 1962-97 (αλλαγή ποσοστού από προηγούμενο έτος)

Το αρνητικό εισοδηματικό σοκ μετά από τα μέσα της δεκαετίας του '70
ακολούθησε η πρώτη κρίση πετρελαίου. Η αύξηση του ΑΕΠ έπαψε αλλά δεν
ήταν αρνητική σε εθνικό επίπεδο. Εντούτοις, υπήρξε μια πτώση στο
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πραγματικό φορολογήσιμο εισόδημα ανά ενήλικο στο Ελσίνκι που, επιπλέον
μείωση των πραγματικών
μεταβλητών, οφείλονταν στο διψήφιο πληθωρισμό εκείνη τη στιγμή. Μια πιο
δραστική και μόνιμη πτώση του εισοδήματος πραγματοποιήθηκε στις αρχές της
δεκαετίας του '90. Ακολούθησε μία απότομη έκρηξη που συνδέθηκε με τις
οικονομικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις σε μία εποχή που οι αγορές
εξαγωγών αυξάνονταν γρήγορα και οι όροι του εμπορίου βελτιώθηκαν. Η
ανάπτυξη των δυτικών αγορών εξαγωγών επιβραδύνθηκε ταυτόχρονα με τη
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό οδήγησε σε μια αρνητική σπείρα
στην οποία το ΑΕΠ στη Φινλανδία έπεσε μεταξύ 1991-93 σωρευτικά κατά
σχεδόν 15%, μετρημένο από την αιχμή ως το κατώτατο σημείο. Το αρνητικό
μακροοικονομικό σοκ είναι επίσης ιδιαίτερα ορατό στο φορολογήσιμο
εισόδημα ανά ενήλικα για την πόλη του Ελσίνκι. Ένα στοιχείο αυτών των
εξελίξεων, τόσο ως αιτία όσο και ως αποτέλεσμα,
ήταν μια τραπεζική κρίση. Από το 1994 υπήρξε και πάλι ανάπτυξη. Η οικονομική δυσπραγία
της δεκαετίας του '90 στη Φινλανδία περιγράφεται από τους Honkapohja, Koskela και Paunio
(1996).

Τα σημαντικότατα μακροοικονομικά σοκ άσκησαν μεγάλη επίδραση σε όλες
τις τιμές ακινήτων συμπεριλαμβανομένης της τιμής κατοικίας. Οι πραγματικές
τιμές των ιδιοκατοικημένων κατοικιών (γράφημα 8) αυξήθηκαν εξαιρετικά στ ο
αρχές της δεκαετίας του '70 αμέσως πριν από την πρώτη κρίση πετρελαίου, και
έπειτα κατέρρευσαν. Εκείνη τη στιγμή οι ονομαστικές τιμές, εντούτοις, δεν
μειώθηκαν ποτέ. Ένας παρόμοιος αλλά ακόμα ισχυρότερος κύκλος τιμών
άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του '80. Μετά την έκρηξη γύρισε σε αποτυχία,
όχι μόνο οι πραγματικές αλλά και οι ονομαστικές τιμές μειώθηκαν και αυτό
ήταν ένα φαινόμενο
που οδήγησε μερικές τράπεζες στις πτωχεύσεις και κάμποσες οικογένειες ήταν
επίσης
ανίκανες να πληρώσουν τα δάνεια κατοικίας τους λόγω των προβλημάτων
ανεργίας και τις απώλειες κεφαλαίου. Η φινλανδική δυναμική τιμών κατοικίας
εξετάζεται επίσης από τους Koskela (1992) και Kosonen (1997).
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Σχήμα 8: Πραγματικές τιμές κατοικίας σε HMA το 1961-97 (δείκτης, 1961=100)
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6. Προδιαγραφή και εκτίμηση των μοντέλων χρονικής σειράς
των στεγαστικών αγορών
Στο τελευταίο τμήμα, ακολουθώντας τη μελέτη των Mankiw και Weil (1989) συνδυάσαμε τα
διατομικά αποτελέσματα της ηλικίας και την ποσότητα κατοικίας που απαιτείται με δεδομένα
χρονικής σειράς όσον αφορά την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού για να παράγουμε μια νέα
χρονική σειρά για τη δημογραφική απαίτηση κατοικίας. Αυτό που ακολουθεί, μιμηθήκαμε
την μελέτη των MW και έτσι ο κύριος σκοπός μας είναι να μελετηθεί η σχέση μεταξύ των
ανωτέρω αναφερθέντων μεταβλητών και των αγορών κατοικίας στη μητροπολιτική περιοχή
του Ελσίνκι. Για να το θέσουμε πιο συγκεκριμένα ενδιαφερόμαστε εάν υπάρχει οποιοσδήποτε
συσχετισμός μεταξύ της κατασκευασμένης μεταβλητής δημογραφικής απαίτησης κατοικίας
και της ποσότητας κατοικίας, και μεταξύ της δημογραφικής μεταβλητής απαίτησης και της
τιμής της κατοικίας, αντίστοιχα, όταν μερικές άλλες σχετικές μεταβλητές είναι επίσης
ελεγχόμενος.
6.1 Προδιαγραφή χρονικής σειράς
Τα ετήσια δεδομένα μας συλλέγονται από διαφορετικές πηγές (δείτε το παράρτημα) και
καλύπτουν 35 έτη (από το 1961 ως το 1995), κατά συνέπεια η διάσταση της χρονικής σειράς
είναι σχετικά μικρή. Εάν οι σταθερές υποθέσεις για την ανάλυση παλινδρόμησης είναι
ασταθείς αυτό αυξάνει την αμφισβήτηση για την κατάλληλη στρατηγική εκτίμησης.
Προηγούμενες παρόμοιες μελέτες (Mankiw-Weil και Heiborn) έχουν χρησιμοποιήσει
(επαναληπτικά) την Cochrane-Orcutt διαδικασία χωρίς πολλή αιτιολόγηση (ή στατιστική
δοκιμή) και έτσι έχουν υποθέσει ότι οι διαταραχές ακολουθούν την πρώτης τάξης
αυτοπαλίνδρομη διαδικασία.
Τρέξαμε τα συνηθισμένα OLS μοντέλα παλινδρόμησης με διαφορετικές προδιαγραφές και
για τις ποσότητες και τις τιμές κατοικίας και ελέγξαμε την αυτοσυσχέτιση. Διαπιστώσαμε ότι
τα κατάλοιπα ακολουθούσαν πρώτης τάξεως αυτοσυσχέτιση και σ τα δύο μοντέλα σε όλες τις
προδιαγραφές. Οι στατιστικοί έλεγχοι που χρησιμοποιήσαμε ήταν Durbin-Watson, Ljung-Box
και Box-Pierce Q-statistics.
Δεν αναφέρουμε τα αποτελέσματα της OLS μεθόδου αλλά είναι διαθέσιμα από τους
συντάκτες κατόπιν αιτήματος.
‘Έχοντας βρει αυτοσυσχέτιση στα βασικά μοντέλα μας το φυσικό βήμα είναι να
προχωρήσουμε σε μεθόδους που επιτρέπουν τα κατάλοιπα. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι
προηγούμενοι συντάκτες έχουν χρησιμοποιήσει την επαναληπτική διαδικασία Cochran-Orcutt
αλλά αυτή η επιλογή είναι αμφισβητήσιμη ειδικά όταν η χρονική σειρά είναι σύντομη.
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Παρακάτω, θα συζητήσουμε σύντομα διαφορετικές μεθόδους εκτίμησης όταν συσχετίζονται
σειριακά οι διαταραχές, ή πιο συγκεκριμένα όταν ακολουθούν την AR (1) - διαδικασία.
Αρχίζουμε παράγοντας την πιθανοφάνεια λειτουργίας σε αυτήν την περίπτωση επειδή μας
δίνει το απαραίτητο υπόβαθρο και όλες οι άλλες μέθοδοι μπορούν να αντιμετωπιστούν ως
απλοποιήσεις αυτής της μεθόδου.
Εάν οι παράμετροι της διαδικασίας διαταραχής είναι γνωστές, η γενικευμένη μέθ οδος
ελαχίστων τετραγώνων και η μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας για το AR (1) μοντέλο είναι
ισοδύναμες.

Υποθέτοντας

ότι

οι

παράμετροι

του

Ω

(

πίνακας

διακύμανσης

–

συνδιακύμανσης) είναι γνωστοί, τότε ο γενικευμένος εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων έχει
την ακόλουθη μορφή




(9)

= [Χ’Ω -1 Χ] -1 [Χ’Ω -1 Χ]

και η διακύμανση του δείγματος


(10)
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είναι εύκολο να υπολογιστεί. Για τη AR(1) διαδικασία είναι
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P= [
.
0

(11)
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... ...
...  

0
0
]
.
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όπου ο όρος ρ είναι ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης. Αυτό υπονοεί ότι μπορούμε
να μετασχηματίσουμε τα δεδομένα μας με τον ακόλουθο τρόπο



Y=

(12)

1   2 y1
y 2  y1
.
yT  yT 1



όπου

Y είναι για τη νέα μετασχηματισμένη ενδογενή μεταβλητή.

Αντίστοιχα μπορούμε να μετασχηματίσουμε τις εξωγενείς μεταβλητές μας στην ακόλουθη
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μορφή

1   2 1

 2  1
X=
.
    1

(13)

Τώρα, στο μετασχηματισμένο μοντέλο όλες οι παρατηρήσεις εκτός από την πρώτη περιέχουν
ένα σταθερό όρο και η διακύμανση του μετασχηματισμένου όρου διαταραχής είναι

(14)

V[ ε t – ρε

t-1 ]

= V[u t ] = σ 2 u

και τώρα η διακύμανση του πιθανολογικού μέρους εκπληρώνει όλες τις κλασσικές ιδιότητες.
Για να εξασφαλίσουμε την πιθανοφάνεια λειτουργίας για τις κανονικά διανεμημένες
διαταραχές είναι βολικό να χρησιμοποιήσουμε την ακόλουθη μορφή.

(15)

f( y 1, y 2, ….y T ) = f(y 1 ) f(y 2 |y 1 )…f(y T |y T-1 )

Χρησιμοποιώντας

την

παραπάνω

μορφή

για

τους

μετασχηματισμούς

το

πρόβλημα

παλινδρόμησής μας μπορεί να γραφτεί


(16)



Y t  ΄  t  u t

και σε όρους των αρχικών δεδομένων το ίδιο πρόβλημα μπορεί να γραφτεί ως εξής

(17) Υ t = β’Χ t +

ut
1  2

και έτσι
(18) y t |y t-1 = ρy t-1 + β’χ t – ρβ’χ t-1 + u t
για t=2,…, Τ.
Για την πρώτη παρατήρηση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αλλαγή του μεταβλητού
τύπου για να εξασφαλίσουμε

39

(19)

f(y 1 ) = |

1   2 | f u1 { 1   2 (y1 - β’χ 1 )}

Με χρήση απλής άλγεβρας μπορούμε τελικά να γράψουμε την πιθανοφάνεια λειτουργίας μας
ακολούθως

T
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Προφανώς, εάν ξέρουμε το ρ ο ευκολότερος τρόπος να βρούμε τα β και σ είναι η μέθοδος των
ελαχίστων τετραγώνων. Πρέπει να αναφερθεί ότι η παραγωγή του πίνακα πληροφοριών από
την πιθανοφάνεια λειτουργίας είναι απλή και δεν την παρουσιάζουμε εδώ.
Για

την

κατασκευή

χρησιμοποιήσουμε

(εάν

μιας
δεν

άγνωστης
θέλουμε

διακύμανσης-συνδιακύμανσης
να

χρησιμοποιήσουμε

πρέπει

δυσκολότερη

να

μέθοδο

πιθανοφάνειας από την άποψη των υπολογισμών) μερικούς από τους διαθέσιμους
γενικευμένους εφικτούς εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων. Είναι γνωστό στην οικονομετρική
λογοτεχνία ότι όλες αυτές οι μέθοδοι έχουν τις ίδιες ασυμπτωτικές ιδιότητες εφ' όσον οι
πρώτοι εκτιμητές είναι συνεπείς. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι υπάρχει μια σημαντική ποσότητα
απόκλισης στις ιδιότητες των μικρών δειγμάτων. Το Τ μας είναι αρκετά μικρό (35 έτη), έτσι
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά τον επιλογή του εκτιμητή.
Δύο από τους πιο κοινούς γεν. εφ. εκτιμητές ελαχ. τετρ. είναι οι εκτιμητές Prais-Winsten και
Cochrane-Orcutt.

Βασικά αυτοί οι εκτιμητές εφαρμόζουν παρόμοιους μετασχηματισμούς

όπως φαίνεται στις εξισώσεις (12) και (13). Κατά την εφαρμογή αυτών των εκτιμητών
συνήθως αρχικά προσπαθούμε να βρούμε έναν εκτιμητή για το ρ. Ο φυσικότερος υποψήφιος
είναι η γνωστή εκτίμηση για την αυτοσυσχέτιση των κ αταλοίπων, τα οποία χρησιμοποιήσαμε
σε αυτήν την μελέτη. Άλλες δύο δυνατότητες είναι οι εκτιμητές Durbin ή Theil. Όλοι αυτοί
είναι συνεπείς εκτιμητές για το ρ. Το δεύτερο βήμα είναι να μετασχηματίσουμε τα δεδομένα
όπως παρουσιάσαμε και να χρησιμοποιήσουμε έπειτα είτε τον Prais-Winsten είτε CochranOrcutt εκτιμητή. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, ασυμπτωτικά αυτές οι μέθοδοι είναι πιθανό να
παραγάγουν την ίδια έκβαση, αλλά στην περίπτωση του μικρού Τ τα αποτελέσματα μπορούν
να ποικίλουν αρκετά.
Η βασική διαφορά μεταξύ των εκτιμητών (PW) Prais-Winsten και Cochran-Orcutt (CO) είναι
ότι στη διαδικασία των (CO) οι πρώτες παρατηρήσεις είναι μειωμένες. Φυσικά, αυτό δεν έχει
καμία ασυμπτωτική επίδραση αλλά υπάρχουν στοιχεία ότι μπορεί να είναι πολύ χειρότερο να
παραλειφθεί η πρώτη παρατήρηση από να κρατηθεί. Σε μικρά δείγματα οι μελέτες των Monte-
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Carlo επίσης διαπίστωσαν ότι η διαδικασία των PW είναι σχεδόν τόσο αποδοτική όσο και τη
μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας. Λόγω του μεγέθους των στοιχείων μας, σκεφτόμαστε ότι η
PW μέθοδος είναι η ασφαλέστερη επιλογή.
6.2 αποτελέσματα εκτίμησης
Ας αρχίσουμε εξετάζοντας εάν μπορούμε να βρούμε οποιοδήποτε συσχετισμό μεταξύ της
δημογραφικής μεταβλητής απαίτησης κατοικίας και της τιμής κατοικίας. Για τις χρονοσειρές
στις τιμές κατοικίας χρησιμοποιούμε το λογάριθμο των πραγματικών αξιών κατοικίας της
μητροπολιτικής περιοχής του Ελσίνκι. Κάνουμε παλινδρόμηση του λογαρίθμου της
πραγματικής τιμής της κατοικίας με το λογάριθμο της δημογραφικής μεταβλητής απαίτησης
κατοικίας. Άλλοι παράγοντες που περιλαμβάνονται είναι, το κόστος χρήσης κατοικίας στην
μητρ.περ.Ελσίνκι και μιας περιόδου υστέρηση αυτής της μεταβλητή, ο δείκτης ανεργίας και
με μιας περιόδου υστέρηση το φορολογήσιμο εισόδημα ανά ενήλικο (πάνω από είκοσι
χρονών άτομα) που ζουν στην μητρ.περ.Ελσίνκι. Ειδικά η μεταβλητή εισοδήματος είναι
διαφορετική και στη μορφή και το περιεχόμενο από την μεταβλητή του ΑΕΠ των MW.
Αντίθετα από τους MW, δεν περιλαμβάνουμε χρονική τάση στο προσδιοριστικό μέρος της
παλινδρόμησής μας επειδή σκεφτόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο, εκ των προτέρων, να
δικαιολογήσουμε ότι υπάρχει μια γραμμική χρονική τάση στις τιμές κατοικίας. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στο γράφημα 2.
Τα αποτελέσματα για τις τιμές είναι διαισθητικά και ενθαρρυντικά. Η επίδραση της
δημογραφικής μεταβλητής απαίτησης είναι θετική και στατιστικά σημαντική. Ο συντελεστής
είναι 0.20 που σημαίνει ότι μια αύξηση ενός τοις εκατό στην δημογραφική μεταβλητή
απαίτησης οδηγεί σε αύξηση 0.2 τοις εκατό στην πραγματική τιμή της κατοικίας στην
μητρ.περ.Ελσίνκι. Μια αύξηση στο δείκτη ανεργίας στην περιοχή μειώνει τις τιμές κατοικίας
και αυτή η επίδραση είναι επίσης στατιστικά σημαντική. Η πρόγνωση για την υστερημένη
μεταβλητή εισοδήματος είναι θετική και ακριβώς υπολογισμένη. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει
την διαίσθηση ότι οι τιμές κατοικίας είναι πιθανό να αυξηθούν μετά από θετικές επιδράσεις
στο εισόδημα. Οι εκτιμήσεις μας για την μεταβλητή κόστους χρήσης είναι αρνητικές και το
μέγεθός τους είναι αμελητέο.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτίμησης του προτύπου τιμών κατ οικίας

Ας προχωρήσουμε τώρα να δούμε εάν μπορούμε να βρούμε οποιοδήποτε συσχετισμό μεταξύ
Της κατασκευασμένη μεταβλητή απαίτησης κατοικίας και της ποσότητα κατοικίας. Πάλι,
ακολουθήσαμε τη μελέτη Mankiw-Weil και πρώτα εκτιμήσαμε όσο γίνεται ακριβώς το ίδιο
μοντέλο για τις ποσότητες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 3.
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Όπως φαίνεται στον πίνακα, η δημογραφική μεταβλητή απαίτησής μας υπολογίζεται με
εξαιρετική ακρίβεια και ο συντελεστής έχει τη σωστή πρόγνωση. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι η δημογραφική μεταβλητή απαίτησής μας έχει έναν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις
ποσότητες απ' ότι στις τιμές. Μια αύξηση ενός τοις εκατό στην μεταβλητή απαίτησης οδηγεί
σχεδόν σε μια αύξηση ενός τοις εκατό στην ποσότητα κατοικίας. Η υστερημένη μεταβλητή
εισοδήματος είναι επίσης στατιστικά σημαντική και έχει τη σωστή πρόγνωση. Οι συντελεστές
άλλων μεταβλητών, δηλαδή ανεργίας και κόστους χρήσης, είναι ασαφώς υπολογισμένοι και
γενικώς σκεφτόμαστε ότι η παραπάνω προδιαγραφή δεν είναι η καλύτερη για την περιγραφή
των ποσοτήτων. Κατά συνέπεια η δεύτερη στήλη στον πίνακα 3 παρουσιάζει μια εναλλακτική
προδιαγραφή χωρίς αυτές τις μεταβλητές, και με μια υστέρηση στο εισόδημα μεταβλητή, και
τις δημογραφικές μεταβλητές απαίτησης με μια και με δυο υστερήσεις .
Σύμφωνα με αυτήν την εναλλακτική προδιαγραφή, η εκτίμηση για την δημογραφική
μεταβλητή απαίτησης με τις δύο περιόδους υστέρησης είναι στατιστικά σημαντική, και το
ίδιο ισχύει για την εκτίμηση της μεταβλητής του υστερημένου εισοδήματος. Αυτά τα
αποτελέσματα προτείνουν ότι η ποσότητα κατοικίας (απαίτηση αποθεμάτων) αντιδρά αρκετά
αργά στις αλλαγές των εξωγενών μεταβλητών της αγορά κατοικίας της μητρ.περ.Ελσίνκι. Αφ'
ετέρου, είναι εμφανές ότι η δημογραφική μεταβλητή απαίτησης καθαυτή είναι ιδιαίτερα
αυτοσυσχετισμένη.
Πίνακας 3: Αποτελέσματα εκτίμησης των προτύπων απαίτησης κατοικίας
Σχήμα 9: Πραγματοποιημένη συνολική απαίτηση κατοικίας και μια τακτοποίηση βασισμένη στη βασική
παραδοχή

του πίνακα 3 στην HMA το 1962-97 (αλλαγή ποσοστού από προηγούμενο χρόνο)

Μερικά σχόλια σχετικά με το ανωτέρω γράφημα 9 . Κατ' αρχάς, στον τρόπο με τον οποίο η
ενδογενής μεταβλητή καθορίζεται. Στην ανάλυσή μας ορίζεται ως η τιμή του εμπορίου από το
κατειλημμένο απόθεμα των κατοικιών και έτσι δεν περιλαμβάνει κενές κατοικίες (αυτό το
μερίδιο είναι περίπου πέντε τοις εκατό του αποθέματος). Αυτό σημαίνει ότι η μεταβλητή μας
δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε «ρυθμιστικό απόθεμα». Αυτό σημαίνει ότι οι κενές κατοικίες
είναι το πιο ευέλικτο μέρος όταν η απαίτηση κατοικίας αυξάνεται. Συνήθως το απόθεμα
αρχίζει να προσαρμόζεται αφότου αυτές τις κενές κατοικίες τεθούν σε χρήση. Είναι πολύ
πιθανό ότι αυτό κάνει την πραγματική σειρά απαίτησης κατοικίας μας πιο ασταθή από το
απόθεμα της κατοικίας (κατειλημμένης και μη ).
Σημειώστε ότι το μοντέλο μας αρχικά υπερεκτίμ ησε την πραγματική απαίτηση κατοικίας στα
τέλη της δεκαετίας του '60 και έπειτα σε όλα τα έτη ως τα τέλη δεκαετίας του '70 την
υποεκτίμησε αντίστοιχα. Η πρώτη φάση ήταν μια περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η
Φινλανδία έζησε μια εξαιρετικά γρήγορη μεταν άστευση από την πλευρά των επαρχιών στις
πόλεις, ειδικά στην περιοχή του Ελσίνκι, και επίσης στο εξωτερικό στη Σουηδία. Η τελευταία
φάση ακολουθεί μια «έκρηξη» που τελείωσε με την πρώτη
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κρίση πετρελαίου όπως

συζητήθηκε στην παράγραφο 5. Σε μερικά χρόνια τ α πραγματικά εισοδήματα μειώθηκαν στο
Ελσίνκι και επίσης η αύξηση της δημογραφικής απαίτησης επιβραδύνθηκε. Είναι επίσης
ενδιαφέρον φαινόμενο ότι το μοντέλο μας προβλέπει ακόμα ισχυρότερη μείωση στη ζήτηση
στις αρχές της δεκαετίας του '90 όταν η Φινλανδική οικονομία έπεσε σε μια πραγματική
βαθιά υποχώρηση. Ο λόγος για αυτό είναι η γρήγορα αυξανόμενη ανεργία και τα μειωμένα
πραγματικά εισοδήματα στα οποία η απαίτηση δεν προσαρμόστηκε πλήρως.
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7.

Προβλέψεις απαίτησης κατοικίας για την μητροπολιτική

περιοχή του Ελσίνκι
Σε αυτό το τμήμα χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα του εκτιμηθέντος μοντέλου χρονικής
σειράς απαίτησης κατοικίας για να προβλέψουμε τη μελλοντική ανάπτυξη της απαίτησης
κατοικίας στην μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκι. Οι προβλέψεις απαίτησης κατο ικίας μας
είναι βασισμένες σε δύο εναλλακτικές προβλέψεις πληθυσμών που έγιναν για την περιοχή
από την πόλη του Ελσίνκι (1998). Στην συνέχεια συνοψίζουμε αρχικά τις βασικά υποθέσεις
και τα στοιχεία των προβλέψεων πληθυσμών, και έπειτα παρουσιάζουμε τις προ βλέψεις μας
για την απαίτηση κατοικίας.
Προβλέψεις πληθυσμού
Οι προβλέψεις πληθυσμών για την περιοχή του Ελσίνκι είναι βασισμένες σε έναν
δημογραφικό μοντέλο προβολής και ένα περιφερειακό μοντέλο μετανάστευσης που
περιγράφονται λεπτομερώς από τον Laakso (1994). Η αφετηρία στο πρότυπο είναι ο παρών
πληθυσμός της περιοχής. Ο πληθυσμός προβλέπεται χρόνο με το χρόνο σύμφωνα με το φύλο
και μονοετείς ηλικιακές ομάδες από μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Όλες οι προβλέψεις
είναι βασισμένες σε υποθέσεις σχετικά με την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας και
της απαίτησης για εργασία στην περιοχή σχετικά με άλλες περιοχές, καθώς επίσης και
γονιμότητα και θνησιμότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Η αρχική
γεωγραφική περιοχή που χρησιμοποιείται στην π ρόβλεψη πληθυσμών καλύπτει ολόκληρη την
περιοχή του Ελσίνκι (την μητροπολιτική περιοχή συν την εξωτερικό περιοχή) αποτελούμενη
από δώδεκα δήμους και έναν πληθυσμό 1155000 κατοίκων το 1997. Μια ειδική πρόβλεψη
που περιορίζεται στην μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκι κατασκευάστηκε για αυτήν την
μελέτη.
Οι δύο προβλέψεις πληθυσμών είναι βασισμένες σε διαφορετικά σενάρια σχετικά με την
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Ελσίνκι. Το σενάριο «γρήγορης αύξησης»
υπέθετε ότι ο μέσος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης του ΑΕΠ στη Φινλανδία είναι 3%. Επίσης
υποθέτει ότι η περιοχή του Ελσίνκι παραμένει ως ανταγωνιστική και ελκυστική περιοχή από
την άποψη των εταιριών και των κατοίκων έναντι άλλων περιοχών στην Φινλανδία και τη
βόρεια Ευρώπη. Συνεπώς, και ο ρυθμός αύξησης ΑΕΠ και ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης
εργασίας υποτίθεται ότι ήταν υψηλότερος στην περιοχή του Ελσίνκι από ότι στην υπόλοιπη
χώρα. Αυτό προσελκύει τους μετανάστες στην περιοχή από άλλα μέρη της χώρα καθώς
επίσης και από το εξωτερικό. Σε αυτό το σενάριο προβλέπε ται ότι ο πληθυσμός της
μητρ.περ.Ελσίνκι αυξήθηκε κατά 140 000 κατοίκους από το έτος 1997 ως 2015. Η κύρια
πηγή αύξησης του πληθυσμού είναι το πλεόνασμα μετανάστευσης. Ο μέσος όρος ετήσιου
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ρυθμού αύξησης κατά τη διάρκεια της περιόδου είναι περίπου 0.8%.
Το σενάριο «αργής αύξησης» υποθέτει ότι ο μέσος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης του ΑΕΠ στη
Φινλανδία είναι 2%. Επίσης υποτίθεται ότι η ανταγωνιστικότητα της περιοχής και η
ελκυστικότητα αποδυναμώνεται από την παρούσα θέση της έναντι άλλων περιοχών στην
Φινλανδία και τη βόρεια Ευρώπη. Συνεπώς το ΑΕΠ και η απαίτηση για την εργασία
αυξάνονται περίπου κατά το ίδιο ποσοστό στην περιοχή του Ελσίνκι όπως και στην υπόλοιπη
χώρα. Σε αυτό το σενάριο ο πληθυσμός της μητρ.περ.Ελσίνκι αυξήθηκε κατά 90 000
κατοίκους από το έτος 1997 ως 2015. Η κύρια πηγή αύξησης του πληθυσμού είναι σε αυτήν
την περίπτωση είναι η φυσική αύξηση (αριθμός γεννήσεων μείον θανάτων). Ο μέσος ρυθμός
ετήσιας ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της περιόδου είναι περίπου 0.5%. Οι δύο προβλέψεις
πληθυσμών βασισμένες στα παραπάνω σενάρια για την περιοχή του Ελσίνκι συνολικά
παρουσιάζεται στο γράφημα 3 της παραγράφου 3 .
Προβλέψεις απαίτησης κατοικίας
Οι προβλέψεις απαίτησης κατοικίας για την μητρ.περ.Ελσίνκι είναι βασισμένες στις ανωτέρω
δύο εναλλακτικές προβλέψεις πληθυσμών που αποτελούν τη βάση για τα αντίστοιχα σενάρια
για την δημογραφική απαίτηση για τις υπηρεσίες κατοικίας. Επιπλέον υπάρχουν αντίστοιχα
σενάρια «γρήγορης αύξησης» και «χαμηλής αύξησης» για την ανάπτυξη του πραγματικού
εισοδήματος, του δείκτη ανεργίας και την ανάπτυξη κόστους χρήσης της κατοικίας που όλες
αυτές οι παράμετροι έχουν επιπτώσεις στη μελλοντική απαίτηση κατοικίας στην περιοχή.
Κατ'

αρχάς,

ο

δημογραφικός

παράγοντας

απαίτησης

κατοικίας

κατασκευάστηκε

χρησιμοποιώντας τη λεπτομερή ηλικιακή δομή που περιλαμβάνεται στις προβλέψεις
πληθυσμών για τα έτη 1998-2015. Αυτή η ηλικιακή δομή μετασχηματίζεται στη δημογραφική
απαίτηση εφαρμόζοντας τις εκτιμηθήσες ποσότητες απαίτησης κατοικίας της παραγράφου 4
(πίνακας 1) για κάθε πενταετή ηλικιακή ομάδα. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάνοντας αυτό
υποθέτουμε ότι το μοτίβο απαίτησης κατοικίας παραμένει αμετάβλητο κατά τη διάρκεια της
περιόδου πρόβλεψης.
Το πραγματικό εισόδημα του πληθυσμού υποτίθεται ότι ακολούθησε την αύξηση του ΑΕΠ.
Στο σενάριο «γρήγορης αύξησης» υποτίθεται ότι το πραγματικό εισόδημα ανά ενήλικο στην
μητρ.περ.Ελσίνκι αυξάνεται 3% ετησίως. Στην εναλλακτική της «αργής αύξησης» η αύξηση
πραγματικού εισοδήματος υποτίθεται ότι είναι 2% ετησίως.
Η ανάπτυξη του δείκτη ανεργίας εξαρτάται από τον ρυθμ ό αύξησης των εργασιών και την
μετανάστευση και άλλους παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην προσφορά εργασίας. Στο
«γρήγορης αύξησης» σενάριο ο δείκτης ανεργίας μειώνεται από 11% βαθμιαία σε 2% κατά τη
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διάρκεια1997-2015. Στο σενάριο «αργής αύξησης» η μείωση είναι πιο αργή, από 11% στο
5%.
Τα κόστη χρήσης της κατοικίας υποτίθεται ότι έμειναν σταθερά μακροπρόθεσμα σε μέσο
επίπεδο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου πρόβλεψης και στα δύο εναλλακτικές
σενάρια. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνουμε ότι η Φινλανδία από την αρχή του 1999 είναι
μέλος της ΟΝΕ, δηλ. η νομισματική πολιτική διευθύνεται από τη Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα στη Φρανκφούρτη. Σχετικά με τα προηγούμενα ρυθμισμένα επιτόκια που μαζί με
τον πληθωρισμό οδήγησαν π.χ. σε ιδιαίτερα αρνητικά πραγματικά επιτόκια, και μετά από την
άρση των ελέγχων αυξήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, έχουμε λοιπόν καλούς λόγους να
υποθέσουμε ότι το μέλλον θα είναι λιγότερο άστατο στη Φινλανδία, όπως για τα πραγματικά
επιτόκια .
Στα

ανωτέρω

σενάρια

υποτίθεται

ότι

οι

μελλοντικές

εξελίξεις

όσον

αφορά

τους

δημογραφικούς παράγοντες, το εισόδημα και την απασχόληση είναι σταθερές χωρίς
χαρακτηριστικές ετήσιες διακυμάνσεις. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια μάλλον μη
ρεαλιστική υπόθεση. Αντίθετα, οι διακυμάνσεις είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό ειδικά στις
στεγαστικές αγορές. Για αυτό το λόγο έχουμε περιλάβει ένα τρίτο σενάριο «γρήγορη αύξηση
με

διακυμάνσεις»

που

καταδεικνύει

την

επίδραση

των

τυποποιημένων

κυκλικών

διακυμάνσεων στην οικονομική ανάπτυξη στην απαίτηση κατοικίας. Σε αυτό το σενάριο το
μέσο επίπεδο αύξησης πραγματικού εισοδήματος είναι το ίδιο, 3% το χρόνο, όπως στην
εναλλακτική της «γρήγορης αύξησης», αλλά η ετήσια αλλαγή υποτίθεται ότι ποίκιλε κυκλικά
μεταξύ ενός και πέντε τοις εκατό. Το μήκος ενός πλήρους κύκλου υποτίθεται ότι ήταν οκτώ
έτη. Αυτές οι οικονομικές διακυμάνσεις υποτίθεται ότι επηρέασαν την μετανάστευση μέσω
των αγορών εργασίας, επίσης. Συνεπώς, υπάρχουν αντίστοιχες κυκλικές διακυμάνσεις στη
συνιστώσα της δημογραφικής απαίτησης και στον δείκτη ανεργίας. Αντίθετα, το κόστος
χρήσης της κατοικίας υποτίθεται ότι ήταν ανεξάρτητο από αυτές τις κυκλικές παραλλαγές.
Πρέπει να επισημανθεί ότι το σενάριο με την κυκλική διακύμανση δεν προορίζεται να είναι
μια πρόβλεψη των μελλοντικών οικονομικών τάσεων στη Φινλανδία, αλλά μάλλον μια
επίδειξη των αποτελεσμάτων των χαρακτηριστικών διακυμάνσεων στην απαίτηση κατοικίας.
Η πραγματοποιημένη αύξηση της δημογραφικής απαίτησης κατοικίας (βασισμένη στην
πληθυσμιακή ανάπτυξη και εκτιμώντας συγκεκριμένους ηλικιακούς συντελεστές της
απαίτησης κατοικίας) στην μητρ.περ.Ελσίνκι στα έτη 1962 -97 και τα τρία σενάρια για τα έτη
1998-2015 παρουσιάζονται στο γράφημα 10. Φαίνεται ότι η δημογραφική απαίτηση έχει
αυξηθεί σημαντικά στα μέσα της δεκαετίας του '90 λόγω της αυξανόμενης μετανάστευσης. Σε
όλα τα σενάρια αναμένουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της δημογραφικής απαίτησης για την
κατοικία πρόκειται να επιβραδύνει στο μέλλον. Υπάρχουν δύο λόγοι. Κατ' αρχάς, σύμφωνα
με τις προβλέψεις πληθυσμών το πλεόνασμα μετανάστευσης θα συρρικνωθεί στο μέλλον
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έναντι του επιπέδου στα μέσα της δεκαετίας του '90. Ακόμα, υπάρχει μια σημαντική διαφορά
στην ταχύτητα της ανάπτυξης μεταξύ των εναλλακτικών σεναρίων της «γρήγορης αύξησης»
και της «αργής αύξησης». Δεύτερον, η δομή ηλικίας του πληθυσμού θα αλλάξει όπως μπορεί
να δει κανείς στο σχήμα 4 της παραγράφου 3. Το ποσοστό των ηλικιωμένων ηλικιακών
ομάδων θα αυξηθεί εις βάρος των μέσων και νεώτερων ηλικιακών ομάδων.
Σχήμα 10: Πραγματοποιημένη δημογραφική αλλαγή απαίτησης κατοικίας σε HMA σε 1962-97 και τρεις
προβλέψεις για το 1998-2015 (αλλαγή ποσοστού από προηγούμενο χρόνο)

Η προηγούμενη ανάπτυξη του πραγματικού εισοδήματος του ενήλικου πληθυσμ ού στα έτη
1962-97 και τα τρία εισοδηματικά σενάρια παρουσιάζονται στο σχήμα 11.
Σχήμα 11: Πραγματοποιημένη αλλαγή πραγματικού εισοδήματος του ενήλικου πληθυσμού στην HMA στα
1962-97 και τρεις προβλέψεις για το 1998 -2015 (αλλαγή ποσοστού από το προηγούμενο χρόνο)

Τρεις εκδοχές των προβλέψεων απαίτησης κατοικίας βασισμένες στα ανωτέρω σενάρια και
τις

υποθέσεις

και

στα

αποτελέσματα

εκτίμησης

της

παραγράφου

6

(πίνακας

3)

παρουσιάζονται στο γράφημα12. Το ποσοστό αύξησης της απαίτησης κατοικίας ήταν μεταξύ
3% και 5 ½ % κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60 και το πρώτο μισό της δεκαετίας του
'70, και μεταξύ 2% και 3% κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της δεκαετίας του '70 και τη
δεκαετία του '80. Έπεσε κάτω από το επίπεδο του 2% στην αρχή της δεκαετίας του ' 90 και
μένει εκεί ως το τέλος της πραγματικής χρονικής σειράς μας.
Όσον αφορά στο μέλλον, σύμφωνα με το σενάριο πρόβλεψης της

«γρήγορης αύξησης»

(χωρίς κυκλική διακύμανση) το ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης της απαίτησης κατοικίας θα
αυξηθεί ελαφρώς επάνω από το επίπεδο 2% κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών της
δεκαετίας του '90 και των πρώτων ετών της δεκαετίας του 2000, αλλά μετά από μερικά έτη ο
ρυθμός αύξησης θα μειωθεί βαθμιαία κάτω από 2% και πάλι. Στο σενάριο της «αργής
αύξησης» η τάση είναι η ίδια με το σενάριο«γρήγορη αύξησης χωρίς τις διακυμάνσεις» αλλά
ο ρυθμός αύξησης είναι περίπου ½ % χαμηλότερος πλησιάζοντας το επίπεδο 1% μετά από το
έτος 2010.
Το σενάριο «γρήγορης αύξησης» που βασίστηκε στο υποτιθέμενο κυκλικό μοτίβο των
καθοριστικών παραγόντων στην απαίτηση κατοικίας παράγει κύκλους απαίτησης κατοικίας τα
κατώτατα σημεία των οποίων έφθασαν την αργή πορεία αύξησης. Οι πρώτες δύο αιχμές είναι
επάνω από το επίπεδο 2%, αλλά η τελευταία είναι σαφώς κάτω από αυτό το επίπεδο αύξησης .
Ο

παρών

όγκος

(συνολικός

χώρος

δαπέδων)

του

αποθέματος

κατοικίας

στην

μητρ.περ.Ελσίνκι είναι περίπου 35 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι 2 %
ετήσια αύξηση στην απαίτηση κατοικίας οδηγεί σε μια αύξηση περίπου του τετραγώνου 0.7
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εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων στο κατοικημένο απόθεμα κατοικίας. Αυτό είναι κάπως
κάτω του μετρίου ποσοστού ετήσιας αύξησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών
που ήταν 0.75 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.
Σχήμα 12:

Πραγματοποιημένη συνολική αλλαγή απαίτησης κατοικίας σε HMA το 1962-97 και τρεις

προβλέψεις για το 1998-2015 (αλλαγή ποσοστού από προηγούμενο έτος)
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8. Τελικές παρατηρήσεις
Αυτή η εργασία εξετάζει το ρόλο των δημογραφικών αλλαγών στη στεγαστική αγορά
της μητροπολιτική περιοχής του Ελσίνκι ( HMA) στη Φινλανδία. Η προσέγγισή μας είναι
βασισμένη στο μοντέλο που παρουσιάζεται από τους Mankiw και Weil (1989) στο άρθρο τους
«The Baby Boom, the Baby Bust and the Housing Market». Οι εμπειρικές αναλύσεις
προχώρησαν σε δύο στάδια. Στη πρώτη φάση εκτιμήσαμε την απαίτηση κα τοικίας για κάθε
ηλικιακή ομάδα. Ακολουθώντας την προσέγγιση Mankiw και Weil η απαίτηση για κατοικία
μιας οικογένεια μοντελοποιείται σαν πρόσθετη λειτουργία της απαίτησης κατοικίας των
ανεξαρτήτων οικιακών μελών. Οι συγκεκριμένης ηλικίας παράμετροι απαίτησ ης εκτιμώνται
χρησιμοποιώντας ένα δείγμα βασισμένο στα στοιχεία διατομής των οικογενειών στην
μητρ.περ.Ελσίνκι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η κατανάλωση κατοικίας αυξάνεται στην
μητρ.περ.Ελσίνκι σχεδόν μονοτονικά με σεβασμός στην ηλικία μέχρι την ηλικία των 70-74
ετών. Το ηλικιακό προφίλ της κατανάλωσης κατοικίας διαφέρει σημαντικά από ότι στις
εκτιμήσεις για τις ΗΠΑ από τους Mankiw και Weil (1989) και για τη Σουηδία από τον
Heiborn (1994). Σε εκείνες τις χώρες η κορυφή της κατανάλωσης κατοικίας όσον αφορά τ ην
ηλικία επιτυγχάνεται πολύ νωρίτερα απ' ότι στην μητρ.περ.Ελσίνκι.
Στο δεύτερο στάδιο κατασκευάζουμε μια ετήσια χρονική σειρά κατανάλωσης κατοικίας για
την μητρ.περ.Ελσίνκι που καλύπτει τα έτη 1962 -97. Η απαίτηση κατοικίας ορίζεται ως η
εκτιμηθήσα συνολική αγοραία αξία του κατειλημμένου αποθέματος κατοικίας στην
μητρ.περ.Ελσίνκι. Συνολικά η δημογραφική απαίτηση κατοικίας ορίζεται ως το άθροισμα των
εκτιμημένων απαιτήσεων κατοικίας όλων των ηλικιακών ομάδων. Υπολογίζεται για κάθε έτος
χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία
του πληθυσμού από τις ηλικιακές ομάδες και αποτελέσματα εκτιμήσεων από την ανάλυση
διατομής μας. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα χρονικής σειράς εκτιμούμε ένα μοντέλο τιμών
κατοικίας στο οποίο η εξαρτώμενη μεταβλητή είναι ο πραγματικός δείκτης τιμών κατοικίας
και οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι η δημογραφική απαίτηση, το κόστος χρήσης κατοικίας,
το πραγματικό εισόδημα και ο δείκτης ανεργίας στην μητρ.περ.Ελσίνκι. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα εκτίμησης οι αυξήσεις τόσο στην δημογραφική απαίτηση όσ ο και στο
πραγματικό εισόδημα έχουν θετικές επιπτώσεις στις πραγματικές τιμές κατοικίας ενώ η
αύξηση του κόστους χρήσης της κατοικίας και του δείκτη ανεργίας επηρεάζουν τις τιμές
αρνητικά, όπως αναμενόταν. Στο μοντέλο απαίτησης κατοικίας η συνολική αξία το υ
κατειλημμένου αποθέματος κατοικίας(απαίτηση κατοικίας) εξηγείται από τη δημογραφική
απαίτηση, το πραγματικό εισόδημα, το κόστος χρήσης της κατοικίας και του δείκτη ανεργίας
στην μητρ.περ.Ελσίνκι. Τα αποτελέσματα εκτίμησης δείχνουν ότι μια αύξηση στη
δημογραφική απαίτηση ή στο πραγματικό εισόδημα επηρεάζει θετικά την απαίτηση κατοικίας
ενώ οι επιδράσεις των άλλων μεταβλητών είναι ασήμαντες. 1% αύξηση στην δημογραφική
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απαίτηση οδηγεί σε σχεδόν 1% αύξηση στην συνολική απαίτηση κατοικίας. Η εκτιμημένη
εισοδηματική ελαστικότητα είναι αρκετά χαμηλή, περίπου 0.1, το οποίο σημαίνει ότι η
αύξηση 1% στο πραγματικό εισόδημα οδηγεί μόνο σε 0.1% αύξηση στην απαίτηση κατοικίας.
Τα αποτελέσματα της χρονικής σειράς μας δεν είναι απευθείας συγκρίσιμα με εκείνα των
MW ή άλλων συνεισφερόντων που χρησιμοποιούν παρόμοια προσέγγιση. Η γεωγραφική
περιοχή είναι διαφορετική καθώς οι MW και οι άλλοι ερευνητές μελέτησαν εθνικές
αναπτύξεις, ενώ εμείς μελετάμε μια μητροπολιτική περιοχή. Η εξαρτώμενη μεταβλητή μας
στις εξισώσεις της ποσότητα και της τιμής κατοικίας καθώς επίσης και μερικές ανεξάρτητες
μεταβλητές είναι διαφορετικές από εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν αλλού. Επίσης η
οικονομετρική προσέγγιση διαφέρει στην ανάλυση χρονολογικών σειρών .
Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν έπειτα για να κάνουμε
πρόγνωση της απαίτησης κατοικίας για την μητρ.περ.Ελσίνκι. Εδώ, χρησιμοποιήσαμε δύο
εναλλακτικές προβλέψεις πληθυσμών, φτιαγμένες για την πόλη του Ελσίνκι, με τις
λεπτομερείς πληροφορίες δομών ηλικίας τους για να παράγουμε τις εκτιμήσεις απαίτησης
κατοικίας για τα έτη 1997-2015. Η μία είναι η γρήγορη οικονομική ανάπτυξη(εισοδηματική
αύξηση

3%

το

χρόνο)

και

μια

αντίστοιχη

μεγάλη

καθαρή

μετανάστευση

στην

μητρ.περ.Ελσίνκι που αυξάνει τον πληθυσμό της κατά 140 000 μέ χρι το 2015. Στην
εναλλακτική αργής αύξησης (2%) η πληθυσμιακή αύξηση είναι 90 000 μέχρι το 2015. Στη
γρήγορη περίπτωση αύξησης η ανεργία μειώνεται από 12% βαθμιαία σε 3 % κατά τη διάρκεια
1997-2015, και στην αργή περίπτωση αύξησης από 12% έως 5%. Το κατ' εκτίμηση ετήσιο
ποσοστό αύξησης της ζήτησης κατοικίας μειώνεται από 2.3% σε 1.5% κατά τη διάρκεια του
1997-2015 στη γρήγορη περίπτωση αύξησης, και από 2.2% σε 1.2 % στην αργή περίπτωση
αύξησης,
αντίστοιχα. Παρουσιάζουμε επίσης ένα τροποποιημένο εναλλακτικό σενάριο γρήγορης
αύξησης υποθέτοντας τυποποιημένους κύκλους στο πραγματικό εισόδημα και την ανεργία,
και την μετανάστευση επίσης. Αυτό έγινε προκειμένου να αποκτηθεί μια ιδέα της ποσοτικής
σπουδαιότητας των κύκλων γύρω από μια μη-κυκλική γρήγορη περίπτωση αύξησης, τα μέσα
ποσοστά ετήσιας ανάπτυξης είναι ίδια και στις δύο εναλλακτικές .
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B’ ΜΕΡΟΣ
1. Συστήματα γραφικών πληροφοριών
1.1 Ορισμός
Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) είναι πληροφοριακά συστήματα
(Information Systems) που παρέχουν τη δυνατότητα:


συλλογής



διαχείρισης



αποθήκευσης



επεξεργασίας



ανάλυσης



απεικόνισης

Σε ψηφιακό περιβάλλον των δεδομένων που αναφέρονται στο χώρο και μεταβάλλονται με το
χρόνο. Τα δεδομένα αυτά συνήθως λέγονται γεωγραφικά ή χαρτογραφικά ή και χωρικά. Τα
γεωγραφικά δεδομένα μπορεί να συσχετίζονται με μια σειρά από περιγραφικά ή αλλιώς
θεματικά δεδομένα τα οποία και τα χαρακτηρίζουν μοναδικά.
Τα ΣΓΠ χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές διοικητικές και παραγωγικές δραστηριότητες, οι
οποίες ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
•

Κοινωνικό-οικονομικές εφαρμογές (π.χ. πολεοδομικός και χωροταξικός
σχεδιασμός, κτηματολόγιο, αρχαιολογία, φυσικοί πόροι, ανάλυση αγοράς, κλπ.)

•

Περιβαλλοντικές

εφαρμογές

(π.χ.

δασολογία,

έλεγχος

πυρκαγιών

και

ύδρευσης,

τηλεφώνου

και

επιδημιών, κλπ.)
•

Εφαρμογές

διαχείρισης

(π.χ.

οργάνωση

δικτύων

ηλεκτρισμού, μεταφορές, πλοήγηση πλοίων και αεροπλάνων, κλπ.).
1.2 Γεωγραφικά Δεδομένα
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Τα γεωγραφικά δεδομένα είναι δεδομένα τα οποία κατανέμονται στο χώρο και μεταβάλλονται
στο χρόνο. Η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι τόσο αργή, ώστε να αγνοείται π.χ., αλλαγή της
ακτογραμμής, του κλίματος ή της κατανομής ηλικιών μιας χώρας. Από την άλλη πλευρά
μπορεί να είναι πολύ γρήγορη, π.χ. ο φόρτος κυκλοφορίας μιας λεωφόρου, η θερμοκρασία, το
μέτωπο μιας δασικής πυρκαγιάς.
Τα γεωγραφικά δεδομένα συχνά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
1. Φυσικά αντικείμενα (π.χ., σπίτια, δρόμοι, λίμνες, δάση, κλπ.),
2. Διοικητικές μονάδες (π.χ., ιδιοκτησίες, νομοί, εθνικοί δρυμοί, στρατόπεδα, κλπ.),
3. Γεωγραφικά

φαινόμενα

(π.χ.,

θερμοκρασία,

υγρασία,

ατυχήματα,

κατανομή

θαλάσσιων πληθυσμών, κλπ.), και
4. Παραγόμενες πληροφορίες (π.χ., επίπεδο φτώχιας, καταλληλότητα εδάφους για
καλλιέργειες, περιβαλλοντική επιβάρυνση, κλπ.).
Οι πηγές από τις οποίες προέρχονται τα γεωγραφικά δ εδομένα είναι οι εξής:
•

Ψηφιοποίηση (digitizing) και ηλεκτρονική σάρωση(scanning) χαρτών

•

Εικόνες, π.χ. εικόνες από δορυφόρο, αεροφωτογραφίες και άλλα δεδομένα που
προκύπτουν από απομακρυσμένη λήψη (remotely sensed), σε raster μορφή.

•

Μετρήσεις πεδίου (GPS)

•

Ψηφιακά δεδομένα από κυβερνητικές ή άλλες πηγές

Τα GIS χρησιμοποιούν τόσο ανυσματικά (vector) δεδομένα (σημεία, γραμμές, πολύγωνα) όσο
και ψηφιοποιημένα (raster) δεδομένα.
•

Ανυσματικά δεδομένα (vector data): Στην ανυσματική τους μορφή τα γεωγραφικά
δεδομένα αναπαρίστανται με τη μορφή συντεταγμένων. Οι βασικές μονάδες
γεωγραφικής πληροφορίας είναι τα σημεία, οι γραμμές και τα πολύγωνα. Κάθε μία
από τις μονάδες αυτές αποτελείται από μία σειρά συντεταγμένων σημείων. Για
παράδειγμα μία γραμμή είναι η σύνθεση από συσχετιζόμενα σημεία, ενώ ένα
πολύγωνο είναι σύνθεση από συσχετιζόμενες γραμμές.
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•

Ψηφιοποιημένα δεδομένα (raster data): Τα ψηφιοποιημένα δεδομένα δημιουργούν
μία αφαίρεση του πραγματικού κόσμου κατά την οποία τα γεωγραφικά δεδομένα
αναπαρίστανται με πίνακες «κελιών» ή εικονοστοιχείων ( pixels). Κάθε περιοχή
διαιρείται σε γραμμές και στήλες. Κάθε «κελί» πρέπει να έχει ορθογωνικό σχήμα
αλλά

όχι

απαραίτητα

κυβικό.

Επιπλέον,

κάθε

«κελί» του

πίνακα

περιέχει

συντεταγμένες και μία τιμή ιδιότητας.. Η τοπολογία κάθε «κελιού» υπονοείται από
την ταξινόμηση του πίνακα, αντίθετα προς τη ανυσματική ανάλυση στην οποία η
τοπολογία αποθηκεύεται ρητά. Τα γεωγραφικά δεδομένα δεν είναι συνεχόμενα αλλά
διαιρεμένα σε διακριτές μονάδες, γεγονός που κάνει τα ψηφιοποιημέν α δεδομένα
κατάλληλα για συγκεκριμένες γεωγραφικές λειτουργίες, π.χ. επιστρώσεις ( overlays) ή
υπολογισμούς περιοχών (area calculations).
Επειδή τα γεωγραφικά δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται με διάφορους τρόπους, οι
πηγές των δεδομένων ενδέχεται να μην είναι τελείως συμβατές μεταξύ τους. Για αυτό ένα
ΣΓΠ πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετατροπής των γεωγραφικών δεδομένων από τη μία
μορφή στην άλλη. Η μετατροπή των ανυσματικών ( vector) δεδομένων σε ψηφιοποιημένα
(raster) είναι σαφώς απλούστερη από την αντίστροφη διαδικασία.
Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στη χρήση τόσο της ανυσματικής μορφής όσο
και της ψηφιοποιημένης μορφής των δεδομένων.
Πλεονεκτήματα ψηφιοποιημένης μορφής:
•

Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή δεδομένων.

•

Καθιστά εύκολη την πραγματοποίηση μαθηματικών λειτουργιών και λειτουργιών
επίστρωσης (overlay operations).

•

Οι δορυφορικές κυκλοφορίες ενσωματώνονται με ευκολία.

•

Τα συνεχή δεδομένα αναπαρίστανται καλύτερα.

Πλεονεκτήματα ανυσματικής μορφής:


Παρέχει ακριβή πληροφορία ως προς τη θέση, ενδείκνυται για την αποθήκευση
διακριτών θεματικών γνωρισμάτων(π.χ., δρόμοι, ακτές).



Απαιτεί μικρότερο αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση των δεδομένων.



Συσχετίζει απεριόριστο πλήθος ιδιοτήτων με ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.
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Στον κάτωθι πίνακα συγκρίνουμε συνοπτικά τα ψηφιοποιημένα και τα ανυσματικά
δεδομένα:

Κριτήρια
Επιδόσεις (performance)

Ψηφιοποιημένα (Raster)

Ανυσματικά (Vector)

Πιο αργές επιδόσεις, λόγω

Γρηγορότερο φόρτωμα

του μεγέθους των εικόνων

δεδομένων και εκτέλεση

και της εξάρτησης από το

εντολών μετά την αρχική

server κατά την εκτέλεση

σύνδεση.

κάθε λειτουργίας, π.χ.
επερωτήσεις, zoom κ.ά.
Μορφότυπο (format)

Οι εικόνες μεταφέρονται ως

Τα ανυσματικά δεδομένα

GIF, JPG, PNG αρχεία.

μεταφέρονται ως SHP, SDF,
CGM και άλλα μορφότυπα.

Πρόγραμμα Πελάτη (Client)

“thin client ”- απαιτεί τη

“thick client ”- ένας μέρος

χρήση browser χωρίς κανένα

την επεξεργασίας εκτελείται

επιπλέον λογισμικό.

στη μεριά του πελάτη, με τη
χρήση ενός plug-in το οποίο
πρέπει να κατεβαστεί από το
internet και να εγκατασταθεί.

Λειτουργία (Functionality)

Περιορισμένη λειτουργία

Περισσότερες δυνατότητες,

zoom, pan και επιλογής μίας

όπως επιλογή ξεχωριστών

περιοχής. Ο προσδιορισμός

γνωρισμάτων και απλή

γνωρισμάτων είναι

αναλυτική επεξεργασία.

διαθέσιμος.
Απόκριση (Response)

Κάθε αίτημα (request)

Μέρος της επεξεργασίας

απαιτεί κλήση στο server,

εκτελείται στον πελάτη

κάνοντας πιο αργή την

προκειμένου η απόκριση να

αλληλεπίδραση.

είναι ταχύτερη.

Πίνακας 1: Σύγκριση ανυσματικών και ψηφιοποιημένων δεδομένων.
Τα δεδομένα όμως καθαυτά έχουν μικρή αξία. Για να είναι χρήσιμα πρέπει να μετατραπούν
σε πληροφορίες. Ως πληροφορία ορίζεται το αποτέλεσμα της οργάνωσης, παρουσίασης,
ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων με απώτερο στόχο την επίλυση ενός προβλήματος ή την
κατανόηση μίας κατάστασης.
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Για την εξαγωγή λοιπόν των απαραίτητων πληροφοριών, τα συστήματα γεωγραφικών
πληροφοριών παρέχουν τις εξής λειτουργίες επεξεργασίας γεωγραφικών δεδομένων:
Συντήρηση δεδομένων: Πρόκειται για λειτουργίες οι οποίες εκτελούνται με

1.

μεθόδους για την εισαγωγή, διαγραφή και ενημέρωση των δεδομένων.
Επιλογή δεδομένων: Αφορά σε λειτουργίες για την επιλογή των δεδομένων

2.

σύμφωνα με τις τιμές των χαρακτηριστικών τους. Διακρίνονται σε: α) χωρικές
επιλογές, β) θεματικές επιλογές, γ) χρονικές επιλογές και δ) μικτές επιλογές.
Ανάλυση

3.

δεδομένων:

Οι

λειτουργίες

ανάλυσης

επεξεργάζονται

τα

χαρακτηριστικά (χωρικά, θεματικά, χρονικά, ποιότητας) των γεωγραφικών οντοτήτων
(δηλαδή γεωγραφικά αντικείμενα, μονάδες ή φαινόμενα) και καταλήγουν είτε στη
δημιουργία νέων οντοτήτων, είτε στην τροποποίηση των τιμών που αναθέτονται στα
χαρακτηριστικά των υπαρχόντων οντοτήτων.
Παρουσίαση δεδομένων: Αποτελείται από μια ποικιλία μεθόδων για την

4.

παρουσίαση των αποτελεσμάτων των λειτουργιών επιλογής ή ανάλυσης των
δεδομένων. Η παρουσίαση μπορεί να είναι σε μορφή χάρτη, γραφήματος, κειμένου,
πίνακα, πολυμέσου, κλπ.
1.3 Βασικές Λειτουργίες των ΣΓΠ
Τα

Συστήματα

Γεωγραφικών

πληροφοριών

προσφέρουν

μ εθόδους

για τη συλλογή,

διαχείριση, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και απεικόνιση των γεωγραφικών δεδομένων.
Παραθέτουμε ονομαστικά ορισμένες από αυτές.
1.3.1

Μέθοδοι για τη συλλογή δεδομένων ( data capture)

•

Ψηφιοποίηση (digitizing)

•

Ηλεκτρονική σάρωση (scanning)

•

Mosaicing

•

Επεξεργασία (editing)

•

Γενίκευση (generalization)

1.3.2

Μέθοδοι για την αποθήκευση των δεδομένων ( storage functions):

•

Συμπίεση (compression)

•

Χειρισμός μεταδεδομένων (metadata handling)
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•

Έλεγχος μέσω μακροεντολών ή γλωσσών (co ntrol via macros or languages)

•

Υποστήριξη διαφορετικών μορφότυπων δεδομένων ( format support)

1.3.3

Μέθοδοι για τη διαχείριση δεδομένων ( data management):



Ταίριασμα διεύθυνσης (address matching)



Masking



Cookie cutting

1.3.4 Μέθοδοι για την επεξεργασία/ανάκτηση των δεδομένων(Editing/retrieval)
•

Εντοπισμός (locating).

•

Επιλογή σύμφωνα με τις τιμές των ιδιοτήτων ( selecting by attributes) .

•

Buffering

•

Map overlay

•

Map algebra

1.3.5

Μέθοδοι για την ανάλυση των δεδομένων ( Data analysis functions)

•

Interpolation

•

Επιλογή του βέλτιστου μονοπατιού (optimal path selection)

•

Γεωμετρικά τεστ (geometric tests).

•

Υπολογισμός κλίσης (slope calculation).

1.3.6

Μέθοδοι για την αναπαράσταση των δεδομένων ( Data display functions):

•

Επιτραπέζια απεικόνιση (desktop mapping)

•

Διαδραστική

τροποποίηση

χαρτογραφικών

modification of cartographic elements)
•

Εξαγωγή γραφικών αρχείων (graphic file export)
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στοιχείων

(interactive

2. Τρέχουσα Κατάσταση Αγοράς ΣΓΠ
Την τελευταία δεκαετία τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών αποτελο ύν ένα σημαντικό
μέρος των εφαρμογών πληροφορικής σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η
αστική σχεδίαση, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, οι μεταφορές, η δημογραφική ανάλυση και
οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εμπλέκονται επίσης, σε ένα ευρύ φάσμα καθ ημερινών
δραστηριοτήτων, όπως η χρήση συστημάτων πλοήγησης από οδηγούς και ο εντοπισμός
διευθύνσεων με τη χρήση των ταχυδρομικών κωδικών μέσα από δημοφιλείς ιστοσελίδες,
όπως το Streetmap και το MapQuest. Επιπλέον, σημαντική είναι η χρήση των ΣΓΠ σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σε επιδημίες και περιβαλλοντικές καταστροφές.
Προκειμένου να γίνεται επαρκής διάθεση χωρικών και περιγραφικών δεδομένων σε όλους
τους παραπάνω τομείς, κρίνεται απαραίτητη η χρήση των ΣΓΠ από όλους τους κοινωνικούς
φορείς, όπως είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και οι δημόσιες υπηρεσίες.
Απαραίτητη κρίνεται επίσης η δυνατότητα ανάπτυξης και επέκτασης των ΣΓΠ, προκειμένου
να ικανοποιούνται οι συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες σε γεωχωρικά
δεδομένα.
Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς δεν ικανοποιεί τις παραπάνω ανάγκες. Οι
κατασκευαστές εφαρμογών ΣΓΠ είναι λίγοι με αποτέλεσμα η αγορά να κυριαρχείται από
συγκεκριμένες εταιρείες. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε υψηλές τιμές τόσο ως προς την αγορά
όσο και ως προς την εγκατάσταση και την υποστήριξη των εφαρμογών ΣΓΠ, με αποτέλεσμα η
χρήση τους από ορισμένους φορείς, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, να είναι δυσχερής.
Επιπρόσθετα, η διάθεση του κώδικα των εφαρμογών είναι απαγορευμένη ή γίνεται κάτω από
πολύ αυστηρές άδειες και ως εκ τούτου, η επέκταση και παραμετροποίηση τους καθίσταται
σχεδόν αδύνατη. Επιπλέον, η ύπαρξη λίγων εταιρειών ανάπτυξης εφαρμογών ΣΓΠ , τους δίνει
τη δυνατότητα να καθορίζουν τα τεχνολογικά πρότυπα, ενώ το λογισμικό ΣΓΠ είναι σε
πολλούς τομείς παρωχημένο σε σχέση με άλλες εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων.
Όλα τα παραπάνω έχουν επιπλέον αντίκτυπο στην κοινωνία των προγραμματιστών. Οι
επιστήμονες που ασχολούνται με τα ΣΓΠ προέρχονται κυρίως από το πεδίο των πολιτικών
μηχανικών ή των τοπογράφων μηχανικών. Κατά συνέπεια, υπάρχει έντονη έλλειψη έμπειρων
προγραμματιστών ΣΓΠ που θα ανανεώσουν τα τεχνολογικά πρότυπα, θα επεκτείνουν τις
εφαρμογές και θα διευρύνουν τη χρήση τους. Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ έντονο στην
Ελλάδα, όπου οι έμπειροι προγραμματιστές εφαρμογών ΣΓΠ είναι χαρακτηριστικά λίγοι.
Επιπρόσθετα, η αγορά σε διεθνές επίπεδο αδυνατεί να προσφέρει στους προγραμματιστές μία
ποικιλία εργαλείων για να επιλέξουν το κατάλληλο για την εργασία τους, ενώ τόσο οι
προγραμματιστές όσο και οι μη εξειδικευμένοι χρήστες διατρέχουν τον κίνδυνο να
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εγκλωβιστούν σε ένα και μόνο κατασκευαστή εφαρμογών, αφού συχνά οι εφαρμογές
διαφορετικών κατασκευαστών είναι μη συμβατές μεταξύ τους ή αποθηκεύουν τα δεδομένα
τους σε μη συμβατά μοντέλα δεδομένων.
Λύση στην αδυναμία της αγοράς να προσφέρει οικονομικές εφαρμογές ΣΓΠ και να διευρύνει
την επεξεργασία του κώδικα ΣΓΠ, φέρνουν οι εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού
ανοιχτού κώδικα. Ως εφαρμογές ανοιχτού κώδικα ορίζουμε τις εφαρμογές που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν, να μετατραπούν και να αναδιατεθούν από οποιονδήποτε. Εφαρμογές,
δηλαδή, που ο κώδικας τους διατίθεται ελεύθερα χωρίς επιπλέον κόστος για την άδεια κάτω
από την οποία διανέμεται. Την τελευταία δεκαετία έγινε μεγάλη προγραμματιστική
προσπάθεια στον τομέα αυτό και τα προϊόντα που προέκυψαν έχουν αρχίσει να ωριμάζουν.
Επιπλέον, ορισμένες εφαρμογές κλειστού κώδικα που διανέμονταν εμπορικά, διατίθενται
τώρα χωρίς οικονομικό κόστος συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών ΣΓΠ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της εφαρμογής GoogleMaps. Μόλις το
λογισμικό αυτό δόθηκε ελεύθερα στην αγορά δημιουργήθηκαν 5.000 καινούριες εφαρμογές
που το χρησιμοποιούν.
Η

ανάπτυξη

εφαρμογών

ΕΛ/ΛΑΚ

αναμένεται

να

τραβήξει

το

ενδιαφέρον

νέων

προγραμματιστών, να αυξήσει τη χρήση των εφαρμογών ΣΓΠ και να καλύψει το γνωστικό
κενό σε πεδία όπως είναι η διαδικασία εξαγωγής πληροφοριών από εικόνες και ψηφιακούς
χάρτες.
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3. Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
Ως εφαρμογές λογισμικού ανοιχτού κώδικα ορίζουμε τις εφαρ μογές που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν, να μετατραπούν και να αναδιατεθούν από οποιονδήποτε. Ο πηγαίος
κώδικας των εφαρμογών αυτών είναι δηλαδή διαθέσιμος στους χρήστες για χρήση,
επεξεργασία και επέκταση. Υπάρχουν πολλές άδειες για τα λογισμικά ανοιχτού κώδ ικα οι
οποίες ορίζουν τον τρόπο και το βαθμό επαναχρησιμοποίησής τους. Για το λόγο αυτό το
“Open Source Initiative” έχει αναλάβει το ρόλο του γενικού κριτή της ορθότητας των αδειών.
Κάποιες από τις πιο διαδεδομένες άδειες είναι οι:
GNU General Public License (GPL): Εάν το λογισμικό διατίθεται υπό την αυτή την άδεια
οποιαδήποτε μετατροπή σε αυτό πρέπει επίσης να είναι GPL. Δηλαδή απαγορεύεται η
χρήση του λογισμικού για τη δημιουργία ιδιόκτητου λογισμικού.
BSD (Berkeley): Επιβάλλει κάποιους περιορισμούς στη χρήση του λογισμικού. Επιτρέπει,
όμως, τη χρήση του σε ιδιόκτητο σύστημα.
GNU Library License (LGPL): Το λογισμικό υπό την άδεια LGPL μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε ιδιόκτητο σύστημα, όμως, το κομμάτι του συστήματος που
περιλαμβάνει αυτό το λογισμικό πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμο.
Ως εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού ορίζουμε τις εφαρμογές που διατίθενται ελεύθερα αλλά
ο κώδικας τους παραμένει κλειστός, δεν βρίσκεται δηλαδή στη διάθεση των χρηστών της
εφαρμογής. Τέτοιο λογισμικό είναι το λογισμικό ArcExplorer της ESRI και το λογισμικό
Googlemaps, όπως έχουμε προαναφερθεί.
Τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα ΣΓΠ ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα
θεωρείται ότι μπορούν να προσφέρουν μία εναλλακτική για τα περισσότερα συστήματα ΣΓΠ.
Αυτή την περίοδο μπαίνουν σε μία γρήγορη φάση εκκαθάρισης και αύξησης βάσει των
κεντρικών δομών ΣΓΠ που έχουν γίνει ήδη αποδεκτές. Τα προγράμματα ΣΓΠ αυτά
χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Την κατηγορία των προγραμμάτων σε C και των
προγραμμάτων σε Java. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από λογισμικά όπως τα UMN
Mapserver, GRASS, GDAL/OGR, OSSIM, Proj4, GEOS, PostGIS, QGIS, MapGuide OS and
OpenEV. Επίσης περιλαμβάνει τους χρήστες των scripting γλωσσών που δένουν εύκολα με C,
όπως οι Python, Perl και PHP. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει λογισμικά όπως τα
GeoTools, uDig, GeoServer, JTS, JUMP, και DeeGree. Μία εικόνα των περισσότερο
διαδεδομένων προγραμμάτων ΣΓΠ ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα
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παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.
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Σχήμα 1: Τα πιο διαδεδομένα προγράμματα ΣΓΠ ΕΛ/ΛΑΚ.
Τα πλεονεκτήματα χρήσης των ΣΓΠ ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι
πολλαπλά. Όπως προαναφέραμε, η ελεύθερη διάθεση του κώδικα προσφέρει ανεξαρτησία από
την τεχνολογία των εμπορικών προϊόντων. Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει
βάσει αυτού νέες εφαρμογές και να τις αναδιανείμει, ενώ χρησιμοποιείται για την δημιουργία
και τη μετάδοση νέων ιδεών. Επιπρόσθετα, η δημιουργία προγραμμάτων ΕΛ/ΛΑΚ έλκει την
κοινωνία των προγραμματιστών να πειραματιστεί και να χρησιμοποιήσει τα προγράμματα
αυτά, με αποτέλεσμα την ταχύτατη εύρεση των λαθών και την περαιτέρω ανάπτυξη των
προγραμμάτων. Η ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ δημιουργεί λοιπόν κοινωνικό όφελος,
καθώς καλλιεργεί τις συνθήκες για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, για την ανάπτυξη νέων
εφαρμογών και προσελκύει το ενδιαφέρον νέων αλλά και έμπειρων προγραμματιστών.
Τέλος, η ανάπτυξη προγραμμάτων ΕΛ/ΛΑΚ είναι επωφελής για τους κρατικούς φορείς, διότι
πέρα από το γεγονός ότι οι δημόσιες υπηρεσίε ς εξοπλίζονται με χαμηλού κόστους
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συστήματα, επιπλέον αποφεύγεται η αγορά εμπορικών προϊόντων εκ μέρους των εγχώριων
εταιριών ή άλλων φορέων, γεγονός που σε άλλη περίπτωση θα οδηγούσε μεγάλες επενδύσεις
εκτός των συνόρων της εκάστοτε χώρας.
Το ιδανικό μοντέλο για την κοινωνία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι να υπάρχει ένα
δίκτυο που θα ενώνει όλες τις αφοσιωμένες σε αυτό ανεξάρτητες μονάδες. Οι ανεξάρτητες
αυτές μονάδες βασίζονται σε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα και η παραγωγή του
λογισμικού γίνεται peer-to-peer.

Σχήμα 2: Δίκτυα ανεξάρτητων μονάδων
Στην πραγματικότητα η κοινωνία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα αντιμετωπίζει προβλήματα
στους εξής τομείς:
Peer Production: Για να ικανοποιείται το ιδανικό μοντέλο απαιτείται μεγάλο επίπεδο
«κοκκοποίησης». Δηλαδή το λογισμικό πρέπει να διανέμεται και να αναπτύσσεται
από πολλαπλές ανεξάρτητες μονάδες.
Σχεδίαση και καινοτομία: Τα περισσότερα συστήματα βασίζονται σε ήδη αποδεκτούς
σχεδιασμούς π.χ. το Linux βασίζεται σε σχεδίαση του 1970. Επίσης ο σχεδιασμός
είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής. Λόγω των
παραπάνω η σχεδίαση νέων προϊόντων και η εισαγωγή καινοτομιών στο υφιστάμενο
λογισμικό κρίνεται δύσκολη.
Ομάδες υποστήριξης: Για την ανάπτυξη λογισμικού είναι απαρα ίτητες οι ομάδες
υποστήριξης του λογισμικού καθώς η χρήση περίπλοκων λογισμικών απαιτεί
πληροφορημένους χρήστες. Δύο σημαντικοί περιοριστικοί παράγοντες λοιπόν των
εφαρμογών ανοιχτού κώδικα είναι η προΰπαρξη σχεδιασμών από παρόμοια προϊόντα
και το πρόβλημα της «κοκκοποίησης», κατά πόσο δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα για
κατανεμημένη ανάπτυξη (distributed development). Σύμφωνα με τους παράγοντες
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αυτούς τα συστήματα λογισμικού ανοιχτού κώδικα χωρίζονται σε τέσσερις
κατηγορίες:

1.

Υψηλή προΰπαρξη σχεδιασμών και υψηλή δυνατότητα διανομής (High reverse
engineering, high distribution potential).

2.

Υψηλή προΰπαρξη σχεδιασμών και χαμηλή δυνατότητα διανομής (High reverse
engineering, high distribution potential).

3.

Χαμηλή προΰπαρξη σχεδιασμών και υψηλή δυνατότητα διανομής (H igh reverse
engineering, high distribution potential).

4.

Χαμηλή προΰπαρξη σχεδιασμών και χαμηλή δυνατότητα διανομής (High reverse
engineering, high distribution potential).

Στο σχήμα που ακολουθεί αναπαρίστανται κάποια από τα γνωστότερα λογισμικά που α νήκουν
σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες:

Σχήμα 3: Κατηγοριοποίηση λογισμικών ΛΑΚ

Σύμφωνα με έρευνα σε 70 προγράμματα ΣΓΠ λογισμικού ανοιχτού κώδικα [ CAM06] βρέθηκε
το ποσοστό κατά το οποίο αυτά βασίζονται σε νέες καινοτόμες ιδέες ή σε προϋ πάρχοντες
σχεδιασμούς καθώς και το ποιοι τείνουν να παράγουν νέα συστήματα ανοιχτού κώδικα.
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Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι παραγωγής νέων συστημάτων λογισμικού ανοικτού
κώδικα:

1.

Post-mature: Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, μία ιδιωτική εταιρία παράγει ένα
λογισμικό το οποίο γίνεται γενικά αποδεκτό και στη συνέχεια παράγονται νέα
προϊόντα παρόμοια με αυτό π.χ. Open Office.

2.

Standards-led: Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, τα πρότυπα οδηγούν την
τεχνολογία. Κάποια πρότυπα παγιώνονται και παράγονται λογισμ ικά που τα
ικανοποιούν π.χ. σύμφωνα με το SQL database πρότυπο παρήχθησαν οι mySQL και
PostgreSQL και σύμφωνα με τις προδιαγραφές OpenGIS παρήχθησαν τα λογισμικά
Degree, MapServer και GeoServer.

3.

Innovation-led: Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, τα λογισμικ ά που παράγονται
βασίζονται σε καινοτόμες ιδέες και σχεδιασμούς.

Επίσης υπάρχουν τρεις διαφορετικές ομάδες προγραμματιστών που αναπτύσσουν νέα
συστήματα:
Individual-based : Πρόκειται για ανεξάρτητες ομάδες από ένα έως τρία άτομα, όπως η
ομάδα που ανέπτυξε το Gstat.
Networked Team : Πρόκειται για ομάδα που αποτελείται από δεκαπέντε και πλέον άτομα,
γεωγραφικά διασκορπισμένα. Τέτοια παραδείγματα είναι οι ομάδες ανάπτυξης των
Grass και R.
Corporation-based: Η ομάδα που αναπτύσσει τον κεντρικό πυρήνα του λ ογισμικού είναι
κομμάτι ενός οργανισμού (institution). Παράδειγμα τέτοιας ομάδας ανάπτυξης είναι η
ομάδα που ανέπτυξε την PostgreSQL.
Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Βλέπουμε ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των νέων εφαρμογών βασίζονται σε προϋπάρχοντα πρότυπα, ενώ
παράγονται στην πλειονότητά τους από μικρές ανεξάρτητες ομάδες ή ομάδες που αποτελούν
μέρη οργανισμών.
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Total

Post-mature Standards-led Innovation-led

Individual-based

37 (53%)

12

19

6

Networked Team

4 (6%)

1

1

2

6

18

Corporation-

29 (41%)

based
Total

70

19 (27%)

38 (54%)

5
13 (19%)

Πίνακας 2: Αποτελέσματα έρευνας σε 70 προϊόντα ΣΓΠ λογισμικού ανοιχτού κώδικα

67

4. Εμπορικά Προϊόντα
4.1 ESRI
Παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά λογισμικού Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι η
εταιρία ESRI (Environmental Systems Research Institute). Ιδρύθηκε το 1969 σαν ιδιωτική
εταιρία συμβούλων με ειδίκευση στην ανάλυση χρήσης γης ( land use analysis projects).
Σήμερα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς έχοντας αναπτύξει λογισμικά
προϊόντα που συνθέτουν ένα πλήρες Σύστημα Γεωγραφικών Πλ ηροφοριών. Πρόκειται για
προϊόντα που εκτελούνται σε επιτραπέζιες ( desktop) πλατφόρμες, σε εξυπηρετητές και σε
φορητές συσκευές. Επίσης περιλαμβάνονται προϊόντα ανάπτυξης και υπηρεσίες διαδικτύου.
4.2 Προϊόντα της εταιρίας ESRI
Τα προϊόντα της ESRI χωρίζονται στις εξής κατηγορίες και υποκατηγορίες [ ESR06]:
1. Επιτραπέζια ΣΓΠ (Desktop GIS)


ArcGIS Desktop: Πρόκειται για μία σύνθεση λογισμικών προϊόντων που εκτελούνται
σε επιτραπέζιους υπολογιστές. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, εισαγωγή,
επεξεργασία, ανάλυση και δημοσίευση γεωγραφικών πληροφοριών καθώς και τη
δημιουργία χαρτών με αυτές και την υποβολή επερωτήσεων σε αυτές. Στη σύνθεση
αυτή ανήκουν τέσσερα προϊόντα, καθένα από τα οποία προσφέρει μεγαλύτερη
λειτουργικότητα. Αυτά είναι: ArcReader, ArcView, ArcEditor, ArcInfo.



ArcGIS Desktop Extensions: Τα επιτραπέζια προϊόντα μπορούν να εμπλουτιστούν με
επιπλέον δυνατότητες, όπως τρισδιάστατη απεικόνιση και γεωστατική ανάλυση, μέσα
από μία σειρά προϊόντων. Τα πιο διαδεδομένα από αυτά είναι: ArcGIS Geostatistical
Analyst, ArcGIS Network Analyst, ArcGIS Schematics, ArcGIS Spatial Analyst,
ArcGIS Survey Analyst,ArcGIS Tracking Analyst, ArcWeb Services.



ArcGIS Desktop Applications: Πρόκειται για μία σουίτα εφαρμογών που περιλαμβάνει
τα ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ModelBuilder, και ArcGlobe. Χρησιμοποιώντας
το σύνολο αυτών των προϊόντων είναι εφικτή η εκτέλεση οποιασδήποτε λειτουργίας
απλής ή σύνθετης, όπως γεωγραφική ανάλυση, απεικόνιση, διαχείριση κ.ά.

2. Εξυπηρετητές ΣΓΠ (Server GIS)

68

ArcSDE: Είναι ένας προηγμένος εξυπηρετητής για πρόσβαση σε γεωγραφικά δεδομένα.
Προσφέρει σε εφαρμογές «πελάτη» τη δυνατότητα αποθήκευσης, διαχείρισης και
χρήσης γεωγραφικών δεδομένων σε συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων
δεδομένων (π.χ. ArcIMS, ArcGIS Server, ArcGIS Desktop).

ArcIMS:

είναι ένας εξυπηρετητής χαρτών διαδικτύου

(Internet Map Server).

Χρησιμοποιείται ευρέως για την αποστολή χαρτών, δεδομένων και μεταδεδομένων
σε πολλαπλούς χρήστες στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, το ArcIMS προσφέρει
πρόσβαση μέσω του φυλλομετρητή σε διάφορα GIS catalog portals. Αυτά
προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να μοιράζονται
γεωγραφική πληροφορία με άλλους χρήστες.
ArcGIS Server: είναι ένα εκτενές εργαλείο για προγραμματιστές επιχειρησιακών και
διαδικτυακών εφαρμογών (enterprise and Web applications). Χρησιμοποιείται για
την

ανάπτυξη

κατανεμημένων

επιχειρησιακών

πληροφοριακών

συστημάτων

πολλών επιπέδων.
GIS Portal Toolkit: Τα προϊόντα ArcIMS και ArcSDE αποτελούν τη βάση για το GIS
Portal Toolkit. Πρόκειται για μία τεχνολογία που επιτρέπει τη δημιουργία τοπικών,
εθνικών και παγκόσμιων διαδικτυακών πυλών ( portals).
•

Tracking Server: Ο Tracking Server προσφέρει τη δυνατότητα συλλογής και
αποστολής σε πραγματικό χρόνο δεδομένων σε «πελάτες» στο διαδίκτυο ή
επιτραπέζιους

«πελάτες» (Web

and

desktop

clients)

από

διάφορες

πηγές

δεδομένων.

3.

Προγραμματιστικά ΣΓΠ (developer GIS): Είναι προγραμματιστικά εργαλεία για τη
δημιουργία επιτραπέζιων εφαρμογών ή εφαρμογών εξυπηρετητή ή την εφαρμογή νέων
λειτουργιών σε ήδη υπάρχουσες εφαρμογές.
•

ΑrcObjects: Πρόκειται για λογισμικά στοιχεία (components) ανεξάρτητα ως
προς την πλατφόρμα, γραμμένα σε C++, που προσφέρουν υπηρεσίες που
υποστηρίζουν τις εφαρμογές ΣΓΠ.

•

Οι προγραμματιστές επίσης μπορούν να αναπτύξουν νέες εφαρμογές σε
τέσσερα περιβάλλοντα ανάπτυξης Java, .NET, C++, και COM μέσα από τα
λογισμικά ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine και ArcGIS Server σε διάφορα
λειτουργικά συστήματα LINUX ή Windows..
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Φορητά ΣΓΠ: Αυτά τα λογισμικά πακέτα εφαρμόζονται σε φορητές συσκευές, σε
συστήματα εύρεσης θέσης (Global Positioning Systems) και στις ασύρματες
επικοινωνίες για πρόσβαση σε ΣΓΠ μέσω του Διαδικτύου.
•

ArcPad: Προσφέρει στους χρήστες των φορητών συσκευών βελτιωμένες
δυνατότητες συλλογής δεδομένων καθώς και GIS, GPS δυνατότητες. Εκτελείται σε
υψηλής τεχνολογίας φορητές συσκευές όπως τα PocketPC, τα Tablet PC και οι
φορητοί υπολογιστές. Οι ArcPad εφαρμογές αναπτύσσονται με την πλατφόρμα
ανάπτυξης ArcPad Application Builder.

•

Όλες οι εφαρμογές που συνθέτουν το ArcGIS desktop (ArcReader, ArcView,
ArcEditor, ArcInfo) και όλες οι συνήθεις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί με την
ArcGIS engine μπορούν να εκτελεστούν σε φορητές συσκευές, όπως οι φορητοί
υπολογιστές και Tablet PC.



Υπηρεσίες διαδικτύου ΣΓΠ (GIS Internet Services)



ArcWeb Services: Το προϊόν αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να
περικλείουν γεωγραφικό υλικό και γεωγραφική λειτουργικότητα σε εφαρμογές
διαδικτύου, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν ογκώδη σύνολα δεδομένων. Η
αποθήκευση δεδομένων, η συντήρηση και οι αναβαθμ ίσεις γίνονται από την ESRI με
αποτέλεσμα ο χρήστης να εξοικονομεί χρόνο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές των
ArcWeb

Services:

Services—Public

ArcWeb
Services,

Services—Managed


Απλοί

Services— Commercial
ArcWeb Services—Focused

Services,
Solutions,

ArcWeb
ArcWeb

Services, ArcWeb Services Labs.

Απεικονιστές

(Lightweight

viewers):

Πρόκειται

για

λογισμικά

που

προσφέρουν στο χρήστη ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο να δει γεωγραφικά δεδομένα.



o

ArcReader

o

ArcExplorer (και η βρετανική έκδοσή του, MapExplorer),

o

ArcGIS Explorer

Άλλα Προϊόντα: Πέρα από τα προϊόντα που ανήκουν στη σουίτα ArcGIS η εταιρία
ESRI προσφέρει τα προϊόντα Business GIS και GIS tools. Σ αυτά επιγραμματικά
ανήκουν:
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•

Business GIS
•

Business Analyst

o

About Business AnalystBG

o

ArcGIS Business Analyst

o

Business Analyst Online

o

My Business Analyst Online

o

Business Analyst Web Services

•

ArcLogistics Route

•

BusinessMAP

•

BusinessMAP Travel Edition

•

RouteMAP IMS

•

ESRI Portfolio

•

Community Coder

•

CommunityInfo

•

MapStudio for Homeland Security

•

MapStudio for Media

• GIS Tools
Τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού (Developer Technology)
•

MapObjects—Java Edition

•

MapObjects—Windows Edition
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•

MapObjects LT

•

NetEngine

Χαρτογραφία (Cartographic Production)

4.3.1

•

Job Tracking (JTX)

•

Maplex

•

Production Line Tool Set (PLTS) 4.3

Λειτουργικότητα προϊόντων

ArcReader

Το λογισμικό ArcReader είναι μία εύκολα χρησιμοποιήσιμη εφαρμογή που επιτρέπει στους
χρήστες να βλέπουν, να εξερευνούν και να εκτυπώνουν χά ρτες και globes (πρόκειται για
γεωγραφικό μοντέλο που δημιουργείται από το ArcGlobe και στο οποίο αποθηκεύεται κάθε
γεωγραφικό δεδομένο σε μία τρισδιάστατη σφαίρα στην πραγματική του τοποθεσία). Το
ArcReader διατίθεται δωρεάν.
Το ArcReader προσφέρει τη δυνατότητα:
•

Επέκτασης των γεωγραφικών δεδομένων.

•

Παρατήρησης χαρτών και πλοήγησης σε αυτούς .

•

Υποβολής ερωτημάτων στα δεδομένα.

•

Εκτύπωσης χαρτών.

•

Προσαρμογής της μορφής του.

4.3.2

ArcView

Το λογισμικό ArcView ανήκει στην κατηγόρια των Desktop GIS. Προσφέρει εργαλεία για
εργασία με χάρτες, πίνακες βάσεων δεδομένων, διαγράμματα, γραφικά, καθώς και συνδέσεις
πολυμέσων, ώστε να είναι δυνατή η προσθήκη εικόνων, ήχου και video στους χάρτες. Πιο
συγκεκριμένα, το ArcView προσφέρει:
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•

Επιτραπέζια απεικόνιση (Desktop Mapping). Οι χρήστες σχεδιάζουν και προβάλλουν
στην οθόνη χάρτες, σχεδιαγράμματα, πίνακες και εικόνες. Επίσης εκτυπώνουν χάρτες
σε μία ποικιλία συσκευών εκτύπωσης και σχεδιογράφησης ( printing and plotting
devices).

•

Ενσωμάτωση χαρτών, εικόνων, δεδομένων πινάκων, γραφικών και διαγραμμάτων σε
ενιαίες απεικονίσεις για παρατήρηση και αξιολόγηση.

•

Παρατήρηση και εκτύπωση γεωγραφικών δεδομένων σε κλίμακα και μέγεθος που
ορίζονται από το χρήστη.

•

Επιλογή γεωγραφικών γνωρισμάτων βάσει θεματικών, λογ ικών και αριθμητικών
επερωτήσεων (subject queries, logical queries, arithmetic queries) και γεωγραφικών
σχέσεων.

•

Επιλογή και απεικόνιση γνωρισμάτων ενός χάρτη βάσει της τοποθεσίας.

•

Ανάλυση των γεωγραφικών δεδομένων βάσει της εγγύτητας, της γειτνίασης κ αι
περιεχομένου (Containment).

•

Διαδραστική μέτρηση αποστάσεων μεταξύ τοποθεσιών σε χάρτες.

•

Υπολογισμό στατιστικών, όπως μέσοι όροι, αποκλίσεις, αθροίσματα.

•

Επεξεργασία χαρτών και πινάκων.

•

Εισαγωγή map coverages (δηλαδή ψηφιακών ανυσματικών πλαισίων αποθήκευσης που
παράγει το ArcInfo) από το ArcInfo and άλλα ArcView sites. Εισαγωγή και απεικόνιση
πηγών με δεδομένα εικόνων. Εισαγωγή δεδομένων πινάκων από το ArcInfo και άλλες
πηγές με sql μορφότυπο.

4.3.3

ArcEditor

Το λογισμικό ArcEditor είναι το πλήρες εργαλείο του GIS desktop συστήματος για
επεξεργασία και διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων. Ανήκει στα ArcGIS Desktop προϊόντα
και περιέχει όλη τη λειτουργικότητα του ArcView εμπλουτισμένη με εκτενή εργαλεία
επεξεργασίας ΣΓΠ.
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Το ArcEditor προσφέρει επιπλέον τις εξής δυνατότητες:
•

Δημιουργία και επεξεργασία GIS γνωρισμάτων (features).

•

Δημιουργία, έλεγχο και διαχείριση της τοπολογίας.

•

Ακεραιότητα των ιδιοτήτων (attributes) με την εφαρμογή κανόνων.

•

Versioning: Πολλαπλοί χρήστες μπορούν ταυτόχρονα να επεξεργάζονται τις βάσεις
δεδομένων των συστημάτων που είναι σχεδιασμένα για πολλαπλούς χρήστες.

•

Επεξεργασία γνωρισμάτων από τους χρήστες ακόμα και όταν δεν έχουν πρόσβαση στο
internet με διαδικασίες check in, check out.

•

Εργαλεία επεξεργασίας σχολιασμού (annotation editing tools).

•

Διαχείριση και εξερεύνηση γεωμετρικών δικτύων (γράφοι που αναπαριστούν την
τοπολογία των γνωρισμάτων) 4.3.4

ArcInfo

Το λογισμικό ArcInfo περιλαμβάνει όλη τη λειτουργικότητα των ArcView και ArcEditor και
προσθέτει προηγμένη γεωεπεξεργασία (geoprocessing) και δυνατότητα μετατροπής δεδομένων.
Το ArcInfo προσφέρει επιπλέον τις εξής δυνατότητες:
Δημιουργία ισχυρών μοντέλων γεωγραφικής επεξεργασίας για την ανακάλυψη σχέσεων,
την ανάλυση δεδομένων και την ενσωμάτωση δεδομ ένων.
•

Ανάλυση ανυσματικής επικάλυψης, εγγύτητας, καθώς και στατιστική ανάλυση.

•

Δημιουργία και εκτέλεση events για γραμμικά γνωρίσματα.

•

Μετατροπή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών μορφότυπων.

•

Δημιουργία σύνθετων δεδομένων και μοντέλων ανάλυσης, καθώς και script για την
αυτοματοποίηση των διαδικασιών ΣΓΠ.

•

Δημοσίευση χαρτογραφικών χαρτών με χρήση εκτενών τεχνικών προβολής, σχεδίασης,
εκτύπωσης και διαχείρισης δεδομένων.
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4.3.5

ArcGIS

Το λογισμικό ArcGIS Server αποτελεί την πλατφόρμα ανάπτυξης επιχειρησιακών εφαρμογών
GIS σύμφωνων προς τα βιομηχανικά πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού και με χαρακτηριστικά
την κεντρική τους διαχείριση, την υποστήριξη πολλών χρηστών και τη διάθεση, μέσω
δικτυακού περιβάλλοντος, εξειδικευμένων λειτουργιών ενός λογισμικού GIS.
Εφαρμογές

που

αναπτύσσονται

στο

περιβάλλον

του

ArcGIS

Server

διαχειρίζονται

εξειδικευμένες εργασίες που συναντούμε σε ένα λογισμικό GIS όπως η δημιουργία χαρτών, η
επεξεργασία διανυσματικών δεδομένων, η χωρική ανάλυση, ο εντοπισμός διευθύνσεων κ.α. Εν
γένει,

προσφέρει

αντικείμενα

λογισμικού

για

χρήση

τους

σε

κεντρικές

εφαρμογές

εξυπηρετητών. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν το λογισμικό ArcGIS Server για την
ανάπτυξη Web εφαρμογών, Web services, καθώς και άλλων επιχειρησιακών εφαρμογών όπως
είναι η Enterprise JavaBeans (EJBs), που εκτελείται μέσα από τυπικούς .NET και J2EE Web
servers.
Το ArcGIS Server συνίσταται από δύο βασικά συστατικά: το GIS server και το Web
Application Development Framework (ADF) για .NET και Java. Το GIS server εμπεριέχει τα
ArcObjects για χρήση τους από δικτυακό περιβάλλον (εταιρικό ή το Διαδίκτυο). Περιλαμβάνει
τη βιβλιοθήκη των ArcObjects και παρέχει ένα κλιμακωτό περιβάλλον για αξιοποίηση των
δυνατοτήτων των ArcObjects σε έναν κεντρικό, μοιρασμένο δικτυακά, server. Το ADF
επιτρέπει την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών .NET ή Java οι οποίες χρησιμοποιούν τα
ArcObjects που τρέχουν στο περιβάλλον του GIS server.
Το ADF περιλαμβάνει ένα software developer kit (SDK) με αντικείμενα λογισμικού, web
controls, πρότυπα web εφαρμογών, βοηθήματα για τους προγραμματιστές και παραδείγματα
κώδικα. Περιέχει επίσης το runtime των web εφαρμογών, για να γίνεται η δημοσιοποίηση τους
χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση των ArcObjects στο web server.
To ArcGIS Server προσφέρει τα εξής:
•

Μικρότερο κόστος ιδιοκτησίας μέσα από την κεντρική διαχείριση ΣΓΠ εφαρμογών, οι
οποίες προσαρμόζονται ώστε να εξυπηρετούν πολλούς χρήστες.

•

Πρόσβαση στα ΣΓΠ μέσω browser.

•

Ενσωμάτωση με άλλα επιχειρησιακά συστήματα, όπως συστήματα διαχείρισης
σχέσεων πελατών (customer relationship management-CRM) και επιχειρησιακού
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σχεδιασμού πόρων (enterprise resource planning-ERP).
•

Υποστήριξη των προτύπων διαλειτουργικότητας τόσο του Open Geospatial Consortium
όσο και του ευρύτερου W3C.

•

4.3.6

Δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών με χρήση . NET και Java.

ArcIMS

Το λογισμικό ArcIMS είναι ένα framework για την κεντρική ανάπτυξη και επέκταση
υπηρεσιών και δεδομένων ΣΓΠ μέσω του Διαδικτύου. Προσφέρει εύκολη δημιουργία χαρτών,
ανάπτυξη ιστοσελίδων που επικοινωνούν με τους χάρτες και διαχεί ριση των ιστοσελίδων.
Ανήκει στην κατηγορία των εξυπηρετητών ΣΓΠ. Η χρήση του ArcIMS από έναν οργανισμό
επιτρέπει τη διάθεση GIS εφαρμογών και δεδομένων σε πολλούς ταυτόχρονους χρήστες, τόσο
μέσα στον ίδιο τον οργανισμό, όσο και στο Διαδίκτυο. Υπάλληλοι συ νδεδεμένοι σε τοπικό
δίκτυο, χρήστες φορητών συσκευών και οποιοσδήποτε διαθέτει σύνδεση με το Διαδίκτυο,
δύναται να έχει πρόσβαση και να αναλύει τα δεδομένα του οργανισμού.

Βασικά σημεία της λειτουργικότητας του ArcIMS είναι τα εξής:
•

Δίνει τη δυνατότητα τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα σε μεγάλο πλήθος χρηστών μέσω
τοπικού δικτύου ή του Διαδικτύου.

•

Προσφέρει ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Οι χρήστες έχουν τη
δυνατότητα να συνδυάζουν δεδομένα από πολλαπλές ArcIMS ιστοσελίδες. Επίσης
επιτρέπεται η επέκταση των τοπικών δεδομένων με τα ArcIMS επίπεδα. Με άλλα
λόγια, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα επίπεδα ενός ArcIMS τα οποία να
τα επεκτείνουν με δεδομένα τόσο από τοπικές όσο και από διαδικτυακές πηγές.

•

Προσφέρει δυνατότητες πρόσβασης και ανάλυσης των ArcIMS επιπέδων ίδιες με
αυτές που προσφέρουν τα ArcGIS Desktop προϊόντα. Με εξαίρεση τα editing tools,
όλα τα υπόλοιπα εργαλεία του ArcMap που χρησιμοποιούνται στα shapefiles, στα
coverages, και στις geodatabases μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα ArcIMS
επίπεδα.

•

Επιτρέπει να ορίζονται ποιοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και με ποιον
τρόπο. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται τόσο για διάθεση των δεδομένων μέσα στην
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εταιρία με τοπικό δίκτυο. όσο και για διάθεση στο Διαδίκτυο. Επίσης, κ ατά τη
δημιουργία ενός site προσφέρει τη δυνατότητα ορισμού των εργαλείων ΣΓΠ, των
υπηρεσιών ΣΓΠ και των δεδομένων που θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες.
•

Πρόκειται για προσαρμόσιμο σε κλίμακα σύστημα.

•

Περιλαμβάνει ένα σύνολο από HTML και Java viewers που μπορούν να διανεμηθούν
δωρεάν στους χρήστες. Κάθε τέτοιο λογισμικό προσφέρει πρόσβαση στις βασικές
υπηρεσίες και εργαλεία ΣΓΠ προσφέροντας σημαντική λειτουργικότητα.

•

Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης του από χρήστες κινητών συσκευών εφόσον
ικανοποιούν τις εξής απαιτήσεις:
•

Οι επικοινωνία ακολουθεί το πρωτόκολλο για τις ασύρματες συσκευές WAP.

•

Η ασύρματη συσκευή μπορεί να επικοινωνήσει με ArcXML (πρόκειται για
επέκταση της XML).

•

Προσφέρει επιπλέον εφαρμογές για τον εμπλουτισμό των ιστοσελίδων. Τέτοιες είναι:
•

Image rendering: Με τη μέθοδο αυτή το ArcIMS προσφέρει τη δυνατότητα
άμεσης αποστολής των στιγμιότυπων ενός χάρτη, που προκύπτουν κατά την
επεξεργασία του, σε συμπιεσμένα αρχεία JPEG, PNG, ή GIF.

•

Feature Streaming: Το ArcIMS προσφέρει, όπως ήδη έχουμε πει, προηγμένες
δυνατότητες ανάλυσης στους χρήστες. Με τη ροή γνωρισμάτων επιτρέπει την
τοποθέτηση «ετικετών» (label) στα γνωρίσματα, τη γεωγραφική επιλογή των
χαρακτηριστικών

(attributes),

τον

ορισμό

των

αποστάσεων

μέχρι την

ενσωμάτωση των δικών τους δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση.
•

Εφαρμογή

ερωτημάτων

στα

δεδομένα

(Querying

data):

Οι

χρήστες

δημιουργούν ερωτήματα ή εφαρμόζουν ήδη υπάρχοντα ερωτήματα στα
δεδομένα ώστε να αποκομίσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα δεδομένα.
•

Εξαγωγή δεδομένων (Data Extraction): Οι χρήστες μπορούν να ζητούν
γεωγραφικά δεδομένα από τον εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής απαντά στην
αίτηση αυτή αποστέλλοντας συμπιεσμένα shapefiles τα οποία ο χρήστης
μπορεί να αποσυμπιέσει και να αποθηκεύσει τοπικά.

•

Geocoding: Ο χρήστης εισάγει μία διεύθυνση και του επιστρέφεται η ακριβής
τοποθεσία ή μία λίστα με πιθανές τοποθεσίες.

•

Προσαρμογή: Το ArcIMS επιτρέπει την άμεση προσαρμογή της μορφής του σε
όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο «πελάτη» επιτρέπεται η προσαρμογή των
απεικονιστών με τη χρήση HTML και Javascript. Σε επίπεδο εξυπηρετητή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ArcXML για την μετατροπή της μορφής των
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χαρτών. Τέλος, είναι δυνατή η εισαγωγή συνήθων ή προηγμένων υπηρεσιών
και εργαλείων.
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Οι διαφορές ανάμεσα στα ΣΓΠ και στα διαδικτυακά ΣΓΠ συνοψίζονται στον παρακάτω
πίνακα:

Standard ΣΓΠ
Απόκτηση δεδομένων (Data Ναι

Διαδικτυακό ΣΓΠ
Όχι

acquisition)
Προετοιμασία, επεξεργασία Ναι

Όχι

(Preparation, processing)
Συνδεσιμότητα βάσης

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι: Περιορισμένο

Ναι

Ναι

(Database connectivity)
Ανάλυση και
μετασχηματισμός (Analysis
and transformation)
Πληροφόρηση και
επερωτήσεις (Information and
query)
Χαρτογραφική παρουσίαση Ναι: Περιορισμένο

Όχι: Περιορισμένο

(cartographic presentation)
Ενοποίηση με διαθέσιμες

Ναι: Περιορισμένο

Ναι

Ναι

Ναι: Περιορισμένο

διεπαφές (integration into
available interfaces).
Επεξεργασία

raster

και

vector
δεδομένων (Processing of
RASTER and vector data)

Πίνακας 3: Σύγκριση τυπικών και διαδικτυακών ΣΓΠ.

4.3.7

ArcSDE

Το λογισμικό ArcSDE ανήκει στα Server GIS προϊόντα και προσφέρει στο ArcGIS τη
δυνατότητα

αποθήκευσης

και

διαχείρισης
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γεωγραφικών

δεδομένων

σε

Συστήματα

Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Το ArcSDE εξυπηρετεί τρεις ρόλους:
• Είναι κομμάτι ενός συστήματος ArcGIS που υποστηρίζει την ταυτόχρονη πρόσβαση
πολλών χρηστών.
• Είναι εξυπηρετητής εφαρμογών που αποστέλλει γεωγραφικά δεδομένα σε πολλούς
χρήστες και εφαρμογές.
• Είναι εργαλείο ανάπτυξης με χρήση είτε του λογισμικο ύ ArcObjects είτε του
ενσωματωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών ( API) σε Java ή C.
Το ArcSDE υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες και τις δυνατότητες ενός χωρικά επεκταμένου
ΣΔΒΔ (spatially enabled DBMS),όπως τα IBM DB2 Spatial Extender, IBM Informix Spatial
DataBlade και Oracle Spatial. Δίνει τη δυνατότητα στη γεωγραφική βάση, που αποτελείται από
ένα απλό ΣΔΒΔ, να χρησιμοποιεί τους χωρικούς τύπους δεδομένων που χρησιμοποιούν οι
χωρικά επεκταμένες βάσεις δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση των δε δομένων.
Επίσης, προσφέρει επιπλέον λειτουργικότητα όπως versioning, άμεση επεξεργασία των
χωρικών δεδομένων (direct editing of spatial data) και υποστήριξη καινούριων τύπων
δεδομένων, όπως αρχεία raster και locators.
Το ArcSDE υποστηρίζει τόσο ένα απλό σχεσιακό μοντέλο σημείων, γραμμών και πολύγωνων,
όσο και ένα πιο περίπλοκο που αποτελείται από έξυπνα γνωρίσματα, σχέσεις και κανόνες, και
ονομάζεται geodatabase. Πιο συγκεκριμένα, το ArcSDE υποστηρίζει το πρότυπο OGC simple
features και επιτρέπει επερωτήσεις σε SQL, ενώ αποτελείται από πίνακες συστήματος, από
πίνακες συστήματος της geodatabase και από πίνακες χρηστών.
Σύμφωνα με το OpenGIS Simple Features Implementation Specification for SQL, ένα απλό
γνώρισμα (simple feature) ορίζεται να έχει τόσο χωρικά όσο και μη χωρικά χαρακτηριστικά
(attributes). Κάθε συλλογή απλών χωρικών γνωρισμάτων ( Simple geospatial feature
collections) αποθηκεύεται σε ένα σχεσιακό ΣΔΒΔ σαν πίνακας με στήλες οι οποίες παίρνουν
γεωγραφικές τιμές. Κάθε γνώρισμα αποθηκεύεται σε μία γρα μμή του πίνακα, ο οποίος
καλείται πίνακας γνωρισμάτων.
Τα μη χωρικά χαρακτηριστικά τοποθετούνται σε στήλες οι τύποι των οποίων ακολουθούν το
πρότυπο σύνολο τύπων δεδομένων ODBC/SQL92.Τα χωρικά χαρακτηριστικά τοποθετούνται
σε στήλες με τύπους από το πρόσθετο σύνολο γεωγραφικών τύπων δεδομένων της SQL.
Προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση με τις προδιαγραφές του OpenGIS ODBC/SQL για
συλλογές γεωγραφικών γνωρισμάτων (OpenGIS ODBC/SQL specification for geospatial
feature collections), πρέπει να εφαρμόζεται μία από τις ακόλουθες υλοποιήσεις:
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•

SQL92 υλοποίηση πινάκων γνωρισμάτων με χρήση αναλογικών SQL τύπων για
αποθήκευση γεωμετρίας (geometry storage) και ODBC πρόσβαση.

•

SQL92 υλοποίηση πινάκων γνωρισμάτων με χρήση ψηφιακών SQL τύπων για
αποθήκευση γεωμετρίας (geometry storage) και ODBC πρόσβαση.
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5. Προϊόντα ΕΛ/ΛΑΚ
5.1 Κατηγορίες προϊόντων ΕΛ/ΛΑΚ
Η ανάπτυξη λογισμικού ΣΓΠ αφορά στη δημιουργία ποικίλων εφαρμογών όπως εφαρμογές
μετατροπής δεδομένων μέσω της γραμμής εντολών, χωρικά επεκταμένες βάσεις δεδομένω ν,
επιτραπέζια ΣΓΠ, εφαρμογές απεικόνισης στο Διαδίκτυο ( internet mapping applications),
βιβλιοθήκες γεωεπεξεργασίας, περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών ΣΓΠ κ.ά. Με τα εργαλεία
αυτά στοχεύουμε στην αλληλεπίδραση με τα δεδομένα, δηλαδή στη δημιουργία, μετατρο πή,
διαχείριση και απεικόνιση των δεδομένων, καθώς και στη δημιουργία εργαλείων ανάπτυξης
εφαρμογών με τα οποία εκτελείται υψηλότερου επιπέδου αλληλεπίδραση.
Οι

εφαρμογές

ΣΓΠ

ΕΛ/ΛΑΚ

προσφέρουν

πολλαπλά

επίπεδα

λειτουργικότητας.

Για

παράδειγμα, μία εφαρμογή απεικόνισης μπορεί επιπλέον να προσφέρει πλατφόρμα ανάπτυξης
εφαρμογών ενώ μία άλλη να προσφέρει δυνατότητες ανάλυσης και αποθήκευσης. Ως εκ τούτου
η κατηγοριοποίηση των εφαρμογών είναι δύσκολη. Στη συνέχεια ορίζουμε τις κατηγορίες
σύμφωνα με τα κύρια πεδία λειτουργικότητας των ΣΓΠ, δηλαδή, απεικόνιση, δημιουργία,
μετατροπή, επεξεργασία, προβολή και αποθήκευση γεωγραφικών χωρικών δεδομένων. Σε κάθε
κατηγορία αντιστοιχίζονται οι εφαρμογές που προσφέρουν κατά κύριο λόγο την αντίστοιχη
λειτουργικότητα.
5.1.1 Απεικόνιση και Δημιουργία (Visualization and Creation)
Όταν τα δεδομένα δεν προϋπάρχουν, πρέπει να δημιουργηθούν. Εκτός από τις μεθόδους που
αναφέρθηκαν, π.χ. ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική σάρωση κτλ, μία διαδεδομένη μέθοδος
δημιουργίας δεδομένων είναι η χρήση επιτραπέζιων εφαρμογών ΣΓΠ για τη χάραξη σχημάτων
σε προϋπάρχοντες χάρτες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ως βάση μία αεροφωτογραφία
μπορούμε

να

χαράξουμε

μία

γραμμή

γύρω

από

μία

συγκεκριμένη

περιοχή

ή

να

επεξεργαστούμε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντο ς. Στη συνέχεια τα δεδομένα σώζονται σε
ένα αρχείο το οποίο εισάγεται ως νέα εγγραφή σε μία βάση δεδομένων ή χρησιμοποιείται σε
κάποια χωρική υπηρεσία.
Οι επιτραπέζιες εφαρμογές ΣΓΠ οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για την απεικόνιση των
δεδομένων, συχνά περιλαμβάνουν την ικανότητα να χαράζουν σχήματα σε προϋπάρχοντες
χάρτες. Όμως σκοπός των εφαρμογών αυτών δεν είναι η δημιουργία δεδομένων, για αυτό και η
ικανότητά τους στον τομέα αυτό ποικίλει από εφαρμογή σε εφαρμογή. Παραθέτουμε τις πλέον
χρησιμοποιούμενες επιτραπέζιες εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού:
5.1.1.1 Quantum GIS
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5.1.1.2 OpenEV
5.1.1.3 Thuban
5.1.2 Μετατροπή (Conversion)
Πολλές γεωχωρικές εργασίες απαιτούν σημαντικό αριθμό μετατροπών των δεδομένων τους σε
νέα μορφότυπα. Μορφότυπα δεδομένων που θεωρούνται de facto πρότυπα, όπως το ESRI
Shapefile για vector δεδομένα και το GeoTIFF για δεδομένα εικόνας και raster, αποτελούν την
κατάλληλη επιλογή. Όμως, ανάλογα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται ενδέχεται να
απαιτούνται συγκεκριμένα μορφότυπα, με αποτέλεσμα η μετατροπή των δεδομένων να είναι
απαραίτητη. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα πλέον διαδεδομένα εργαλεία μετατροπής
δεδομένων.
5.1.2.1 GDAL/OGR
5.1.2.2 AVCE005.1.3 Επεξεργασία (Manipulation)
Συχνά τα δεδομένα ακόμα και όταν έχουν υποστεί τέλε ια μετατροπή σε κάποιο άλλο
μορφότυπο,

χρειάζονται

επεξεργασία

πριν

τη

χρησιμοποίηση

τους,

όπως

αφαίρεση

ανεπιθύμητων γνωρισμάτων (features), αλλαγή στις τιμές των ιδιοτήτων κ.ά. Στη συνέχεια
παραθέτουμε τα εργαλεία που καλύπτουν τις περισσότερες από τις α νάγκες επεξεργασίας
δεδομένων.
5.1.3.1 PostGIS
5.1.3.2 GDAL/OGR
5.1.3.3 Geometry Engine Open Source (GEOS)
5.1.4 Προβολή (Visualization)
Η προβολή γεωγραφικών οντοτήτων εμπεριέχει εργασία με χάρτες και άλλες μορφές
γεωγραφικής πληροφορίας, όπως διαδραστικούς χάρτες, τρισδιάστατες σκηνές (3D scenes),
περιληπτικά διαγράμματα και πίνακες, απεικονίσεις βασισμένες στο χρόνο ( time-based views)
κ.ά. Παρότι υπάρχουν επιτραπέζιες εφαρμογές ΣΓΠ για απεικόνιση, η διαδραστική προβολή
μέσω διαδικτύου (interactive web mapping) συγκεντρώνει το τεχνολογικό ενδιαφέρον. Οι
λόγοι είναι οι εξής:


Προσφέρει εύκολη διάθεση γεωγραφικής πληροφορίας.



Ο χρήστης χρειάζεται μόνο ένα browser για να έχει πρόσβαση στις λειτουργίες και τις
πληροφορίες του εξυπηρετητή, αφού όλη η εργασία γ ίνεται σε αυτόν.



Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι καθολική ( universal).



Προσφέρει εύκολη σύνδεση με άλλες διαδικτυακές πηγές.
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Στη συνέχεια παρατίθενται τα προϊόντα ανοιχτού λογισμικού που προσφέρουν interactive web
mapping.

5.1.4.1 UMN MapServer
5.1.4.2 GeoServer
5.1.5 Αποθήκευση
Η αποθήκευση των δεδομένων είναι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες στα Συστήματα
Γεωγραφικών Πληροφοριών. Μία κακώς σχεδιασμένη βάση δεδομένων καταλήγει σε
πλεονασμούς και εσφαλμένα δεδομένα που στη συνέχεια οδηγούν σε λάθος αποφάσεις.
Αντίθετα μία καλώς σχεδιασμένη βάση δεδομένων προσφέρει καλύτερη επεξεργασία και
οδηγεί σε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Οι πιο διαδεδομένες βάσεις δεδομένων στο χώρο του
ελεύθερου λογισμικού που είναι και χωρικά επεκτάσιμες είναι οι εξής:
5.1.5.1 PostgreSQL
5.1.5.2 MySQL
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Γ’ ΜΕΡΟΣ
1. Σύνοψη έκθεσης εκτίμησης
Η έκθεση αυτή αναφέρεται στην εκτίμηση της εμπορικής αξίας αυτοτελούς επαγγελματικού
ακινήτου που εντοπίζεται επί της λεωφόρου Θηβών 484 και της οδού Μέντορος όπου φέρει
τον αριθμό 15-17 του δήμου Ίλιον.
Για τη σύνταξη της παρούσης έκθεσης έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα στοιχεία που προσκόμισε ο
εντολέας και όσα προέκυψαν από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο ακίνητο στις 27
Ιουλίου 2011.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

27 η Ιουλίου 2011

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κατάστημα

ισογείου,

Α’

ορόφου

με

αποθήκη υπογείου και γραφειακός χώρος

ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΙΝΗΤΑ

Β’ ορόφου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

1η Αυγούστου 2011

Η Αγοραία Αξία του ακινήτου ανέρχεται σε:

Αγοραία Αξία: €1.033.000
(Ένα εκατομμύριο Τριάντα Τρεις χιλιάδες Ευρώ)
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Γενικά
Επιβεβαιώνουμε ότι πραγματοποιήσαμε επιτόπια αυτοψία στο ακίνητο στις 22.07.2011 με σκοπό την
επιβεβαίωση, διασταύρωση και συμπλήρωση των διατιθέμενων στοιχείων.
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η εύρεση της αγο ραίας αξίας του ακινήτου επί της λεωφόρου Θηβών,
του δήμου Ίλιον.
Η βάση της εκτίμησης είναι η Αγοραία Αξία ( Market Value) του ακινήτου. Ως “Αγοραία Αξία” ορίζεται
«εκείνο το ποσό στο οποίο ιδιόκτητα και ελεύθερα ακίνητα μπορούν να μεταβιβαστούν με συμβο λαιογραφική
πράξη μεταξύ πρόθυμου πωλητή και αγοραστή, μετά από ανοικτή προώθηση σε συναλλασσόμενους, οι οποίοι
ενεργούν καλόπιστα, χωρίς πίεση και ειδικό ενδιαφέρον στην επίτευξη της αγοραπωλησίας, σε ομαλή αγορά
μετά από συνήθη περίοδο διαπραγματεύσεων».
Για την αποτίμηση της αξίας του παραπάνω ακινήτου χρησιμοποιήθηκε η Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων
(Comparative Method).

Πηγές Πληροφοριών – Προσκομισθέντα Στοιχεία Φακέλου
Τα στοιχεία που προσκομίστηκαν προκειμένου να προβούμε σε εκτίμηση του εν λόγω ακινήτου είναι τα
ακόλουθα:
1.

Στέλεχος της Οικοδομικής Αδείας Αριθμός 974/1997, Νομαρχία Αθηνών, Διεύθυνση Πολεοδομίας
Δυτικής Αθήνας

2.

Τοπογραφικό Διάγραμμα από 05/1997 του αρχ. μηχανικού Μιχαήλ Καπιωτά

3.

Διάγραμμα Κάλυψης από 05/1997 του αρχ. μηχανικού Μιχαήλ Καπιωτά

4.

Κατόψεις υπογείου, ισογείου, Α’ όροφος από 05/1997 του αρχ. μηχανικού Μιχαήλ Καπιωτά

5.

Αριθμός 6.649/08-07-1999 Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας και κανονισμός πολυκατοικίας της συμβ.
Αθηνών Παντελής Δημητρίου.

Παραδοχές Μελέτης Εκτίμησης
1.

Για τους σκοπούς της παρούσας εκτίμησης έχουν γίνει κάποιες παραδοχές, όσον αφορά το
ιδιοκτησιακό

καθεστώς,

το

πολεοδομικό

καθεστώς

και

την

κατάσταση

συντήρησης

–

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων μόλυνσης εδάφους, υπόγειων υδάτων και υδροφόρου ορίζοντα – οι
οποίες παρατίθενται παρακάτω.
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2.

Εάν κάποια από τα στοιχεία που μας παρασχέθηκαν και στα οποία βασίστηκε η εν λόγω εκτίμηση,
αποδειχθούν σε μεταγενέστερη φάση ανακριβή, η εκτιμηθείσα αξία ενδέχεται να αναθεωρηθεί

3.

Περιβαλλοντολογικά Θέματα: Δεν έχουμε διεξάγει κα νενός είδους έρευνα, όσον αφορά την παρούσα ή
τυχόν προηγούμενες χρήσεις του υπό μελέτη ακινήτου, ή των παρακείμενων εκτάσεων, προκειμένου να
πιστοποιηθεί ύπαρξη πιθανών παραγόντων μόλυνσης. Συνεπώς, και για τους σκοπούς της παρούσας
εκτίμησης θεωρούμε ότι δεν υφίσταται θέμα εδαφικών ή/και περιβαλλοντικών μολύνσεων.

4.

Κατάσταση Συντήρησης: Δεν έχουμε εκπονήσει στατικό έλεγχο του κτιρίου, των εγκαταστάσεων του
ή του περιβάλλοντα χώρου του ακινήτου. Ομοίως, δεν διενεργήσαμε έλεγχο σχετικά με τα υλικά
κατασκευής. Επιπλέον δεν έχουμε δώσει εντολή για τη διερεύνηση ενδεχόμενης χρήσης επικίνδυνων για
την υγεία υλικών κατά την κατασκευή του κτιρίου, καθώς και της χρήσης επικίνδυνων τεχνικών ανέγερσης
σε μέρος ή στο σύνολο του ακινήτου. Συνεπώς δεν είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχουν στο
ακίνητο κακοτεχνίες ή επικίνδυνα υλικά.

5.

Πολεοδομικά στοιχεία : Μας έχουν παρασχεθεί σχετικά πολεοδομικά στοιχεία τα οποία αφορούν το
ακίνητο.

6.

Το ακίνητο: Μόνιμα παρακολουθήματα των κτιρίων, όπως ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλί μακες,
κεντρική θέρμανση και άλλα, θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του κτιρίου και έχουν
συμπεριληφθεί στη συνολική αξία. Η/Μ εξοπλισμός, κινητά παρακολουθήματα και λοιπές προσθήκες των
μισθωτών δεν λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα εκτίμηση. Όλες οι μετρήσεις επιφανειών, αναφορά στην
ηλικία των τμημάτων του ακινήτου κλπ, που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση εκτίμησης, είναι από τα
αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομικής άδειας.

7.

Περιβαλλοντολογικά Θέματα: Δεδομένου ότι δεν έχουμε πληροφορηθεί για κάποι α έρευνα ή αναφορά
που να υποδεικνύει την παρουσία μολυσματικών ή επικίνδυνων υλικών, η παρούσα εκτίμηση έχει
εκπονηθεί βάσει των ακόλουθων παραδοχών: (α) τα ακίνητα δεν είναι μολυσμένα και δεν επηρεάζονται
από υφιστάμενη ή προτεινόμενη περιβαλλοντική νομο θεσία. (β) Δεν έχουμε, διενεργήσει καμία ειδική
έρευνα στις παρελθούσες ή τις παρούσες χρήσεις του ακινήτου ή γειτονικών ακινήτων, ώστε να
καθορίσουμε κατά πόσο υπάρχει κάποιας μορφής μόλυνση στο συγκεκριμένο ακίνητο από αυτές τις
χρήσεις και η εκτιμώμενη αξία προϋποθέτει ότι κανενός είδους μόλυνση δεν υπάρχει. Καμία ευθύνη δεν
αναγνωρίζεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε μολυσματικής πηγής, ούτε για την εξειδικευμένη
επιστημονική και τεχνική γνώση που απαιτείται για τον εντοπισμό της. Η εκτιμηθείσα αξία υπόκε ιται σε
πιθανές διορθώσεις, εάν, σε μεταγενέστερη φάση, εξακριβωθεί ότι υπάρχει κάποιας μορφής μόλυνση στο
συγκεκριμένο ή σε γειτνιάζον ακίνητο.

8.

Κατάσταση Συντήρησης: Δεδομένης της έλλειψης σχετικών πληροφοριών, που να υποδεικνύουν τα
αντίθετο, υποθέτουμε ότι: α) το έδαφος του ακινήτου δεν υπόκειται σε ιδιάζουσες συνθήκες, ούτε έχουν
βρεθεί σε αυτό αρχαιολογικά ευρήματα, ώστε να επηρεαστεί η τρέχουσα αξία του ή οι ενδεχόμενες
προοπτικές αξιοποίησης του, τόσο επί του παρόντος, όσο και μελλοντικά. (β) το ακίν ητο θεωρείται
ελεύθερο από οξειδώσεις , επιδρομές, δομικά ή αφανή ελαττώματα (γ) κατά τη διάρκεια κατασκευής ή της
ζωής του ακινήτου, δεν είναι γνωστό αν χρησιμοποιήθηκαν ανθυγιεινά ή επικίνδυνα υλικά ή/και αμφίβολες
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τεχνικές. Το ίδιο ισχύει και για προσθήκες, επεκτάσεις ή/και ανακατασκευές (δ) οι εγκαταστάσεις και
οποιοσδήποτε σχετικός εξοπλισμός ή λογισμικό, είναι σε λειτουργία και απαλλαγμένα από ατέλειες.

Μέθοδοι Εκτίμησης
Για την εκτίμηση, η διεθνώς αποδεκτή μέθοδος που εφαρμόζεται κατά την κρίση του
εκτιμητή και ανάλογα με το αντικείμενο, είναι η ακόλουθη και παρουσιάζεται στα παρακάτω
κεφάλαια:

Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων
Η συγκριτική μέθοδος αποτελεί την καλύτερη και πλέον αξιόπιστη μέθοδο αποτίμησης ακίνητης περιουσίας. Η
ακρίβεια και αποτελεσματικότητα της μεθόδου στηρίζεται κατά πρωταρχικό λόγο στην καταλληλότητα των
στοιχείων της σύγκρισης.
Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από έρευνα και συλλογή συγκριτικών στοιχείων, ήτο ι στοιχείων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ομοιότητα
χαρακτηριστικών με το υπό εκτίμηση ακίνητο.

Συνεπώς, για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του αντικειμένου εκτίμησης και στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία
συγκριτικών στοιχείων.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση των συγκριτικών
στοιχείων, τα οποία προκύπτουν από τη σχετική έρευνα είναι, ενδεικτικά τουλάχιστον, τα
εξής:


Η τοποθεσία του ακινήτου. Η τοποθεσία κάθε ακινήτου είναι μοναδική και αποτελεί σημαντική
παράμετρο για τον καθορισμό της αξίας του.



Τα φυσικά χαρακτηριστικά του ακινήτου: η έκταση, το σχήμα, η διάταξη των δρόμων, η περί το
ακίνητο περιοχή, η πρόσβασή του, η μορφολογία του εδάφους, κατασκευαστικές προδιαγραφές
κτιρίων κλπ



Το πολεοδομικό καθεστώς που διέπει το ακίνητο, ήτοι: όροι δόμησης και χρήσεις, τα οποία αποτελούν
σημαντικές παραμέτρους καθορισμού αξίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση γηπέδων.



Η χρονική στιγμή στην οποία αντιστοιχούν τα συγκριτικά στοιχεία, σε συνδυασμό με την κατάσταση
της κτηματαγοράς κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η αγορά ακινήτων είναι μια αγορά που
χαρακτηρίζεται από έντονη κυκλικότητα προσφοράς και ζήτησης, η οποία αντικατοπτρίζεται
αντιστοίχως στις αξίες των διαφόρων ακινήτων. Συνεπώ ς, η εισαγωγή της χρονικής διάστασης, καθώς
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και των τάσεων που επικρατούν στους επιμέρους τομείς της κτηματαγοράς κατά την αξιολόγηση των
συγκριτικών στοιχείων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων.
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ & ΑΚΙΝΗΤΟΥ
2.1. Περιγραφή Τοποθεσίας
Το εκτιμώμενο ακίνητο βρίσκεται επί της συμβολής της λεωφόρου Θηβών όπου φέρει τον αριθμό 484 και της
οδού Μέντορος όπου φέρει τον αριθμό 15 -17 στο Ίλιον. Το οικοδομικό τετράγωνο που εντοπίζονται τα προς
εκτίμηση ακίνητα ολοκληρώνεται από την οδό Βρισηίδος (Ο.Τ. 58).
Βρίσκεται πλησίον της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου.

Η γύρω από το υπό εκτίμηση ακίνητο περιοχή

χαρακτηρίζεται από ορισμένες νεόδμητες οικοδομές 4 -5 ορόφων. Σημειώνεται ότι οι χρήσεις γης είναι
εμπορικές και σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών ο συντελεστής εμπορικότητας είναι 2,7.
Η πρόσβαση στο υπό εκτίμηση ακίνητο μέσω Μ.Μ.Μ. είναι καλή, διότι η περιοχή εξυπηρετείται με πλήθος
λεωφορειακών γραμμών.

2.2.

Περιγραφή Οικοπέδου

Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα από 05/1997 του αρχ. μηχανικού Μιχαήλ Καπιωτά, το οικόπεδο έχει
επιφάνεια 273,36 τ.μ. (Ο.Τ.58).
Βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ίλιον και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/1983 και δεν οφείλει εισφορές σε
γη και σε χρήμα.
Με βάση το προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα οι ισχύοντες όροι δόμησης είναι οι εξής:
Αρτιότητα: 200,00 τ.μ.
Πρόσωπο: 8,00 μ.
Συντελεστής Δόμησης: 1,2
Συντελεστής Κάλυψης: 40%
Ύψος κατά ΓΟΚ ‘85
Το οικόπεδο είναι επίπεδης μορφολογίας με προσόψεις δυτικά σε γραμμή συνολικού μήκους 26,10 μ. με την
λεωφόρο Θηβών πλάτους 25,00 μ. και

ανατολικά

σε γραμμή συνολικού μήκους 17,00 μ. με την οδό

Μέντορος πλάτους 8,00 μ., βόρεια σε γραμμή σ υνολικού μήκους 6,00 μ. με τη συμβολή της λεωφόρου Θηβών
και της οδού Μέντορος και νότια σε γραμμή συνολικού μήκους 23,85 μ. με όμορες ιδιοκτησίες.

2.3 Περιγραφή Κτισμάτων
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί οικοδομή με υπόγειο και δώμα – με την υπ’ αριθμόν οικοδομική άδεια
1446/2005, Νομαρχία Αθηνών, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δυτικής Αττικής.
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Σύμφωνα με τον προσκομισθέντα τίτλο και τα αρχιτεκτονικά σχέδια οι οριζόντιες ιδιοκτησίες με τα
παρακολουθήματα έχουν ως εξής:
Επίπεδο Υπογείου: Το υπόγειο αποτελεί το βοηθητικό χώρο του καταστήματος επιφάνειας 96,00 τ.μ. το οποίο
επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα με το κατάστημα ισογείου. Βάσει οικοδομικής αδείας αποτελεί τον
αποθηκευτικό – βοηθητικό χώρο και δυο θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου. Βάσει της σύστασης ορ ιζόντιας
ιδιοκτησίας το υπόγειο αποτελείται από το χώρο στάθμευσης αυτοκίνητου με το υπό στοιχεία Υ ο οποίος
περιλαμβάνει δυο θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου με τον αριθμό 1 επιφάνειας 11,25 τ.μ. και με τον αριθμό 2
επιφάνειας 11,25 τ.μ. Έχει συνολική επιφάν εια 96,00 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 50 ‰. Η
είσοδος του υπογείου είναι από την οδό Μέντορος.
Επίπεδο Ισογείου ορόφου: Το κατάστημα καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο έχει επιφάνεια 87,00 τ.μ. με
ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 430 ‰ το ο ποίο αποτελείται από ενιαίο χώρο και wc. Έχει εισόδους
από τη λεωφόρο Θηβών και από την οδό Μέντορος. Το κατάστημα έχει προσόψεις στη λεωφόρο Θηβών
συνολικού μήκους

και στην οδό Μέντορος

Στο προς εκτίμηση ακίνητο ανήκουν κατ’ αποκλειστική χρήση η υπό σ τοιχεία 3, 4 και 5 θέση στάθμευσης
αυτοκινήτου στη πρασιά επιφάνειας 10,12 τ.μ. έκαστη.
Επίπεδο Α’ ορόφου: Το κατάστημα του Α’ ορόφου καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο έχει επιφάνεια 87,00
τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 230 ‰ το οποίο αποτελείτα ι από ενιαίο χώρο και wc.
Στο προς εκτίμηση ακίνητο ανήκει κατ΄ αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία Θ.ΣΤ.3 θέση στάθμευσης
αυτοκινήτου στη πρασιά επιφάνειας 10,12 τ.μ.
Επίπεδο Β’ ορόφου: Ο γραφειακός χώρος του Β’ ορόφου καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο έχει επιφάνεια
85,00 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 230 ‰ το οποίο αποτελείται από ενιαίο χώρο και wc.
Στο προς εκτίμηση ακίνητο ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στον ακάλυπτο
χώρο του οικοπέδου επιφάνειας 10,12 τ.μ.

2.4 Πολεοδομικές Αυθαιρεσίες
Κατά την επιτόπια αυτοψία διαπιστώθηκε η ακόλουθη πολεοδομική αυθαιρεσία.
Έχει κατασκευαστεί πατάρι επιφάνειας 87,00 τ.μ. που δύναται να ταχτοποιηθεί με το Ν.3843/2010. Δεν έχει
προσκομιστεί σχετικό έγγραφο τακτοποίησης του παραπάνω χώρου. Η καταλυτική ημερομηνία τακτοποίησης
του παραπάνω χώρου είναι η 30/10/2011.
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
3.1. Έρευνα Αγοράς Επαγγελματικών Ακινήτων
Για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας των οριζόντιων ιδιοκτησιών, πραγματοποιήθηκε
έρευνα της τοπικής κτηματαγοράς, σχετικά με τον όγκο προσφοράς και ζήτησης αντίστοιχων
ακινήτων και τις αντίστοιχες αγοραίες αξίες στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Η έρευνα της
κτηματαγοράς διενεργήθηκε από μεσίτες, κατασκευαστικές - τεχνικές εταιρείες, που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτη.
Σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών η τιμή ζώνης είναι 900 €/τμ. με συντελεστή
εμπορικότητας 2,70. Οι τιμές πώλησης των καταστημάτων κυμαίνονται μεταξύ € 4.000 –
4.800/τμ. ανάλογα με την ακριβή θέση, την εμπορικότητα, τη προβολή. Οι τιμές πώλησης
των γραφειακών χώρων κυμαίνονται μεταξύ € 1.500 – 2.000/τμ. ανάλογα με την ακριβή
θέση, τον όροφο, τη προβολή.

3.2. Συγκριτικά στοιχεία
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήσαμε συγκεντρώθηκαν τα ακόλουθα συγκριτικ ά
στοιχεία:
Τιμές πώλησης καταστημάτων:


Ίλιον κατάστημα ισογείου επιφάνειας 250 τ.μ.,

διατίθεται προς πώληση προς

1.200.000 € δηλ. €4.800/τ.μ.


ΙΛΙΟΝ κέντρο πωλείται κατάστημα ισόγειου 88 τμ μεγάλης προβολής κατάλληλο
και για επένδυση με δυνατότητα μισθώσεως 1800ευρώ μηνιαίως διατίθεται προς
πώληση προς 350.000 € δηλ. €4.000/τ.μ.



Ίλιον νεόδμητο κατάστημα ισογείου μεγάλης προβολής επιφάνειας 95 τ.μ.,
διατίθεται προς πώληση προς 410.000 € δηλ. €4.300/τ.μ.

Τιμές πώλησης γραφειακών χώρων:


ΙΛΙΟΝ κέντρο, νεόδμητο γραφείο 88 τ.μ., 2ου, προσόψεως, κατασκευή '05, 2 wc,
κλιματισμός, δομημένη καλωδίωση διατίθεται προς πώληση προς 180.000 € δηλ.
€2.050/τ.μ.



ΙΛΙΟΝ κέντρο, γραφείο 150 τ.μ., 1ου, προσόψεως, κατασκευή '05, 2 wc,
κλιματισμός, διατίθεται προς πώληση προς 230.000 € δηλ. €1.533/τ.μ.

I

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
4.1. Προσδιορισμός Αγοραίας Αξίας
Για τον υπολογισμό της εμπορικής αξίας του διαμερίσματος εφαρμόζεται η μέθοδος των
συγκριτικών

στοιχείων.

Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία και την έρευνα που

πραγματοποιήσαμε και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προς εκτίμηση
ακινήτου, θεωρούμε ότι η αγοραία άξια για το κατάστημα ισογείου 4.500 euro/τμ, του Α’
ορόφου 2.700 euro/τμ, για το πατάρι 1.600 euro/τμ και για το γραφειακό χώρο του Β’
ορόφου 1.800 euro/τμ Οι υπολογισμοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική αξία του ακινήτου ανέρχεται σε:

Αγοραία Αξία: €1.033.000
(Ένα εκατομμύριο Τριάντα Τρεις χιλιάδες Ευρώ)
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