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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι να ερευνήσει και να αναλύσει
ενναλακτικούς τρόπους επένδυσης σε ακίνητα (real estate) στην Ελλάδα της κρίσης . Σήµερα,
στην Ελλάδα το 2016, τα δύο κυριότερα εργαλεία της αγοράς ακινήτων που είναι ο τραπεζικός
δανεισµός και η αντιπαροχή έχουν περιοριστεί σε πολύ µεγάλο βαθµό. Ωστόσο στις αγορές του
εξωτερικού υπάρχουν, αλλά και αναδύονται, νέα εργαλεία στον κλάδο αυτό. Υφιστάµενες
µέθοδοι και πρακτικές µπορούν να χαρακτηριστούν οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε
ακίνητα (REITs) καθώς και το leasing ακινήτων, ενώ από το 2010 και µετά εντοπίζουµε και το
crowdfunding.
Στα αρχικά κεφάλαια της παρούσας εργασίας αναλύεται τόσο η έννοια της επένδυσης σε
ακίνητα και τα είδη αυτής όσο και η πορεία της στο χρόνο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στη
συνέχεια αναπτύσσεται το νοµικό και φορολογικό πλαίσιο των ανωνύµων εταιρειών επένδυσης
σε ακίνητα (REITs) όπως ισχύει σήµερα, τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την επένδυση
σε τέτοιας µορφής ανώνυµες εταιρείες και η σηµερινή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα,
στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Σε επόµενα κεφάλαια της εργασίας , περιγράφονται τα είδη της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων (leasing) ως µέσο επένδυσης σε ακίνητα και οι ωφέλειες
που αποφέρει η χρήση της µεθόδου αυτής. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα είδη
του crowdfunding ως εργαλείο επένδυσης σε ακίνητα, στα κίνητρα που ωθούν τους
συµµετέχοντες στην επιλογή αυτού, καθώς και στα επιµέρους βήµατα που απαιτούνται για την
υλοποίηση µιας επένδυσης µε χρήση του εν λόγω εργαλείου.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την καλύτερη κατανόηση του θέµατος της παρούσας διπλωµατικής είναι αναγκαία η
επεξήγηση του όρου ακινήτου τόσο από νοµική όσο και από οικονοµική πλευρά και η αναφορά
στα είδη της αγοράς ακινήτων ( real estate ). Σχετικά µε το ακίνητο κατά τον Αστικό Κώδικα και
ειδικότερα στο άρθρο 948 ΑΚ «ακίνητα πράγµατα είναι το έδαφος και τα συστατικά αυτού
µέρη». Έτσι λοιπόν το ακίνητο αποτελείται από το διαρκές αγαθό έδαφος, δηλαδή τη γη , και τα
συστατικά του µέρη όπως είναι τα κτίσµατα, τα οποία είναι αναλώσιµο προϊόν µε περιορισµένο
χρόνο ζωής1. Συγκεκριµένα , ακίνητο δεν είναι µόνο η γη αλλά οτιδήποτε υπάρχει µέσα ή και
υπεράνω αυτής , που έχει ενωθεί µε αυτή µε οργανικά η τεχνητά µέσα. Έτσι στην έννοια του
ακινήτου από νοµικής απόψεως περιλαµβάνεται το εσωτερικό του εδάφους µαζί µε το
περιεχόµενο του, (όπως τα ορυκτά), τα οικοδοµήµατα υπέργεια και υπόγεια, τα δένδρα µε τους
καρπούς τους, οι θάµνοι και κάθε είδος φυτού εφόσον διατηρούν την ένωση τους µε το έδαφος2.
Σχετικά τώρα µε τον οικονοµικό ορισµό του ακινήτου, το ακίνητο περιλαµβάνει όλους τους
συντελεστές

παραγωγής

δηλαδή

το

έδαφος,

την

εργασία,

το

κεφάλαιο

και

την

επιχειρηµατικότητα3. Ακίνητο θεωρούνται, διάφορες εκτάσεις που έχουν συγκεκριµένα όρια ,
θέση και εµβαδόν και η αµοιβή την οποία παίρνει ο ιδιοκτήτης του εδάφους για τις υπηρεσίες
που προσφέρει αυτό στην παραγωγική διαδικασία, το οποίο αποτελεί το ενοίκιο στην περίπτωση
ενοικίασης , ονοµάζεται έγγειος πρόσοδος4.
Το πρώτο είδος της αγοράς που θα µπορούσε να συµµετέχει κάποιος όταν γίνεται λόγος
για αγορά ακινήτων είναι η ιδιωτική αγορά. Στην ιδιωτική αγορά, θα πρέπει να έχεις άµεσο
συµφέρον για ένα ή περισσότερα ακίνητα και να επενδύεις σε αυτά. Θα διατηρείς και θα
εκµεταλλεύεσαι το κοµµάτι γης για τον εαυτού σου εσύ ο ίδιος

ή µέσω ενός µάνατζερ

ακινήτων, και θα λαµβάνεις το ενοίκιο και τις αλλαγές αξίας από την επένδυση αυτή. Για
παράδειγµα, εάν επρόκειτο να αγοράσεις ένα βιοµηχανικό κτίριο που ήταν ενοικιασµένο σε έναν
ή περισσότερους ενοικιαστές που πληρώνουν το ενοίκιο σε εσένα τώρα, θα συµµετέχει µε την
1

Αργύρης Θ. (1993) «Οικονομική του χώρου – Τόμος II : Αστική Οικονομική», Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη , σελ
22-24
2
Βλέπε υπ. 1
3
Βλέπε υπ. 1
4
Βλέπε υπ. 1
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επένδυση αυτή στην κατηγορία της ιδιωτικής αγοράς ακινήτων. Θα µπορούσατε επίσης να
συµµετέχουν σε αυτή την αγορά, αγοράζοντας ακίνητα µε οποιοδήποτε αριθµό των εταίρων.
Η ιδιωτική αγορά ακινήτων περιλαµβάνει τις εξής υποκατηγορίες5 :
Οι επενδύσεις σε κατοικίες (residential real estate) είναι ακίνητα όπως σπίτια,
πολυκατοικίες, µονοκατοικίες και εξοχικές κατοικίες, όπου ένα άτοµο ή οικογένεια πληρώνει
για να ζήσει στην ιδιοκτησία αυτή. Η διάρκεια της παραµονής τους βασίζεται στη συµφωνία
ενοικίασης, ή η συµφωνία θα υπογράψουν µαζί σας, γνωστή ως συµφωνία µίσθωσης. Οι
περισσότερες κατοικίες µισθώσεις είναι σε δωδεκάµηνη βάση στις Ηνωµένες Πολιτείες6.
Οι επενδύσεις σε εµπορικά ακίνητα ( commercial real estate investments )

που

αποτελούνται κατά κύριο λόγο από κτίρια γραφείων, ουρανοξύστες, πολυχώρους, εκπτωτικά
χωριά κτλ. Ιδιαίτερα σηµαντικό τµήµα αυτού του τύπου επενδύσεων αποτελούν οι επενδύσεις σε
καταστήµατα ( retail real estate investments) που αποτελούνται από εµπορικά κέντρα και άλλα
σηµεία λιανικής πώλησης. Εάν κάποιος είχε ως οικονοµικό - επενδυτικό στόχο να αξιοποιήσει
κάποια χρήµατα από τις αποταµιεύσεις του και να κατασκευάσει ένα µικρό κτίριο µε επιµέρους
γραφεία, θα µπορούσε να τα εκµισθώσει σε εταιρείες και ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων, που
θα του πληρώνουν το ενοίκιο για να χρησιµοποιήσει το ακίνητο αυτό7. ∆εν είναι ασυνήθιστο
µάλιστα για τα εµπορικά ακίνητα η σύνταξη πολυετών συµβολαίων µίσθωσης - µισθωτηρίων.
Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη σταθερότητα των ταµειακών ροών, ακόµη και την
προστασία του ιδιοκτήτη, όταν οι τιµές ενοικίασης βρίσκονται σε πτώση, αλλά αν η αγορά
εξελίσσεται και οι τιµές ενοικίασης αυξάνουν σηµαντικά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µπορεί
να λειτουργήσει αρνητικά για τον ιδιοκτήτη8. Σε ορισµένες περιπτώσεις σε επενδύσεις σε
καταστήµατα, ο ιδιοκτήτης λαµβάνει επίσης ένα ποσοστό των πωλήσεων του καταστήµατος από
το µισθωτή εκτός από τη σταθερή βάση του ενοικίου για να τους δοθούν κίνητρα να κρατηθεί το
ακίνητο σε υψηλά νούµερα9.
Επενδύσεις σε βιοµηχανικά ακίνητα ( industrial real estate investments ) περιλαµβάνουν
βιοµηχανικές αποθήκες, µισθωµένες σε εταιρείες όπως κέντρα διανοµής µε µακροπρόθεσµες
5

Κιόxος Π. (2006) «Εισαγωγή στην εκτίμηση ακινήτων & μέθοδοι αποτίμησης της αξίας αυτών», Παπασωτηρίου
10-18
6
Βλέπε υπ. 5
7
Βλέπε υπ. 5
8
Βλέπε υπ. 5
9
Βλέπε υπ. 5
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συµφωνίες - µισθωτήρια, µονάδες αποθήκευσης, πλυντήρια αυτοκινήτων και άλλων σκοπών
ακίνητα και «παράγονται» κέρδη από πελάτες που χρησιµοποιούν προσωρινά τις εγκαταστάσεις
αυτές10. Οι επενδύσεις σε βιοµηχανικά ακίνητα έχουν συχνά σηµαντικές πηγές εσόδων, ως
αµοιβή για κάποια εξυπηρέτηση, όπως η προσθήκη κερµατοδέκτη για χρήση ηλεκτρικής
σκούπας σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, για να αυξηθεί η απόδοση της επένδυσης για τον
ιδιοκτήτη11.
Επενδύσεις σε ακίνητα µικτής χρήσης ( mixed-use real estate investments ) είναι εκείνα
που συνδυάζουν κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες σε ένα ενιαίο έργο.
Το άλλο είδος αγοράς ακινήτων που θα µπορούσε κάποιος να επενδύσει εκτός της
ιδιωτικής αγοράς, είναι αυτός της δηµόσιας αγοράς ακινήτων. Συµµετέχει κάποιος στη δηµόσια
αγορά ακινήτων, αν έχει αγοράσει ένα µερίδιο ή µία µονάδα ( unit) σε µια εισηγµένη εταιρεία
real estate, και ειδικότερα σε µία εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π –
REITs, Real Estate Investment Trusts ), οι οποίες όπως θα αναλυθεί και σε επόµενο κεφάλαιο
έχουν ενταχθεί στον ελληνικό χώρο µε τη µορφή ανωνύµων εταιρειών12. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π αυτές
έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών και ακίνητης
περιουσίας που παράγουν εισόδηµα και κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ειδική φορολογική
µεταχείριση13. Η συµµετοχή σε τέτοιες εταιρείες έχουν ως αποτέλεσµα η έκθεσή στην αγορά
ακινήτων να είναι πιο έµµεση. Μια ασφάλεια ακινήτων ( real estate security) συνήθως πληρώνει
µέρισµα προκειµένου να σταλθούν οι πληρωµές ενοικίου που λαµβάνει από τους ενοικιαστές
στους τους µετόχους / µεριδιούχους του14.

2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αποδείξεις ότι οι διάφορες κοινωνικές οµάδες αναγνώριζαν την αξία της ακίνητης
περιουσίας έχουµε ήδη από τις νεότερες περιόδους της ανθρώπινης ύπαρξης, από την εποχή του
homo sapiens. Οι σπηλιές παρείχαν προστασία, τα πρόσφορα κυνηγετικά εδάφη, οι πολύτιµες
πηγές νερού, κατέχονταν από φυλές βάσει ιεραρχικής αλυσίδας και προστατεύονταν ακόµα και
10

Βλέπε υπ. 5
Βλέπε υπ. 5
12
ΚΝ 2190/1920 και Ν. 4141/2013, Ν.4389/2016 που τροποποίησαν το Ν. 2778/1999
13
Βλέπε υπ. 12
14
Βλέπε υπ. 12
11
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µε τη βία αν ήταν αναγκαίο, αλλά και συχνά ανταλλάσσονταν για δικαιώµατα ισάξια ή
µεγαλύτερης αξίας. Η αξία ήταν συνδεδεµένη µε τη δύναµη µε την έννοια ότι αυτός που είχε τη
µεγαλύτερη δύναµη και µπορούσε να επιβληθεί, ήταν κάτοχος αξίας15.
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της ανθρώπινης κοινωνίας καθώς και µε την
εµφάνιση των πρώτων οικισµών, άρχισε να δηµιουργείται η ανάγκη για την έννοια της «αξίας σε
ανταλλαγή», γνωστό σαν σύστηµα «barter» , που περιελάβανε κάποια κτηµατοµεσιτικά
δικαιώµατα τα οποία τους τα παρείχαν, βασιζόµενοι στην απόλυτη ή στη συγκεκριµένη αξία
ανάλογα µε τη σχέση ενός προϊόντος µε άλλο προϊόν αξίας16. Μάλιστα , κατά τον Ηρόδοτο, οι
Λύδιοι έθεσαν την ιδέα του χρήµατος σαν µονάδα µέτρησης για την αξία και απελευθέρωσαν το
σύστηµα ανταλλαγής από τους περιορισµούς που είχε η ανταλλαγή συγκεκριµένων προϊόντων17.
Λόγω της µοναδικότητας της ανταλλαγής των κτηµατοµεσιτικών δικαιωµάτων (ευφορία,
προνοµιακή τοποθεσία, δυνατότητα παροχής νερού) οι αγορές καθορίζονταν από τις
ανεξάρτητες ατοµικές συµφωνίες µεταξύ των αγοραστών και των πωλητών. Αυτή η τακτική
συνέχισε να χαρακτηρίζει τη κτηµατοµεσιτική αγορά όλη τη διάρκεια του µεσαίωνα µέχρι και
σήµερα ακόµα, µε αποτέλεσµα την ξεκάθαρη διαφοροποίηση των τιµών πολύ αργότερα από την
εµπορευµατική αγορά των άλλων αγαθών που ήταν ξεκάθαρα υποκατάστατα, ξεκίνησαν να
προχωρούν προς την ανταγωνιστική συναλλακτική αγορά που είχαν αποδοτικότητα στην κοινή
αγορά τιµών18. Αξία σε αυτή την περίπτωση , όπως αποδεικνυόταν, ήταν η τιµή ή άλλοι όροι
που τίθονταν σύµφωνα µε τις συνθήκες, και ακόµα τόσο οι αγοραστές όσο και οι πωλητές αξιών
δηµιουργούσαν τιµές για κτηµατοµεσιτικές αξίες βασιζόµενοι σε ιστορικές εµπειρίες και
προσωπική εξωστρέφεια , χωρίς να υπάρχει καµία ορισµένη µέθοδος για τη διαδικασία αυτή19.
Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης και του ∆ιαφωτισµού, δηλαδή τον 16ο-18ο αιώνα,
αναπτύχθηκαν και καθορίστηκαν οι βασικές αρχές των οικονοµικών και γι’ αυτό ξεκίνησε και η
συζήτηση για τη θεωρία της αξίας ως κάτι άλλο διαφορετικό από την ανταλλάξιµη τιµή που
µπορούσε να έχει µία συγκεκριµένη στιγµή20. Την περίοδο αυτή ξεκίνησε και η διαµάχη µεταξύ
15

Κιόxος Π. (2006) «Εισαγωγή στην εκτίμηση ακινήτων & μέθοδοι αποτίμησης της αξίας αυτών», Παπασωτηρίου,
σελ 13-15
16
Βλέπε υπ. 15
17
Βλέπε υπ. 15
18
Βλέπε υπ. 15
19
Βλέπε υπ. 15
20
Κιόxος Π. (2006) «Εισαγωγή στην εκτίμηση ακινήτων & μέθοδοι αποτίμησης της αξίας αυτών», Παπασωτηρίου,
σελ 13-15
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των διαφόρων οικονοµικών σχολών που έδιναν τη δική τους εκτίµηση για την αξία. Οι
φυσιοκράτες οικονοµολόγοι την περίοδο εκείνη και ειδικότερα στα χρόνια του ευρωπαϊκού
διαφωτισµού υποστήριζαν σθεναρά ότι η γη είναι η κύρια πηγή πλούτου για µια χώρα και οι
θεωρίες τους αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα στη Γαλλία, που η οικονοµία της ήταν τότε βασισµένη
στο αγροτικό κλάδο, µε κυριότερους εκπροσώπους τον Κεναί, τον Γκουρναί και τον Τουργκό21.
Οι οικονοµολόγοι Adam Smith, David Ricardo και Thomas Malthus ανήκουν στους
µεγάλους κλασσικούς της οικονοµικής ανάλυσης που παρουσίασαν τη βασική θεωρία για το πώς
οι οικονοµικές δυνάµεις σε αλληλεπίδραση µεταξύ τους δηµιουργούσαν την παραγωγή, την
κοστολόγηση και την κατανοµή των αγαθών22. Ο Smith αναγνώρισε επίσης την έννοια της
«αξίας σε χρήση» και την «αξία σε συναλλαγή» που χρησιµοποιούνται εκτενώς στην
κτηµατοµεσιτική. Ειδικότερα αναγνώρισε ότι η τιµή αγοράς ( market price) από µεταπώληση
δεν είναι απαραίτητα ίδια µε την αξία αγοράς ( market value) την οποία και θεωρούσε ως
«φυσική αξία»23. Η αντίληψη του για την αξία βασιζόταν στο κόστος παραγωγής, δηλαδή η αξία
ενός προϊόντος ήταν τέτοια που να αποζηµιώνει όλους όσους συµµετέχουν στην παραγωγή
αυτού, δηλαδή και το ενοίκιο της είναι ένας από τους παράγοντες που διαµορφώνουν το κόστος
παραγωγής24. Ο David Ricardo , ανέφερε ότι όσο πιο εύφορο είναι ένα κοµµάτι γη τόσο
µεγαλύτερο αντίτιµο ενοικίου θα είναι διατεθειµένος να πληρώσει ο ενοικιαστής. Ο Malthus
πάλι υποστήριζε ότι το ενοίκιο της γης ήταν η υπεραξία που δικαιούταν ο ιδιοκτήτης της γης25.
Στα τέλη του 19ου αιώνα µετά από δυναµική σύνθεση των υπαρχόντων σχολών
εµφανίστηκε η Νεοκλασική Σχολή που αναπτύχθηκε σε αυτή η θεωρία της αγοράς σε
ισορροπία και η δηµιουργία αξίας καθώς και η µετατροπή αυτής που µπορεί να µετατραπεί µόνο
για περιορισµένο χρονικό ορίζοντα και κάτω από αυστηρά προκαθορισµένες συνθήκες26.
Σχετικά τώρα µε τη νεότερη ιστορική εξέλιξη, στη δεκαετία του 1940 υπήρχαν ήδη
εµπορικά ακίνητα ( commercial real estate) στην Αµερική και µε την ανάπτυξη πολλών
δεκαετιών τα εµπορικά ακίνητα έχουν « ωριµάσει» για τις επενδύσεις, τη χρηµατοδότηση και τη

21

Βλέπε υπ. 20
Αργύρης Θ. (1993) «Οικονομική του χώρου – Τόμος II : Αστική Οικονομική», Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη , σελ
12-15
23
Βλέπε υπ. 22
24
Βλέπε υπ. 22
25
Βλέπε υπ. 22
26
Βλέπε υπ. 22
22
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µεγιστοποίηση της εµπορικής λειτουργία τους27. Στην Αµερική, αυτοί που ασχολούνται µε την
εξέλιξη των εµπορικών ακινήτων δεν ενδιαφέρονται µόνο για την πώληση αυτών, αλλά και για
τα σχέδια για την ανάπτυξη τους, τη γενικότερη λειτουργία τους, και τη διαχείρισή τους
(management)28. Οι ενασχολούντες µε αυτά θα επιλέξουν ακίνητα µε τις καλύτερες ιδιότητες για
να µειώσουν το ρίσκο των µελλοντικών επενδυτών. Αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που
συµβαίνει στην εµπορική ακίνητη περιουσία (commercial real estate) της Κίνας29. Στην Κίνα, η
ενασχόληση των µάνατζερ µε τα εµπορικά ακίνητα αφορά την πώληση τους, και όχι την κατοχή
τους, επειδή για την ανάπτυξη εµπορικών ακινήτων χρειάζονται µεγάλα χρηµατικά ποσά και το
ισχύον σύστηµα χρηµατοδότησης της Κίνας δεν επιτρέπει στους επενδυτές να τα έχουν στην
κατοχή τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα, γιατί το 70% -80% των κεφαλαίων τους προέρχονται
από τραπεζική δανειοδότηση, συνήθως µικρής διάρκειας30.
Στην Αµερική, το 10% του µετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη των εµπορικών
ακινήτων προέρχεται από τις τράπεζες και το 90% του κεφαλαίου προέρχεται από ίδια κεφάλαια
για την ανάπτυξη και από κεφάλαια από επενδυτές31. Το χαµηλό ποσοστό

τραπεζικής

χρηµατοδότησης και παράλληλα υψηλό ποσοστό της χρηµατοδότησης από άλλα «ταµεία»
µειώνει τον κίνδυνο των ενασχολούντων µε αυτά τα ακίνητα. Σχετικά τώρα µε τη
χρηµατοδότηση των εµπορικών ακινήτων κατά το Moodys, µέχρι το 2007, η αγοραία αξία των
αµερικανικών εµπορικών ακινήτων ήταν 5.300 δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ, το ποσοστό της
αγοραίας αξίας των εµπορικών ακινήτων ήταν 36,6% για γραφεία, 24% για τα διαµερίσµατα,
22,1% για τα καταστήµατα, 15,3% για τα βιοµηχανικά ακίνητα, 2% για τα ξενοδοχεία και ούτω
καθεξής32. Σύµφωνα µε την Deloitte, η δοµή της χρηµατοδότησης των αµερικανικών εµπορικών
ακινήτων ήταν 50% από τραπεζικά δάνεια, 25% από το CMBS, 10% των δανείων από τις
ασφαλιστικές εταιρείες και το 15% από άλλες πηγές33.

27

Αργύρης Θ. (1993) «Οικονομική του χώρου – Τόμος II : Αστική Οικονομική», Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, σελ
17-19
28
Βλέπε υπ. 27
29
Βλέπε υπ. 27
30
Βλέπε υπ. 27
31
Γκάνος Ι. (2012) « Η αβεβαιότητα ως προς τι εκτιμήσεις ακινήτων , Η αγορά ακινήτων στην πρόσφατη
χρηματοοικονομική κρίση», Τράπεζα της Ελλάδος, σελ 163-175
32
Βλέπε υπ. 31
33
Βλέπε υπ. 31
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Σε σύγκριση µε την γενικότερη χρηµατοδότηση ακινήτων, η χρηµατοδότηση εµπορικών
ακινήτων στην Αµερική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Πρώτον, η κύρια πηγή των
κεφαλαίων προέρχεται από θεσµικούς επενδυτές, όπως οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες
και τα συνταξιοδοτικά ταµεία και οι δανειζόµενοι είναι κατασκευαστές και επενδυτές34.
Ωστόσο, για οικιστικά ακίνητα (residential real estate), οι δανειζόµενοι είναι κυρίως ιδιώτες που
θα αγοράσουν τα σπίτια. ∆εύτερον, η µόχλευση - δανεισµός είναι υψηλή. Σύµφωνα µε RREEF
και ULT, µέχρι το τέλος του 2008, το σύνολο της µόχλευσης των εµπορικών ακινήτων ήταν
περίπου 60%35.
Σε καλές οικονοµικές περιόδους, η χρηµατοδότηση των αµερικανικών εµπορικών
ακινήτων χωρίζεται σε χρηµατοδότηση χρέους και χρηµατοδότηση ιδίων κεφαλαίων . Για τη
χρηµατοδότηση µε χρήση ίδιων κεφαλαίων, υπάρχουν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, πράγµα
που σηµαίνει ότι οι επενδυτές έχουν τα ίδια κεφάλαια των εισηγµένων εταιρειών ακίνητης
περιουσίας και δηµόσια κεφάλαια, τα οποία είναι REITs. Σύµφωνα µε την εκτίµηση του ULI,
µέχρι το τέλος του 2008, το ποσοστό της χρηµατοδότησης των δύο µεθόδων είναι 80% και 20%
αντίστοιχα. Τα REITs ή αλλιώς στα ελληνικά Α.Ε.Ε.Α.Π, έννοια που θα εξηγηθεί παρακάτω, ως
τρόπος χρηµατοδότησης αναπτύσσεται πολύ καλά στην Αµερική. Μέχρι σήµερα υπάρχουν
περισσότερες από 200 εταιρείες που εµπιστεύονται τις συναλλαγές τους στα χρηµατιστήρια.
Στην Αµερική το έτος 2009, υπήρχαν σε ποσοστό 80% REITs ίδιων κεφαλαίων, 15% REITs
ενυπόθηκων δανείων και 5% υβριδικά REITs .
Για τη χρηµατοδότηση του χρέους, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της
Οµοσπονδιακής Εταιρείας Ασφάλισης Καταθέσεων, µέχρι το τέλος του 2009, το συνολικό ποσό
του χρέους για τα αµερικανικά εµπορικά ακίνητα ήταν 3,4 τρισεκατοµµύρια δολάρια, 50,3% για
τις εµπορικές τράπεζες και για τα ταµιευτήρια, 20,7% για τα CMBS (Commercial mortgagebacked securities) και τα CDO (collateralized debt obligation ) , και το άλλο για τους λοιπούς
θεσµικούς επενδυτές. Η χρηµατοδότηση του χρέους διαιρείται σε ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι
τα τραπεζικά δάνεια και το δηµόσιο χρέος, το οποίο είναι CMBS36 . Τα τραπεζικά δάνεια
αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του χρέους των εµπορικών ακινήτων. Στο τµήµα της αγοράς
34

Βλέπε υπ. 31
Βλέπε υπ. 31
36
Γκάνος Ι.(2012) « Η αβεβαιότητα ως προς τι εκτιμήσεις ακινήτων , Η αγορά ακινήτων στην πρόσφατη
χρηματοοικονομική κρίση», Τράπεζα της Ελλάδος, σελ 175-178
35
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ακινήτων που αφορά κατοικίες, η δανειοδότηση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, τα
περισσότερα δάνεια είναι από περιφερειακές και κοινοτικές τράπεζες ή ιδρύµατα. ∆εύτερον, το
ποσοστό της µη εξόφλησης - αποπληρωµής είναι συνήθως χαµηλότερο από τα δάνεια για την
ανάπτυξη ή απόκτηση εµπορικών ακινήτων 37.
Στην Ευρώπη τώρα, η αγορά εµπορικών ακινήτων τα τελευταία χρόνια γνωρίζει
άνθηση, και ιδιαίτερα µε την άνοδο της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης η αγορά εµπορικών
ακινήτων δέχθηκε περαιτέρω τόνωση. Εκτιµάται ότι µέχρι το 2007 η συνολική έκταση των
ευρωπαϊκών εµπορικών ακινήτων ήταν 130.200.000 τετραγωνικά µέτρα. Ωστόσο, σε σύγκριση
µε τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, ο συνολικός αριθµός των εµπορικών κέντρων στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης είναι χαµηλός, το οποίο σηµαίνει ότι υπάρχει µεγάλο περιθώριο
ανάπτυξης38. Εξαιτίας αυτών των δυνατοτήτων λοιπόν, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη
κατασκευάσθηκαν πρόσφατα µεγάλα εµπορικά κέντρα. Στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία,
τα εµπορικά κέντρα είναι επίσης µεσαίου και µεγάλου µεγέθους, ως επί το πλείστων 5.000 µε
15.000 τετραγωνικά µέτρα39. Στην Ευρώπη, η µεγαλύτερη αγορά ακινήτων εντοπίζεται στη
Γερµανία, τη Γαλλία και την Ιταλία όπου και η χρηµατοδότηση ακινήτων είναι πιο «ώριµη». Στη
Γερµανία, η κύρια επιλογή χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη ακίνητων εξακολουθεί να είναι τα
τραπεζικά δάνεια και υπάρχουν όλα τα είδη των τραπεζών, οι τράπεζες ενυπόθηκων δανείων, τα
ταµιευτήρια, οι εµπορικές τράπεζες και οι κρατικές τράπεζες.
Στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι επιλογές χρηµατοδότησης ακινήτων ποικίλουν. Ακόµη και οι
µικρές επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µέσω διαφορετικών
διαδροµών. Μπορούν να χρησιµοποιούν τραπεζικά δάνεια ή να χρησιµοποιηθεί ένας ειδικός στα
οικονοµικά ιδιοκτησίας. Τα δάνεια είναι κυρίως για τις µικρές και µεσαίες χρηµατοδοτήσεις
ακινήτων. Ο µεσίτης παρέχει γνώση της αγοράς για να βοηθήσει τους δανειολήπτες να
δανειστούν πιο εύκολα χρήµατα. Οι δανειστές για τη χρηµατοδότηση ακινήτων προέρχονται από
όλους τους τοµείς της τραπεζικής και της χρηµατοδοτικής βιοµηχανίας. Πρώτον, οι εµπορικές
τράπεζες παρέχουν απευθείας δάνεια σε δανειολήπτες40. ∆εύτερον, εισηγµένοι και µη
εισηγµένοι εξειδικευµένοι στα ακίνητα δανειστές έχουν µεγάλη εµπειρία στην αξιολόγηση και
37

Βλέπε υπ. 36
Βλέπε υπ. 36
39
Βλέπε υπ.36
40
Βλέπε υπ. 36
38
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την ανάπτυξη του έργου. Τρίτον, υπάρχουν κάποιοι µικροί ιδιώτες δανειστές που χρησιµοποιούν
ίδια κεφάλαια41.
Στον ελλαδικό χώρο ο τραπεζικός δανεισµός και η αντιπαροχή ήταν οι σηµαντικότεροι
τρόποι χρηµατοδότησης στην αγορά ακινήτων πριν να ξεσπάσει η οικονοµική κρίση. Οι
επενδύσεις σε ακίνητα συνδέονται άµεσα µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα42, κατά τα
προηγούµενα χρόνια περισσότερο και σήµερα σε περίοδο οικονοµικής δυσπραγίας λιγότερο.
Ειδικότερα οι επενδύσεις σε ακίνητα όπως γνωρίζουµε είναι ιδιαίτερα υψηλές και δηµιουργείται
η ανάγκη για χρηµατοδότηση αυτών µε διάφορους τρόπους συµβατικούς ή εναλλακτικούς, τους
δεύτερους από τους οποίους θα αναλύσουµε εκτενώς στα επόµενα κεφάλαια ως κυρίως θέµα της
παρούσας εργασίας.43 ∆εν είναι λίγες οι φορές που η χρηµατοδότηση για επένδυση σε ακίνητα
έχει λάβει χώρα µέσω δανειζόµενων κεφαλαίων από τις τράπεζες, µε τη µορφή είτε επενδυτικών
δανείων για την ανάπτυξη κάποιου ακινήτου είτε στεγαστικών δανείων44. Από τη σκοπιά του
κατασκευαστή τα µεν πρώτα αποτελούν το κεφάλαιο για να υλοποιήσει το σχεδιαζόµενο έργο
ενώ τα δεύτερα διευρύνουν το αγοραστικό του κοινό διευκολύνοντας τους αγοραστές να
αγοράσουν- επενδύσουν σε ένα ακίνητο45. Μέσω της προσφοράς ποικίλων δανείων από τις
Τράπεζες αναπτύσσονται οι χρηµατοδοτικές αγορές που έχουν δηµιουργηθεί για την ορθή
τοποθέτηση των αποταµιεύσεων προς τους δανειζόµενους για επενδυτικούς σκοπούς και η
λειτουργία αυτή εκτελείται µε την πώληση έµµεσων ασφαλειών στους αποταµιευτές και την
αγορά πρωτευουσών ασφαλειών από τους δανειζόµενους46.
Τα δάνεια υποθήκης διαχωρίζονται σε αυτά που έχουν σταθερό και σε αυτά που έχουν
κυµαινόµενο επιτόκιο και η επιλογή τους εξαρτάται από το βαθµό σταθερότητας της οικονοµίας
και τα προβλεπόµενα επίπεδα εξέλιξης του πληθωρισµού47. Το κόστος του δανείου είναι
αθροιστικά το κόστος από το ρυθµό των επιτοκίων, τις αµοιβές και τις δαπάνες από τους

41

Βλέπε υπ. 36
Χαρδουβέλης Γ. , Σαμπανιώτης Θ. (2012) « Η ελληνική αγορά ακινήτων στα χρόνια της κρίσης, Η αγορά
ακινήτων στην πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση», Τράπεζα της Ελλάδος, σελ 43-70
43
Βλέπε υπ. 42
44
Βλέπε υπ. 42
45
Βλέπε υπ. 42
46
Βλέπε υπ. 42
47
Χαρδουβέλης Γ. , Σαμπανιώτης Θ. (2012) « Η ελληνική αγορά ακινήτων στα χρόνια της κρίσης, Η αγορά
ακινήτων στην πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση», Τράπεζα της Ελλάδος, σελ 48-70
42
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λοιπούς όρους της δανειοδότησης48. Οι αµοιβές και τα έξοδα δανεισµού αποτελούνται από τις
θεσµικές δαπάνες, από τις επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων και τις πρόσθετες οικονοµικές
επιβαρύνσεις. Η εξόφληση των δανείων που λαµβάνονται ως «βοήθεια» για την επένδυση σε
ακίνητα µπορούν να εξοφληθούν είτε µε τον τρόπο της σταθερής απόσβεσης του δανείου CAM
(Constant Amortization Mortgage), όπου η µείωση του κεφαλαίου είναι γραµµική και
προκύπτουν ισόποσες δόσεις, είτε µε τον τρόπο του δανείου σταθερών πληρωµών CPM
(Constant Payment Mortgage ) όπου το κεφάλαιο και οι αντίστοιχοι τόκοι δεν διανέµονται
γραµµικά 49.
Πέρα από επενδυτικά δάνεια που έδιναν σε περιόδους ευφορίας οι Τράπεζες για τις
επενδύσεις σε ακίνητα, έδιναν και στεγαστικά δάνεια, δηλαδή τραπεζικά προϊόντα που
χορηγούνταν για σκοπούς αγοράς, κατασκευής ή επισκευής κατοικίας ή επαγγελµατικής στέγης,
για αγορά οικοπέδου ή για αποπληρωµή άλλου δανείου. Για την εξασφάλιση50 αυτών των
δανείων όµως η Τράπεζες ζητούσαν, γιατί σήµερα πια δεν δίδονται σχεδόν καθόλου εκτός από
ελάχιστες εξαιρετέες περιπτώσεις, την προσηµείωση υποθήκης του ακινήτου για την δική τους
ασφάλεια. Το προσηµειωµένο ακίνητο, µετά τον έλεγχο για την τεχνική αρτιότητα, την
εµπορική του αξία και την εµπορευσιµότητα του καθώς και τα βάρη που είχε, έπρεπε να είναι
νόµιµο, να µην υφίστανται κατασχέσεις ή διεκδικητικές αγωγές και να µη βαρύνεται από
υποθήκες ή προσηµειώσεις οι οποίες να προέρχονται από φυσικό πρόσωπο ή άλλο µη
χρηµατοπιστωτικό φορέα. Ένας άλλος τρόπος εξασφάλισης των Τραπεζών πέρα από τις
προσηµειώσεις ήταν και η δέσµευση εκ µέρους τους αξιογράφων, όπως µετοχών και αµοιβαίων
κεφαλαίων (cash collateral) του δανειζόµενου. Σηµαντικός παράγοντας που αποτελεί και
εξασφάλιση της Τράπεζας προκειµένου να χορηγήσει ένα στεγαστικό δάνειο είναι και η
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη. Η τράπεζα επικεντρώνεται στα
οικονοµικά στοιχεία του πελάτη, τα επαγγελµατικά , τα περιουσιακά αλλά και τα οικογενειακά
και τα ατοµικά του στοιχεία. Βασιζόµενη σε αυτά τα στοιχεία για τη έγκριση ενός τέτοιου
δανείου µια τράπεζα, είναι αντιληπτό γιατί σήµερα έχουν εκλείψει τα δάνεια αυτά.
Τα στεγαστικά δάνεια αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια κινητήριο µοχλό για την
ανάπτυξη της κτηµαταγοράς. Τα ελληνικά νοικοκυριά καθώς και οι επιχειρήσεις στηρίχτηκαν
48

Βλέπε υπ. 47
Βλέπε υπ. 47
50
Βλέπε υπ. 47
49
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αποκλειστικά στα στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση, την επισκευή, τη συντήρηση ή την
επέκταση ενός ακινήτου. Χρονιά ορόσηµο αποτέλεσε το 2005 καθώς η αύξηση των
αντικειµενικών αξιών και ο νέος τότε φορολογικός νόµος που τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2006,
οδήγησαν την πλειοψηφία των κατασκευαστών στην έκδοση δεκάδων οικοδοµικών αδειών, για
τις οποίες θα ίσχυε το παλαιό φορολογικό σύστηµα, ενώ ταυτόχρονα εκατοντάδες υποψήφιοι
επενδυτές έσπευσαν να προβούν σε αγορά ακινήτων µε σκοπό να µη επιβαρυνθούν φορολογικά
βάση των νέων τότε εισερχόµενων διατάξεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη ραγδαία αύξηση του
ρυθµού χορήγησης στεγαστικών δανείων και στη συνέχεια την αναµενόµενη µείωση τους κατά
το δεύτερο εξάµηνο του 2006 ως συνέπεια της πτώσης της κτηµαταγοράς.
Όπως ήδη έχουµε αναφέρει ο δανεισµός έχει περιοριστεί σε µεγάλο βαθµό, αλλά το
σύστηµα της αντιπαροχής έχει πληγεί ακόµα περισσότερο. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή ο µεν
εργολήπτης αναλαµβάνει την ανέγερση οικοδοµικού έργου µε εργολαβικό αντάλλαγµα
ορισµένες οριζόντιες ιδιοκτησίες, ο δε οικοπεδούχος εξασφαλίζει χωρίς δαπάνη έτοιµες
ιδιοκτησίες π.χ. διαµερίσµατα, γραφεία, καταστήµατα κλπ. Η αντιπαροχή οικοπέδων µε
διαµερίσµατα είναι µέθοδος δόµησης που χρησιµοποιήθηκε έντονα στην Ελλάδα κατά τη
µεταπολεµική περίοδο και µετά τον εµφύλιο. Σε αυτή τη µέθοδο στηρίχθηκε η οικοδόµηση του
Αθηναϊκού Συγκροτήµατος, µε όλα τα µειονεκτήµατα που της έχουν κατά καιρούς καταλογίσει .
Η σπουδαιότητα του θεσµού αυτού έγκειται στο γεγονός ότι µε την ουσιαστική µείωση
του αρχικού χρηµατικού κεφαλαίου που συνεπάγεται η µη καταβολή αντιτίµου για την αγορά
του οικοπέδου, αποτέλεσε το κλειδί της µεταπολεµικής ανοικοδόµησης µε πολυκατοικίες στην
Αθήνα και στα άλλα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας

51

. Η ουσιαστική διαφοροποίησή του

συστήµατος της αντιπαροχής, ως τρόπου παραγωγής κτιριακού προϊόντος, είναι ότι εκτός της
µείωσης του χρηµατικού κεφαλαίου κίνησης που απαιτείτο για την ανοικοδόµηση,
διευκολύνθηκε σε µεγάλο βαθµό η δυνατότητα συµφωνίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών
µε τον περιορισµό της στο αρχικό στάδιο των διαπραγµατεύσεων52 .Έτσι ξεπεράστηκε το
πρόβληµα απαίτησης µεγάλου αρχικού κεφαλαίου για την αγορά του οικοπέδου από τον
κατασκευαστή καθώς και οι ενδεχόµενες διαφωνίες που παρουσιάζονταν κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου

53

.Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στον κατασκευαστή να επιδιώξει κέρδος

51

Πρεβελάκης Γ. (2000) «Athenes: Urbanisme, Culture et Politique, L’Harmattan » σελ 40-42
Βλέπε υπ. 51
53
Βλέπε υπ. 51
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µέσα από την επιχειρηµατική του δραστηριότητα. Η ανοικοδόµηση την οποία τροφοδότησε η
αντιπαροχή λειτούργησε πολλαπλασιαστικά για την απογείωση της Ελληνικής οικονοµίας.

3. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ – REITs

Ο θεσµός των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π) έχει αναπτυχθεί
και αναπτύσσεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην χώρα µας ακολουθώντας τις διεθνείς
τάσεις54. Το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που περιβάλλει τα ελληνικά REITs ή REIC (Real
Estate Investment Trusts, Real Estate Investment Companies αντίστοιχα) κατά την επίσηµη και
διεθνή ορολογία, τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά σε θεσµικούς επενδυτές που αποβλέπουν σε
υψηλές µερισµατικές αποδόσεις και αναµένεται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στις
εξελίξεις της εγχώριας αγοράς ενόψει των ευκαιριών που δηµιουργούνται από τις χαµηλές
αποτιµήσεις εµπορικών και όχι µόνο ακινήτων στην κτηµαταγορά55. Από επιστηµονικής άποψης
αποτελούν ξεχωριστά και πολύ ενδιαφέροντα επενδυτικά οχήµατα τα οποία ενσωµατώνουν σε
πρακτικό επίπεδο την εφαρµογή της εκτιµητικής, λογιστικής, ελεγκτικής, νοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επιστήµης στο πλαίσιο της διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας56.
Η Α.Ε.Ε.Α.Π αποτελεί µία εταιρεία που ως αποκλειστικό σκοπό έχει τη διαχείριση
χαρτοφυλακίου κινητών αξιών και ακίνητης περιουσίας που παράγουν εισόδηµα. Είναι εταιρεία
κλειστού τύπου µε κύρια χαρακτηριστικά την διανοµή του µεγαλύτερου µέρους των ετήσιων
κερδών και την ειδική φορολογική µεταχείριση. To νοµικό καθεστώς57 των REIΤ στην Ελλάδα
εισήχθη για πρώτη φορά τον ∆εκέµβριο του 1999 µε τον Νόµο 2778/1999. Από τότε ο αρχικός
νόµος τροποποιήθηκε από τους 2892/2001, 2992/2002, 3522/2006, 3581/2007, 3697/2008 και
τελικώς από τον ν. 4141/2013 και τον ν. 4389/2016 µε τους οποίους αντικαταστάθηκαν τα
άρθρα 21-28,30,31 του αρχικού 2778/1999. Το θεσµικό πλαίσιο συµπληρώνεται από τις
διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 καθώς και από κανονιστικές διατάξεις της Επιτροπής
54

Ζεντέλης Π. (2001) « Real Estate, Αξία Εκτιμήσεις, Ανάπτυξη, Επενδύσεις, Διαχείριση», Παπασωτηρίου ,σελ 6065
55
Βλέπε υπ. 54
56
Βλέπε υπ. 54
57
Καρυτινός (2009) «Εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας , ελληνικό και διεθνές πλαίσιο λειτουργίας»,
Τράπεζα Ελλάδος, σελ 115-128

16

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ REAL ESTATE
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA PART-TIME 2014-2016, ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κεφαλαιαγοράς (όπως οι υπ’ αριθµ. 7/249/25.7.2002, 7/259/19.12.2002, 8/259/19.12.2002 και
13/350/31.8.2005) και του Υπουργείου Οικονοµικών.
Πιο συγκεκριµένα, η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία είναι ανώνυµη εταιρεία
µε αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώµατος αγοράς
ακινήτου δια προσυµφώνου και γενικώς την διενέργεια επενδύσεων58. Το µετοχικό κεφάλαιο
που απαιτείται κατά τη σύσταση της εισφέρεται ολοσχερώς και δεν µπορεί να είναι λιγότερο από
25.000.000 ευρώ, µε το ύψος του ποσού αυτού να µεταβάλλεται µε απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς59. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συγκροτείται από εισφορές µετρητών,
µέσων χρηµαταγοράς, κινητών αξιών καθώς και άλλων κινητών ή ακινήτων τα οποία είναι
απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας. Η αποτίµηση των
εισφορών σε είδος διενεργείται κατά εφαρµογή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, µε
γνωµοδότηση τριµελούς επιτροπής που αποτελείται από έναν ορκωτό ελεγκτή, έναν
πιστοποιηµένο εκτιµητή και από έναν υπάλληλο πτυχιούχο πανεπιστηµίου. Για να εκδοθεί άδεια
σύστασης της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαιτείται να είχε χορηγηθεί
προηγουµένως από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας της60. Για την χορήγηση της
άδειας εκτιµώνται η οργάνωση, τα τεχνικά και οικονοµικά µέσα της εταιρείας , η αξιοπιστία και
η πείρα των προσώπων που πρόκειται να την διοικήσουν ενώ υποβάλλει και λεπτοµερή
περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής και των χρήσεων ακινήτων, στα οποία η εταιρεία θα
επενδύει τα διαθέσιµα της, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων της αγοράς στα οποία
βασίζεται η στρατηγική της και των µέσων που αυτή προτίθεται να χρησιµοποιήσει για την
επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων61.
Τα διαθέσιµα της ΑΕΕΑΠ επενδύονται αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία, (σε ποσοστό
τουλάχιστον 80% του ενεργητικού της), καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς, κινητές αξίες, άλλα
κινητά και ακίνητα για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών τα οποία δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν κατά τον χρόνο κτήσης σωρευτικά το 10% του ενεργητικού της. Ως ακίνητη
περιουσία νοούνται τα κάθε είδους ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
µέλος της ΕΕ ή σε τρίτο κράτος και αποκτώνται κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή συστήνεται
58

Καρυτινός (2009) «Εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας , ελληνικό και διεθνές πλαίσιο λειτουργίας»,
Τράπεζα Ελλάδος, σελ 115-128
59
Βλέπε υπ. 58
60
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επικαρπία υπέρ της εταιρείας. Στην ακίνητη περιουσία εµπίπτουν 62:
•

Επαγγελµατικές στέγες για εµπορικό ή βιοµηχανικό σκοπό συµπεριλαµβανοµένου
των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, της τουριστικής κατοικίας και των µαρίνων
ελλιµενισµού

•

Κατοικίες, εξοχικές κατοικίες οι οποίες δεν µπορούν κατά τον χρόνο κτήσεως να
υπερβαίνουν το 25% του συνόλου των επενδύσεων.

•

Ακίνητα υπό ανέγερση, αναπαλαίωση, αποπεράτωση, επισκευή, συντήρηση,
µεταβολή χρήσης τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για επαγγελµατική χρήση. Η πρώτη
φάση ολοκλήρωσης εργασιών µπορεί να πραγµατοποιείται σε διάστηµα 36 µηνών µε
δυνατότητα αναθεώρησης και τα έξοδα των εργασιών για τα ακίνητα αυτής της
κατηγορίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν στο σύνολο τους το 40% επί του
συνόλου των επενδύσεων όπως αυτό θα έχει διαµορφωθεί µετά την ολοκλήρωση των
εργασιών.

Η ΑΕΕΑΠ επίσης επενδύει σε απαιτήσεις προς απόκτηση ακίνητης περιουσίας, σε άλλες
εταιρίες υπό προϋποθέσεις και σε δικαιώµατα από χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων είτε µε
απευθείας κατάρτιση από την εταιρία σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης είτε µε εκχώρηση σε
αυτήν προϋφιστάµενης σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων που έχει συνάψει τρίτος
(µε αξία δικαιωµάτων τον χρόνο κτήσεως < 25% του συνόλου των επενδύσεων)63.
Η αποτίµηση της αξίας των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ διενεργείται στο τέλος κάθε
εταιρικής χρήσης από νόµιµο ελεγκτή, ο οποίος δεσµεύεται από την ειδική τακτική έκθεση που
συντάσσεται κάθε φορά για τον σκοπό αυτό από ανεξάρτητο εκτιµητή64. Πρέπει να τονιστεί ότι
ο εκτιµητής διενεργεί εκτίµηση της αξίας των ακινήτων και των µετοχών για τις επενδύσεις των
διαθεσίµων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης κατά την µεταβίβαση στοιχείων της ακίνητης
περιουσίας τα οποία έχουν ενταχθεί στις επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ ή µετοχών άλλων εταιρειών ή
δικαιώµατος επί ακινήτου το τίµηµα που καταβάλλεται ή εισπράττεται µπορεί να είναι
µεγαλύτερο ή µικρότερο µέχρι 5% της αξίας που έχει προσδιορίσει ο εκτιµητής65.
Στο τέλος κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
62
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δηµοσιεύει εξαµηνιαία κατάσταση επενδύσεων των διαθεσίµων της µε ξεχωριστή αναφορά στις
κατηγορίες επενδύσεων66. Η κατάσταση περιλαµβάνει την περιγραφή κάθε ακινήτου, το σκοπό
για τον οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί, την εµπορική του αξία σε σχέση µε την
αντικειµενική εφόσον αυτή έχει οριστεί, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιµο
για να επιτρέψει την αξιολόγηση των επενδύσεων της εταιρίας. Η εξαµηνιαία κατάσταση
βασίζεται σε έκθεση ανεξάρτητου πιστοποιηµένου εκτιµητή και ελέγχεται από νόµιµο ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο. Το ειδικότερο περιεχόµενο της κατάστασης επενδύσεων µπορεί να οριστεί
µε απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς67.
Η ΑΕΕΑΠ µετά την σύσταση της εισάγει υποχρεωτικά της µετοχές της σε οργανωµένη
αγορά µε προθεσµία δύο ετών, η οποία µπορεί να παραταθεί κατά 24 µήνες το ανώτερο. Κατά
τον χρόνο εισαγωγής της πρέπει να έχει επενδυθεί τουλάχιστον το 50% του µετοχικού
κεφαλαίου σε ακίνητη περιουσία.
Η επιτρεπόµενη µόχλευση (leverage) της εταιρίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 75% για
την χρηµατοδότηση των επενδυτικών ακινήτων και για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα το
ύψος των δανείων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας του συνόλου των ιδίων
κεφαλαίων της εταιρίας µειουµένων κατά το συνολικό ποσό των επενδύσεων της εταιρίας σε
ακίνητα68. Σχετικά µε την διανοµή κερδών η ΑΕΕΑΠ υποχρεούται να διανέµει ετησίως στους
µετόχους της τουλάχιστον το 50% των ετήσιων καθαρών προς διανοµή κερδών της. Τονίζεται
ότι, τα λογιστικά κέρδη που σχετίζονται µε την υπεραξία από την πώληση ακινήτων δεν
συµπεριλαµβάνονται στη διανοµή69. Αν προβλέπεται από το καταστατικό και έπειτα από
απόφαση της γενικής συνελεύσεως επιτρέπεται η µη διανοµή µερίσµατος από την εταιρία70.
Θεωρητικά, η φορολόγηση των ελληνικών REIT περιορίζεται στη φορολόγηση του
µέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως
απεικονίζονται στους εξαµηνιαίους πίνακες επενδύσεων µε φορολογικό συντελεστή ο οποίος
αντιστοιχεί στο 10% του επιτοκίου παρέµβασης της ΕΚΤ συν 1%71.. Αυτό σηµαίνει ότι για ECB
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interest rate = 0.15% ο φορολογικός συντελεστής διαµορφώνεται Tax Rate = 10%(0.15% +1%)
= 0,115%. Ο οφειλόµενος φόρος κάθε εξαµήνου δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 0,375% του
µέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίµων, σε τρέχουσες τιµές. Ο φόρος
αποδίδεται στην αρµόδια φορολογική αρχή µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα που
ακολουθεί το χρονικό διάστηµα που αφορούν οι εξαµηνιαίοι πίνακες επενδύσεων. Σε περίπτωση
παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων µερισµάτων, ο φόρος αυτός συµψηφίζεται µε το φόρο που
προκύπτει από τη δήλωση που υποβάλλεται από την Εταιρεία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
εντός του µηνός Ιουλίου. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση της εταιρίας και των µετόχων της. Κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από πώληση
µετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν κατά ή µετά την 01 Ιουλίου, 2013 υπόκεινται σε φόρο 20% και
ταυτόχρονα κατά την µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών ο πωλητής είναι υπόχρεος σε φόρο
µεταβίβασης 0.2%. Επίσης οι ΑΕΕΑΠ είναι υπόχρεες σε ετήσιο φόρο µε συντελεστή (0.1%) επί
της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων που εµφανίζονται στο Ενεργητικό της, εξαιρούνται όµως
µετά την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από τον φόρο µεταβίβασης ακινήτων72. Εταιρικοί και
ανεξάρτητοι µέτοχοι απολαµβάνουν φορολογική εξαίρεση από τα µερίσµατα που τους
καταβάλλονται. Η φορολογική µεταχείριση των υπεραξιών που προκύπτουν από τη διάθεση των
µετοχών της ΑΕΕΑΠ ακολουθεί την ίδια µεταχείριση όπως τα κέρδη από την πώληση µετοχών
εισηγµένων στο χρηµατιστήριο, αν και αυτό µένει να διευκρινιστεί73.

3.1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ REITs ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής κρατάνε τα σκήπτρα στην αγορά των REITs καθώς
αποτελούν την γενέτειρα του θεσµού αυτού. Από την άλλη, στον ευρωπαϊκό χώρο, εξάπλωση
της αγοράς παρατηρείται ιδιαίτερα στη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία µε την
απουσία όµως µιας πανευρωπαϊκής ρύθµισης για τα REITs να αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα
για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσµού και επένδυση σε ένα διευρυµένο γεωγραφικά
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χαρτοφυλάκιο ακινήτων74.
Τα REITs δηµιουργήθηκαν στις Η.Π.Α το 1960 ως ένα µέσο για επένδυση σε εµπορικά
ακίνητα από όλους και ως µία νέα πηγή κεφαλαίου για τους κατασκευαστές και τους ιδιοκτήτες
ακινήτων που παράγουν εισόδηµα. Αρχικά η ανάπτυξη τους γινόταν µε πολύ χαµηλούς ρυθµούς
και οι συµµετέχοντες στην αγορά εµπορικών ακινήτων δεν έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι
δυνητικοί επενδυτές ήταν διστακτικοί ως τα τέλη του 90 καθώς τα REITs έως τότε είχαν
προβλήµατα φήµης75. Μετά τις θεσµικές αλλαγές το 1986 που επετράπει η εσωτερική διοίκηση
των REITs (καθώς µέχρι τότε υπήρχε εξωτερική διοίκηση) και µετά την ενεργό συµµετοχή των
τραπεζών επενδύοντας σε εταιρίες µε καλό µάνατζµεντ και υγιές χαρτοφυλάκιο ακινήτων, η
αγορά άρχισε να αυξάνεται µε ταχύτερους ρυθµούς76. Παρακάτω στο διάγραµµα φαίνεται ο
καθαρός αριθµός ανά έτος των εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που λειτουργούσαν
στις Η.Π.Α από το 1971 έως και τα τέλη του 2013. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι η αύξηση
που άρχισε µετά τις αλλαγές που αναφέρθηκαν το 1986 καθώς και η πτώση (2007-2009) που
προκλήθηκε από την χρηµατοπιστωτική κρίση77.

∆ιάγραµµα : Εξέλιξη του αριθµού των REITs στις Η.Π.Α (1971-2013)

Πηγή δεδοµένων www.reit.com

Οι εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία καταλαµβάνουν το 99,1% της αγοράς Real
Estate σύµφωνα µε τα στοιχεία της EPRA την 31 Ιουλίου 2014 για την Βόρειο Αµερική
κάνοντας εµφανή την κυριαρχία τους. Στις Η.Π.Α οι διακρίσεις των REITs είναι αρκετές και
74
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περιλαµβάνουν REITs που επενδύουν κυρίως: σε εµπορικά ακίνητα (Retail), σε κατοικίες
(Residential), σε νοσοκοµεία και µονάδες υγείας (Healthcare), σε χώρους γραφείων (Office) και
σε υποθηκευµένα ακίνητα (Mortgage).

78

Στην µακρόχρονη ιστορία τους τα US REITs έχουν

δείξει ότι µπορούν να βελτιώσουν την ρευστότητα και την αποτελεσµατικότητα στην κατανοµή
κεφαλαίων στην αγορά ακινήτων. Την ίδια στιγµή τα φορολογικά πλεονεκτήµατα, συνοδεύονται
από µία θεσµική δοµή που µειώνει την εταιρική ευελιξία και επιδρά αρνητικά στις αποδόσεις
ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης 79.
Ακολουθώντας τις πρακτικές των Η.Π.Α η Ευρώπη αν και µε χρονική υστέρηση και µε
χαµηλότερους ρυθµούς, υιοθέτησε τον θεσµό των REITs δοµηµένο στην ίδια λογική
φοροελαφρύνσεων. Εξαιρώντας την Ολλανδία, όπου η πρώτη εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία ιδρύθηκε και εισήγαγε σε οργανωµένη αγορά τις µετοχές της το 1969, για τις
υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε ο θεσµός των REITs αποτελεί µία καινούργια πρόκληση δεδοµένου ότι
στη Γαλλία η νοµοθεσία τέθηκε σε ισχύ το 2003, ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γερµανία το
200780.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της EPRA την 31 Ιουλίου 2014 οι εταιρίες επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία καταλαµβάνουν το 65,5% σε όρους κεφαλαιοποίησης των εταιριών Real
Estate που διαπραγµατεύονται στις ευρωπαϊκές αγορές (REITs :65.5%, Non REITs 34.5%)81.
Αν και τα REITs στην Ευρώπη δείχνουν να καταλαµβάνουν όλο και µεγαλύτερο µερίδιο
στην αγορά ακινήτων, περιορίζονται από την απουσία ενός πανευρωπαϊκού φορολογικού και
λειτουργικού πλαισίου. Από τα 28 κράτη-µέλη της Ε.Ε µόνο τα 13 επιτρέπουν κάποιας µορφής
φορολογική διαφάνεια για τα REITs, αλλά η δοµή τους διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα.
Tα REITs ανάµεσα στα κράτη της Ε.Ε αντιµετωπίζουν έντονες διαφορές στις λειτουργικές
απαιτήσεις, στους κανόνες για τις επενδύσεις σε ακίνητα και στους χρηµατοδοτικούς
περιορισµούς82. Η κατάσταση που επικρατεί σήµερα εµποδίζει την ελεύθερη διακίνηση
επενδυτικών ροών ανάµεσα στα κράτη και προϊδεάζει αρνητικά τους επενδυτές ιδιαίτερα στις
χώρες που δεν έχει εισαχθεί ένα πλαίσιο φορολογικής διαφάνειας. Κάτω από τις υπάρχουσες
ρυθµίσεις τα REITs σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν µπορούν να συγκριθούν µε την αγορά των
78
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Η.Π.Α83.
Σχετικά µε τις αναδυόµενες αγορές, την 1 Μαΐου του 2013 τέθηκε σε ισχύ το νοµικό
πλαίσιο για την επίσηµη λειτουργία των REITs στη Νότιο Αφρική. Το πλαίσιο και η δοµή των
αφρικανικών REITs ακολουθεί την διεθνή πρακτική γεγονός που θα προσελκύσει τους διεθνείς
επενδυτές µε εκτιµήσεις που τα ανεβάζουν στην 8η θέση της παγκόσµιας αγοράς εταιρειών που
επενδύουν σε ακίνητη περιουσία. Οι χώρες της Λατινικής Αµερικής αποτελούν και αυτές
αναδυόµενες αγορές µε αυξητικές τάσεις όσον αφορά τον αριθµό των REITs, ωστόσο σύµφωνα
µε τις διαπιστώσεις της PwC84 οι θεσµικοί επενδυτές φαίνονται διατακτικοί κυρίως λόγω της
αβεβαιότητας που επικρατεί στο γενικότερο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον χωρών όπως
η Βραζιλία, το Μεξικό και η Αργεντινή85.

3.2. ΛΟΓΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΣΕ REITs

Μία επένδυση σε µετοχές REITs προσφέρει αρκετά πλεονεκτήµατα . Η τοποθέτηση σε
µετοχές εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία βελτιώνει την µέση διακύµανση ενός
διαφοροποιηµένου

χαρτοφυλακίου.

Οι

Conover,

Friday,

Sirmans86

σε

έρευνα

που

πραγµατοποίησαν µε δεδοµένα από την αγορά µετοχών στον κλάδο των ακινήτων των ΗΠΑ για
τα έτη 1986-1995 συµπεραίνουν ότι η προσθήκη µετοχών REITs ξένων αγορών σε
χαρτοφυλάκιο που περιλαµβάνει κοινές εγχώριες µετοχές, παρέχει χαµηλότερο κίνδυνο και
υψηλότερη απόδοση.
Μια επένδυση σε REITs έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι µιας άµεσης επένδυσης
σε ακίνητα. Πιο αναλυτικά, τα REITs χαρακτηρίζονται από αυξηµένη ρευστότητα σε σχέση µε
µια άµεση επένδυση σε ακίνητα που εµφανίζει περιορισµένη δυνατότητα άµεσης
ρευστοποίησης, και αυτό γιατί στην περίπτωση των REITs ο επενδυτής κατέχει µετοχές
εισηγµένες σε κάποια χρηµατιστηριακή αγορά, µε δυνατότητα άµεσης ρευστοποίησης87. Εκτός
83
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αυτού, τα REITs κατέχουν χαρτοφυλάκια τα οποία περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό και µεγάλο
µέγεθος ακινήτων, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα διαφοροποίησης των επενδύσεων µέσω της
βελτίωσης της γεωγραφικής ή και της κλαδικής διασποράς. Ως αποτέλεσµα, οι επενδυτές σε
µετοχές REITs επωφελούνται από τη διαφοροποίηση που κάνουν τα ίδια τα REITs στο
χαρτοφυλάκιό τους88.
Επιπλέον, τα REITs έχουν συχνά θεωρηθεί ως µέσα αντιστάθµισης του πληθωρισµού,
διότι µία αναµενόµενη αύξηση θα επηρεάσει παράλληλα τις τιµές των ακινήτων και το εισόδηµα
από ακίνητα αφού οι περισσότερες µισθώσεις προβλέπουν σχετικές αυξήσεις στα συµβόλαια.
Ωστόσο, άλλοι παράγοντες µπορεί να µετριάσουν τις επιπτώσεις των πληθωριστικών δυνάµεων
όπως η συνολική ζήτηση και προσφορά ακινήτων, αποτελλούν τα επιτόκια και οι κυβερνητικές
πολιτικές89 .
Ένας επενδυτής ακινήτων θα ευνοηθεί επίσης από το χαµηλότερο κόστος συναλλαγών
που εξασφαλίζουν οι αγοραπωλησίες µετοχών έναντι των αγοροπωλησιών ακινήτων. Οι
συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία συνοδεύονται από µία σειρά εξόδων που σχετίζονται µε
φόρους µεταβίβασης, φόρο υπεραξίας, κόστη µεταγραφής, τέλη και χαρτόσηµα καθώς και
αµοιβές δικηγόρων και συµβολαιογράφων. Τα κόστη αυτά σε µία χρηµατιστηριακή συναλλαγή
είναι αµελητέα90.
Το βασικότερο πρόβληµα της αγοράς ακινήτων είναι η έλλειψη µιας κεντρικής
συναλλακτικής αγοράς αντίστοιχης µε αυτή των µετοχών. Έτσι, µια άµεση επένδυση σε ακίνητα
εµπλέκει θέµατα εκτιµήσεων από ειδικούς και µη εκτιµητές, µε ότι αυτό σηµαίνει για τη σωστή
αποτίµηση της επένδυσης91. Τα ακίνητα που βρίσκονται στην κυριότητα των REITs
δηµιουργούν ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο διαχειρίζονται επαγγελµατίες της αγοράς και το οποίο
αποτιµάται από πιστοποιηµένους εκτιµητές. Αυτό σηµαίνει ότι ένας επενδυτής µετοχών σε
REITs µπορεί να γνωρίζει την πραγµατική εικόνα του χαρτοφυλακίου ακινήτων, πλεονέκτηµα
που δεν απολαµβάνει ένας επενδυτής που κατέχει άµεσα ακίνητη περιουσία92.
Τέλος, πέρα από τα πολλά πλεονεκτήµατα που φαίνεται να παρουσιάζει µία επένδυση σε
88

Βλέπε υπ.87
Βλέπε υπ. 87
90
Βλέπε υπ. 87
91
Χαρδούβελης Γ. (2012) « Η Ελληνική αγορά ακινήτου στα χρόνια της κρίσης, Η αγορά ακινήτων στην πρόσφατη
χρηματοπιστωτική κρίση», Τράπεζα της Ελλάδος, σελ 41-76
92
Βλέπε υπ. 91
89
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REITs, αποτελεί βασικό µειονέκτηµα κυρίως για µικρούς επενδυτές η αδυναµία άµεσου ελέγχου
της διαχείρισης της επένδυσης σε ακίνητα. Επίσης, οι υψηλές µερισµατικές και κεφαλαιακές
αποδόσεις των REITs διαχρονικά, πρέπει να σηµειωθεί ότι συνοδεύονται από µεγάλη
διακύµανση στις τιµές των µετοχών τους µε αποτέλεσµα ο κίνδυνος για το επενδυτικό κοινό να
είναι αυξηµένος93.

3.3 ΤΑ REITs ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ

Στην Ελλάδα αυτή την στιγµή δραστηριοποιούνται στην οργανωµένη αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών τέσσερις ΑΕΕΑΠ94 :
•

Grivalia

Properties

µε

επενδυτικό

χαρτοφυλάκιο

86

ακινήτων

και

δραστηριοποίηση σε Ελλάδα, Σερβία και Ρουµανία.
•

Trastor ΑΕΕΑΠ µε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 11 εµπορικών ακινήτων, 10

πρατηρίων καυσίµων και 3 οικοπέδων σε Αθήνα , Θεσσαλονίκη και Πάτρα .
•

Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ µε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 322 ακινήτων και

δραστηριοποίηση σε Ελλάδα, Ιταλία και Ρουµανία.
•

Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π µε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 17

ακινήτων στην Ελλάδα µισθωµένα κατά πλειοψηφία στην Alpha Bank.
Όλες οι εταιρείες εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο
Οικονοµικών.

3.3.1. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ GRIVALIA
Η Grivalia Properties Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
(A.E.Ε.Α.Π.), δραστηριοποιείται στο δυναµικά ανερχόµενο κλάδο των επενδύσεων σε ακίνητα,
που διέπεται από ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, διαχειρίζεται ένα από τα σηµαντικότερα
χαρτοφυλάκια εµπορικών ακινήτων στην Ελλάδα και στην Ανατολική Ευρώπη, διατηρεί

93

Βλέπε υπ. 91
Χαρδούβελης Γ. (2012), « Η Ελληνική αγορά ακινήτου στα χρόνια της κρίσης, Η αγορά ακινήτων στην πρόσφατη
χρηματοπιστωτική κρίση», Τράπεζα της Ελλάδος, σελ 41-76
94
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µακροχρόνιες µισθώσεις µε εταιρείες / χρήστες των ακινήτων ιδιοκτησίας τα και διοικείται από
ικανά και έµπειρα στελέχη µε γνώση τα ελληνικής και διεθνούς αγοράς ακινήτων. 95
Στόχος της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη στην αγορά ακινήτων, µε έµφαση στα κτίρια
γραφείων, καταστηµάτων, αποθηκευτικών και βιοµηχανικών χώρων σε γεωγραφικές περιοχές
υψηλής εµπορικότητας, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, τόσο τα κεφαλαιαγοράς όσο και τα
αγοράς ακινήτων96.
Τον Οκτώβριο του 2014, η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε Grivalia Properties από
Eurobank Properties, σηµατοδοτώντας µια νέα εποχή για την εταιρική τα ταυτότητα. Η νέα
επωνυµία, αντικατοπτρίζει µε ακρίβεια τα τρία σηµαντικότερα συστατικά τα Εταιρείας: Τα
Ελληνικές τα ρίζες – Grivalia, τον επενδυτικό (Investment) τα χαρακτήρα – GrIvalia, τα
µοναδικές τα αξίες (Values) – GriVALia97.
Σχετικά µε τη σύνθεση της, στη Fairfax Financial Holding Ltd ανήκει το 41.50%, στη
Eurobank Ergasias Α.Ε. το 20.48%, σε Ξένοι Θεσµικούς το 14.34%, στη Wellington
Management Company LLP το 11.16, στη Fidelity Management and Research LLC το 5.84%,
σε Φυσικά πρόσωπα το 3.70% , σε Έλληνες Θεσµικούς το 1.42% και στην Grivalia Properties
Α.Ε.Ε.Α.Π. το 1.56% .Σε επίπεδο Οµίλου βάσει τα από 17/10/2013 συµφωνίας µετόχων µεταξύ
τα, η Fairfax Financial Holdings Ltd & η Eurobank Ergasias A.E. ασκούν κοινή πολιτική ως
προς την διοίκηση της Εταιρείας98.
Η επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, στοχεύει στην αύξηση των εσόδων και την
συνεχή βελτίωση των αποτελεσµάτων της, µε στόχο την δηµιουργία υπεραξίας για τα µετόχους
της. Για την επίτευξη και µακροχρόνια διατήρηση του στόχου αυτού, η εταιρεία επιδιώκει: Την
τακτική και κατά το δυνατόν αναλυτικότερη παρακολούθηση των µακροοικονοµικών µεγεθών
και των τάσεων των οικονοµιών στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και των επιπτώσεών στην
αγορά των εµπορικών ακινήτων, την ενεργή διαχείριση του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου για την
βελτιστοποίηση της σύνθεσής του και την υλοποίηση υπεραξιών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια
διαχείρισης, εντάσσονται και οι ενέργειες αναβάθµισης και πιστοποίησης ακινήτων του
χαρτοφυλακίου τις οποίες η Εταιρεία έχει ήδη θέσει σε εφαρµογή. Ακόµα επιδιώκει την συνεχή
95

http://grivalia.com/chartofilakio/analisi-chartofilakiou/
Βλέπε υπ. 95
97
Βλέπε υπ. 95
98
Βλέπε υπ. 95
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παρακολούθηση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου και την αντιµετώπισής του µε την διασπορά
ως τα το είδος του ακινήτου, την τοποθεσία και τους µισθωτές99.
Οι βασικές παράµετροι των επενδυτικών αποφάσεων για την απόκτηση εµπορικών
ακινήτων υψηλού προφίλ τα χώρες που παρακολουθεί η εταιρεία, είναι: Οι θεµελιώδεις αρχές
της επένδυσης προσαρµοσµένες ρεαλιστικά τις εκάστοτε συνθήκες της οικονοµίας και της
αγοράς ακινήτων, οι ελκυστικές και στον µέγιστο δυνατό βαθµό εξασφαλισµένες µισθωτικές
αποδόσεις, τοπικούς και διεθνείς µισθωτές υψηλής αναγνωσιµότητας και φερεγγυότητας, σαφείς
ενδείξεις για την δηµιουργία µελλοντικών υπεραξιών από την απόκτηση του ακινήτου, κάλυψη
των µισθωµάτων από πληθωριστικές πιέσεις, µέσω της αναπροσαρµογής του και την όσο το
δυνατόν µεγαλύτερη κάλυψη των µισθωµάτων από συναλλαγµατικό κίνδυνο, όπου αυτή
υπάρχει100.
Σχετικά µε τη δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα οι παρακάτω πίνακες δίνουν τα
αναγκαία στοιχεία για αντιληφθούµε το εύρος των δραστηριοτήτων της101 :

Σύνολο ακινήτων

81

Μικτή Ενοικιάσιµη
Επιφάνεια (τ.µ.)

700.083

Εµπορική Αξία (€)

738,7εκ

% Συνολικής
Εµπορικής Αξίας

89,0%

Γραφεία
27 ακίνητα

99

Βλέπε υπ. 95
Βλέπε υπ. 95
101
Βλέπε υπ.95
100
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31,9% του συνολικού GLA
37,8% των συνολικών ενοικίων
92,1% πληρότητα

Καταστήµατα / Εµπορικά Ακίνητα
31 ακίνητα
33,1% του συνολικού GLA
31,6% των συνολικών ενοικίων
99,6% πληρότητα

Βιοµηχανικά
5 ακίνητα
11,4% του συνολικού GLA
7,0% των συνολικών ενοικίων
96,2% πληρότητα

Μεικτής χρήσης
18 ακίνητα
12,3% του συνολικού GLA
16,1% των συνολικών ενοικίων
73,0% πληρότητα
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Ειδικής χρήσης
5 ακίνητα
11,3% του συνολικού GLA
7,6% των συνολικών ενοικίων
100,0% πληρότητα

3.3.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΓΑΙΑ

Η Εταιρεία συστάθηκε το 1999 µε την επωνυµία « ΑΤΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ» και τον διακριτικό τίτλο « ATTIKA AKINHTA A.E.» Το 2007 η «ΑΤΤΙΚΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» µετονοµάστηκε σε «MIG REAL ESTATE Α.Ε.», και µετατράπηκε σε
Α.Ε.Ε.Α.Π. σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2778/1999. Την 23.07.2009 η Εταιρεία εισήχθη
στην κατηγορία της Μικρής / Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και
αδειοδοτήθηκε ως ΑΕ∆ΟΕΕ την 22.06.2015. Την 1.10.2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία
συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.»
από την «MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π.». Η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» µε διακριτικό τίτλο
«Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Ε.Α.Π.».
H ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ102 Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
(ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.), είναι σήµερα η µεγαλύτερη από άποψη ενεργητικού
εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Η αξία των ακινήτων της ανερχόταν
την 30.9.2015 σε περίπου 1,5 δις Ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο του οµίλου της «ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΝΓΑΙΑ» αποτελείται από 322 εµπορικά ακίνητα τα οποία, στην πλειοψηφία τους, είναι
κτήρια γραφείων και καταστήµατα που βρίσκονται κυρίως σε αστικές περιοχές υψηλής
102

Βλέπε http://www.nbgpangaea.gr/page.aspx?p_id=326
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προβολής και εµπορικότητας σε όλη την Ελλάδα και επιλεκτικά στην ευρύτερη γεωγραφική
περιοχή, κυρίως στην Ιταλία. Το χαρτοφυλάκιο του Οµίλου διακρίνεται από υψηλά επίπεδα
πληρότητας και εκµισθώνεται σε αξιόπιστους µισθωτές µε µακροχρόνιες µισθώσεις.
Η εταιρεία αυτή ανήκει στην εθνική τράπεζα της Ελλάδος κατά ποσοστό 32.66% και
στον Ολλανδικό όµιλο Invel κατά 65,49 % ενώ στη µετοχική σύνθεση συµµετέχουν λοιποί
επενδυτές σε ποσοστό 1,85%. Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από την εθνική τράπεζα της
Ελλάδος κατόπιν συµφωνίας µε τον όµιλο Invel.
Οι µετοχές της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών µε τον κωδικό «ΠΑΝΓΑΙΑ». Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 το Χρηµατιστήριο
Αθηνών υποδέχτηκε την εταιρεία Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ µετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της
απορρόφησης από την εισηγµένη στο ΧΑ εταιρεία «MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ» της πρώην
µητρικής της «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ» και τη µετονοµασία της πρώτης σε Εθνική Πανγαία
ΑΕΕΑΠ.

Σύνολο ακινήτων
Μικτή

Ενοικιάσιµη

Επιφάνεια (τ.µ.)
Εµπορική Αξία (€)

322
885.000
1.600εκ

Γραφεία
60 ακίνητα

•

535.000 τ.µ.
54,0% των συνολικών ενοικίων
97,3% πληρότητα

Καταστήµατα / Εµπορικά Ακίνητα
258 ακίνητα
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334.000 τ.µ.
45,0% των συνολικών ενοικίων
97,0% πληρότητα

Άλλες χρήσεις
4 ακίνητα
16.000 τ.µ.
1% των συνολικών ενοικίων
100,0% πληρότητα

4. Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING)

4.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

O

όρος

που

έχει

επικρατήσει

για

το

Leasing

στην

ελληνική

γλώσσα,

είναι «Xρηµατοδοτική Μίσθωση»103. Εισήχθη στην Ελλάδα µε την ψήφιση του ν.1665/86 και
τροποποιήθηκε µε τους ν. 2367/1995 και 3483/2006. Είναι ένας

σύγχρονος τρόπος

χρηµατοδοτήσεως παγίων/ακινήτων, εναλλακτικός και συµπληρωµατικός του παραδοσιακού
δανεισµού, ο οποίος συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού δανεισµού µε αυτά της
103

Γεωργιάδης Σ. Απόστολος (2015) « ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ», Νομική Βιβλιοθήκη, σελ 25
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µισθώσεως κεφαλαιουχικών αγαθών, µέσω ενοικιάσεως για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, µε
προσυµφωνηµένο µίσθωµα και µε προκαθορισµένο το τίµηµα εξαγοράς στη λήξη της
µισθώσεως104. Με τη χρήση αυτού του σύγχρονου θεσµού ενώ για την κατασκευή ακινήτων
απαιτούνταν πόροι εκ µέρους των εταιρειών ή των ελεύθερων επαγγελµατιών τώρα αυτοί
µπορούν χρησιµοποιηθούν στο παραγωγικό κύκλωµα της επιχείρησης.
Σύµφωνα µε το αρθ. 1 του ν. 1665/86 όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε τους ν.
2367/1995 και 3483/2006 µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κατά το άρθ. 2
εκµισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση πράγµατος κινητού ή
ακινήτου ή και των δύο µαζί, που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση του
αντισυµβαλλόµενου, παρέχοντας στον αντισυµβαλλόµενο του συγχρόνως το δικαίωµα είτε να
αγοράσει το πράγµα είτε να ανανεώσει τη µίσθωση για ορισµένο χρόνο. Οι αντισυµβαλλόµενοι
έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωµα αγοράς µπορεί να ασκηθεί πριν τη λήξη του
χρόνου µίσθωσης105. Επιπρόσθετα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο θεσµός αυτός επεκτάθηκε και
στα ακίνητα µε τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 2367/1995 στο ν. 1665/1986106.
Η κατώτατη διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ορίζεται από τον νόµο στα τρία έτη
για κινητό εξοπλισµό, στα δέκα έτη για ακίνητα και στα πέντε έτη για τα αεροπλάνα. Η µέγιστη
διάρκεια καθορίζεται από κοινού µε τον πελάτη, αναλόγως της τεχνολογικής απαξιώσεως και
της διάρκειας ζωής του παγίου107. Σύµφωνα µε τα άρθ. 1 και 2 του ν. 1665/1986 όπως
αντικαταστάθηκαν από το. Ν. 3483/2006, προκύπτει ότι οι συµβαλλόµενοι στη σύµβαση αυτή
µπορεί να είναι : τράπεζα ή ανώνυµη εταιρεία χρηµατοδοτική µίσθωσης ως εκµισθωτής και
επιχείρηση ή επαγγελµατίας ως µισθωτής. Ειδικότερα οι εκµισθωτές µπορούν να είναι α) οι
ανώνυµες εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης β) τα πιστωτικά και τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα
που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα , και γ) τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν
σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και εγκαθίστανται στην Ελλάδα µέσω
υποκαταστήµατος ή παρέχουν διασυνοριακώς υπηρεσίες, καθώς και πιστωτικά ιδρύµατα που
εδρεύουν σε τρίτο κράτος και εγκαθίστανται στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος108. Για του
104

Βλέπε υπ. 103
Βλέπε το αρθ. 1 παρ. 1 εδ α. του ν. 1665/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 11 παρ. 1 του ν. 2367/1995
και μετέπειτα με το αρθ. 1 του ν. 3483/2006
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Βλέπε το άρθ. 3 παρ. 1 του ν.1665/1986
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µισθωτές ειδικότερα ορίζεται ότι µπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ,
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα και επιθυµεί να
προµηθευτεί µηχανήµατα παραγωγής, αγαθά επαγγελµατικού εξοπλισµού ή και το ακίνητο που
αφορά την παρούσα εργασία για επαγγελµατική εγκατάσταση αλλά µπορεί να είναι ακόµη και
δηµόσιοι οργανισµοί, ασφαλιστικοί φορεί, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και το ∆ηµόσιο
µέσω της Κτηµατική Εταιρείας ∆ηµοσίου και κατόπιν υπουργικής απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών109.
Οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα στον χώρο της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µε κυρίαρχες τις θυγατρικές των Τραπεζών, είναι οι εξής: Alpha
Leasing110, Εθνική Leasing111, Εµπορική Leasing που µετονοµάστηκε σε Hellas Capital Leasing
S.A. , Ergo Leasing, Πειραιώς Leasing112 και Eurobank Leasing113.
Σύµφωνα µε έρευνα του ΙΟΒΕ, η χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων περιέχει ποσοτικά
και ποιοτικά οφέλη κυρίως για κερδοφόρες επιχειρήσεις, που είναι σε θέση να εκµεταλλευτούν
το φορολογικό όφελος που προκύπτει και την έκπτωση των µισθωµάτων από τα ακαθάριστα
έσοδά τους. Επίσης οι επιχειρήσεις χρησιµοποιώντας τη χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων
διατηρούν τη ρευστότητά τους, ενώ δεν επηρεάζονται οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, όπως οι
δείκτες «ξένα προς ίδια κεφάλαια» και «γενικής και άµεσης ρευστότητας», γεγονός υπαρκτό σε
άλλες µορφές δανεισµού. Σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι και η πιθανότητα κάλυψης 100% του
κόστους της επένδυσης, καθώς δεν απαιτείται συµµετοχή του µισθωτή στο κόστος. Ακόµα το
επιτόκιο µε το οποίο γίνεται η µίσθωση ακινήτων ποικίλλει καθώς εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες, όπως το µέγεθος της εταιρείας που µισθώνει µε χρηµατοδοτική µίσθωση, τη
χρονική διάρκεια της µίσθωσης, το είδος και το µέγεθος του ακινήτου. Σε γενικές γραµµές
πάντως είναι διαπραγµατεύσιµο και συνήθως εξαρτάται από το ύψος στο οποίο κινείται το
Athibor.
Τα είδη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι114:
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Γεωργιάδης Σ. Απόστολος (2015) « ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ», Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 51
http://www.alphaleasing.gr/gr/aitisi-leasing/aitisi-leasing/
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http://www.ethnolease.gr/RealEstate.aspx
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http://www.piraeusleasing.gr/yphresies-leasing/leasing-akiniton
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https://www.eurobank.gr/Online/Home/generic.aspx?id=186&mid=580&lang=gr
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%
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Α) Η απλή Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Direct Leasing) : Είναι µια σύγχρονη υπηρεσία
που προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες να
αποκτήσουν: Κινητό Εξοπλισµό Καινούριο ή µεταχειρισµένο εξοπλισµό από την Ελλάδα ή το
εξωτερικό, όπως: µηχανήµατα κάθε είδους, οχήµατα επιβατηγά και φορτηγά, έπιπλα,,
ηλεκτρονικό εξοπλισµό, τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα, κλιµατιστικά, εξοπλισµό ιατρείων,
ξενοδοχείων και εστιατορίων, αγροτικά και οδοποιητικά µηχανήµατα κ.λπ. Επαγγελµατική
στέγη, γραφεία, καταστήµατα, βιοµηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, εµπορικά και εκθεσιακά
κέντρα, αποθήκες και άλλα ακίνητα για επαγγελµατική χρήση. H επαγγελµατική στέγη µπορεί
να αποτελείται από αυτοτελή ακίνητα, αλλά και οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες. Έτσι οι
επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες αποκτούν τα µέσα για την άσκηση της
δραστηριότητάς τους και συγχρόνως εκµεταλλεύονται όλα τα φορολογικά και λοιπά
πλεονεκτήµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, χωρίς να δεσµεύουν πλέον σηµαντικά ίδια
κεφάλαια115.
Β) Η πώληση και η επαναµίσθωση παγίων στοιχείων (Sale & Lease Back ):H επιχείρηση
που επιθυµεί να βελτιώσει τη ρευστότητά της µε τη µετατροπή σε κεφάλαιο κίνησης των
κεφαλαίων της που έχουν επενδυθεί σε εξοπλισµό και επιχειρηµατικά ακίνητα, µπορεί να
πωλήσει τα πάγια αυτά στοιχεία στην εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και στη συνέχεια να τα
µισθώσει, κάνοντας χρήση του θεσµού αυτού. Με τη λύση αυτή δίνεται ακόµη η δυνατότητα
στην επιχείρηση να βελτιώσει την εικόνα του ισολογισµού της µέσω της εξόφλησης τυχόν
βραχυχρόνιου δανεισµού της που χρηµατοδότησε την απόκτηση των παγίων. Oι ελεύθεροι
επαγγελµατίες δεν επιτρέπεται να πωλήσουν στην εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης τα
επαγγελµατικά τους ακίνητα και στη συνέχεια να τα µισθώσουν. Επιτρέπεται όµως να πωλήσουν
τον εξοπλισµό τους116.
Γ) Η συνεργασία εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης, προµηθευτή και µισθωτή (Vendor
Leasing) : H συνεργασία µεταξύ της εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης και του προµηθευτή
εξοπλισµού, µε διάφορα σχήµατα, συµβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων και των δύο µερών.
O προµηθευτής πωλεί στην εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σε τιµή τοις µετρητοίς, τον
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Βλέπε υπ. 114
Βλέπε υπ. 114
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εξοπλισµό που επιθυµεί ο επενδυτής, ο οποίος στη συνέχεια τον αποκτά κάνοντας χρήση του
θεσµού αυτού117.
Ο θεσµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης συγκεντρώνει πλήθος πλεονεκτηµάτων ως
τρόπος χρηµατοδότησης, κάτι το οποίο θα αναλυθεί και παρακάτω, και γι’ αυτό οι επιχειρήσεις
στράφηκαν σε αυτό το χρηµατοδοτικό προϊόν και οι εταιρείες του κλάδου να πρόβαλλαν τον
θεσµό, ώστε στο πλαίσιο του ανταγωνισµού να ωφεληθούν και οι επενδυτές και τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων είναι118:
 Ο µισθωτής επαγγελµατικής στέγης µπορεί να είναι κάθε µορφής επιχείρηση
καθώς και ελεύθερος επαγγελµατίας.
 Τα αντικείµενα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι τα ακίνητα, τα οποία είναι
µπορεί να περιλαµβάνουν οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες µε κτίσµατα µετά
του ποσοστού του οικοπέδου που αναλογεί σε αυτά, σε συνάρτηση µε τη
συνολική επιφάνεια του οικοπέδου, καθώς και ο ακάλυπτος χώρος του που θα
χρησιµοποιηθεί ως χώρος στάθµευσης, όπως καταστήµατα, ιατρεία, φαρµακεία,
γραφεία,

εµπορικά

κέντρα,

βιοµηχανικά

κτίρια,

αποθήκες,

ψυγεία,

σουπερµάρκετ, νοσοκοµεία, κινηµατογράφοι.
 Η διάρκεια της µίσθωσης είναι τουλάχιστον δεκαετής. Στη διάρκεια της
µισθωτικής περιόδου ο µισθωτής πληρώνει το συµφωνηθέν µίσθωµα, το οποίο
αποτελεί λειτουργική δαπάνη, και εκπίπτει 100% από το φορολογητέο εισόδηµα.
Όταν

λήξει

η

σύµβαση

ο

µισθωτής

εξαγοράζει

το

ακίνητο

στην

προσυµφωνηµένη αξία. Η εξαγορά του ακινήτου στη λήξη της µίσθωσης είναι
απαλλαγµένη του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων.
 Η µικροµεσαία επιχείρηση, η οποία λόγω µεγέθους δεν έχει εύκολη πρόσβαση
στον τραπεζικό δανεισµό, έχει σηµαντικό όφελος από τη θεσµοθέτηση της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων. Και τούτο διότι αποκτά πρόσβαση στον
χρηµατοπιστωτικό χώρο µε ευνοϊκότερους όρους χρηµατοδότησης. Παράλληλα

117
118

Βλέπε υπ. 114
http://www.ethnolease.gr/RealEstate.aspx
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δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες να αποκτήσουν τη δική
τους επαγγελµατική στέγη και να απαλλαγούν από το βάρος του ενοικίου.

4.2 Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Από την τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ. ως την εποχή του Ιουστινιανού, από την εποχή
Ιουστινιανού έως τη

Βιοµηχανική

Επανάσταση,

από

την

εποχή

της

Βιοµηχανικής

Επανάστασης ως τον 20ο αιώνα βρίσκουµε στοιχεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε διάφορες
µορφές, όπου ο µηχανισµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ήταν εµφανής και προσαρµοσµένος
ανάλογα µε την εποχή119. Η βιοµηχανική επανάσταση συνέβαλε σταδιακά στην ανάπτυξη
του θεσµού αυτού120. Στην Αγγλία είχε σαν αποτέλεσµα την περαιτέρω ανάπτυξη του
θεσµού της εκµισθώσεως και τη διεύρυνση του κύκλου των αντικειµένων της. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση της µισθώσεως για 99 χρόνια, το 1844, του σιδηρόδροµου London Greenwich από το σιδηρόδροµο south eastern railway.
Ο θεσµός της χρηµατοδοτικής µισθώσεως στη σύγχρονη εποχή πρωτοθεσπίστηκε στις
Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 και αναπτύχθηκε στη συνέχεια µε επιτυχία σ’
όλες σχεδόν τις χώρες της δυτικής Ευρώπης και αλλού121. Σήµερα η χρηµατοδοτική
µίσθωση που έχει καθιερωθεί σαν θεσµός καλύπτει ένα αξιόλογο ποσοστό επενδύσεων στο
µηχανολογικό εξοπλισµό και στην αγορά ακινήτων και έχει κερδίσει ένα µεγάλο µερίδιο στη
δυτική επενδυτική αγορά.
Οι αµερικανικές εµπορικές τράπεζες πήραν άδεια χρηµατοδοτικής µίσθωσης στις αρχές
της δεκαετίας του 1960122. Αµέσως µετά τον πόλεµο, η ανάγκη µετατροπής της βαριάς
βιοµηχανίας για την παραγωγή µη στρατιωτικών
εκσυγχρονισµού

ενός

µεγάλου

µέρους

προϊόντων

και

κατόπιν

η

ανάγκη

της αµερικανικής βιοµηχανίας, επέβαλαν τη

διοχέτευση στη βιοµηχανία τεράστιων ποσών µέσοµακροπρόθεσµων κεφαλαίων. Υπό τις
συνθήκες αυτές, η χρηµατοδοτική µίσθωση εµφανίστηκε ως ο ελλείπων κρίκος στο όλο

119

ΓαλάνηςΠ. Βασίλειος (2000) «Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising, Venture Capital» Αθήνα, σελ. 13-15
Μητσιόπουλος Θ. Γιάννης (1998) «Χρηματοδοτική Μίσθωση. Μια σύγχρονη πηγή Xχρηματοδότησης (Financial
Leasing), Αθήνα, σελ. 18-19
121
Βλέπε υπ. 120
122
Γαλάνης Π. Βασίλειος (2000) «Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising, Venture Capital» Αθήνα , σελ. 16-19
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σύστηµα, πράγµα που συντέλεσε στην ταχύτατη αποδοχή και διάδοση του νέου αυτού
χρηµατοδοτικού µηχανισµού123.
Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970 οι επενδύσεις που καλύπτονται στις Η.Π.Α. µέσω
της χρηµατοδοτικής µισθώσεως ήταν κατά 25 φορές µεγαλύτερες από εκείνες που καλύπτονταν
µε εκδόσεις µετοχών και κατά 2/3 µεγαλύτερες από εκείνες που καλύπτονταν µε
οµολογιακές εκδόσεις, ενώ πιστεύεται ότι άνω του 15% των νέων επενδύσεων σε εξοπλισµό, και
µηχανήµατα πραγµατοποιούνται µε τη µέθοδο της χρηµατοδοτικής µισθώσεως124. Η
διεθνοποίηση του θεσµού άρχισε περίπου µια δεκαετία µετά την πρώτη εµφάνιση στις
Η.Π.Α.. Στην περίοδο 1960 –1962 εταιρίες χρηµατοδοτικής µισθώσεως δηµιουργήθηκαν εκτός
από τη Μεγάλη Βρετανία και στον Καναδά, Σουηδία, ∆υτική Γερµανία, Ελβετία και Γαλλία. Το
1963 στην Ιαπωνία, Βέλγιο, Φιλανδία Ισπανία και Ιταλία. Αργότερα έκαναν την εµφάνιση τους
στη Λατινική Αµερική, Ασία, Αυστραλία και στις Γαλλόφωνες χώρες της Αφρικής.

Η

διεθνοποίηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης έγινε µε τη δηµιουργία πολυεθνικών εταιρειών που
εµφανίζονταν ως θυγατρικές εταιρείες πολυεθνικών εταιρειών, κυρίως από τις Η.Π.Α. και το
Ηνωµένο Βασίλειο µε τοπική συµµετοχή ή είχαν τη µορφή ανάληψης εργασιών χρηµατοδοτικής
µίσθωσης σε τρίτες χώρες, από πολυεθνικές εταιρείες που επίσης προέρχονται κυρίως, από τις
Η.Π.Α., Αγγλία και Γαλλία.
Έτσι λοιπόν αυτός ο σύγχρονος οικονοµικός θεσµός µετά την «ανακάλυψη» του το 1952
στις ΗΠΑ διαδόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στην Ευρώπη και εφαρµόζεται σήµερα
ευρύτατα σε όλες τις νοµικά αναπτυγµένες χώρες της Αµερικής, της Ευρώπης και της Ασίας.

4.3 ΤΑ ΠΛΕΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων λοιπόν συγκεντρώνει πολλά προτερήµατα, τα οποία
καθιστούν το προϊόν ιδιαίτερα ελκυστικό. Ειδικότερα οι επαγγελµατίες που θα προσφύγουν στη
χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων θα έχουν τη δυνατότητα125:
α) Να αποκτήσουν ιδιόκτητη επαγγελµατική στέγη, αντικαθιστώντας το ενοίκιο µε
µίσθωµα.
123
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β) Να λάβουν χρηµατοδότηση ως και του 100% της αξίας του ακινήτου.
γ) Να προγραµµατίσουν τις δαπάνες τους καθώς κατά η διάρκεια της µισθώσεως και το
ύψος του µισθώµατος προσαρµόζοντας τα ανάλογα µε τις ταµειακές ροές (εποχικότητα)
της επιχειρήσεως. Ακόµα παρέχεται ευελιξία στην αποπληρωµή, βάσει των ταµειακών
αναγκών του πελάτη, µε δοµηµένα µισθώµατα (εµπροσθοβαρή ή οπισθοβαρή).
δ) Να συνδεθούν µε επενδυτικά προγράµµατα (Αναπτυξιακοί Νόµοι).Ειδικότερα η
πραγµατοποίηση επενδύσεως σε καινούρια ακίνητα µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης,
µπορεί να συνδυασθεί µε τα οφέλη που προκύπτουν από την υπαγωγή τους στον
Αναπτυξιακό Νόµο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν.
ε) Να αποφύγουν τη δέσµευση κεφαλαίων, τα οποία µπορούν να διοχετευθούν στο
παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωµα της εταιρείας.
ζ) Να κάνουν χρήση της φορολογικής ωφέλειας του θεσµού, καθώς τα καταβαλλόµενα
µισθώµατα εκπίπτουν 100% από το φορολογητέο εισόδηµα.
η) Να βελτιώσουν την εικόνα του ισολογισµού και της πιστοληπτικής ικανότητας.
θ) Να καταβάλλουν χαµηλά µισθώµατα και ανταγωνιστικά προς τα ενοίκια της αγοράς .
ι) Να πωλούν (µόνον οι επιχειρήσεις) στις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης και να
επαναµισθώνουν (sale and lease back) ακίνητα που είχαν στην κυριότητά τους, έτσι ώστε
να ενεργοποιούν αδρανή πάγια και να διοχετεύουν στο παραγωγικό-συναλλακτικό τους
κύκλωµα πολύτιµους πόρους που ήταν δεσµευµένοι ή να επεκτείνουν δραστηριότητές
τους. Το Sale & Lease Back

λοιπόν δίδει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να

εκµεταλλευθεί τα κεφάλαια, που παραµένουν δεσµευµένα σε πάγια περιουσιακά
στοιχεία. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα εργαλείο αναχρηµατοδότησης των παγίων που
έχει στην κυριότητά της η επιχείρηση. Η επιχείρηση που µεταβιβάζει ακίνητο σε εταιρία
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, κατά τη σύναψη συµβάσεως Sale & Lease Back,
απαλλάσσεται του φόρου µεταβιβάσεως
κ) Να αποκτήσουν µόνιµη έδρα µε την καταβολή «ενοικίου».
ι) Επίσης στο ενεργητικό του θεσµού θα µπορούσε να καταγραφεί το ότι δεν απαιτείται
αιτιολόγηση της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων για την απόκτηση του ακινήτου,
καθώς και το ότι το τελικό κόστος της χρηµατοδοτικής µίσθωσης µετά τον υπολογισµό
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της φορολογικής ωφέλειας είναι, σε µακροχρόνια βάση, κατά κανόνα µικρότερο και από
το ενοίκιο που θα κατέβαλε ο µισθωτής αν επέλεγε την ενοικίαση αντί της αγοράς.

Στα πλεονεκτήµατα του θεσµού αυτού συνυπολογίζονται και οι φοροελαφρύνσεις που το
χαρακτηρίζουν. Ειδικότερα µε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών καθορίστηκε σχετικά µε
τα οικονοµικά και ειδικότερα τα φορολογικά της χρηµατοδοτικής µίσθωσης τα εξής126:

 Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ τα µισθώµατα που εισπράττονται από τη
χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων, µε εξαίρεση τα µισθώµατα που εισπράττονται
από τη χρηµατοδοτική µίσθωση βιοµηχανοστασίων.
 Τα

έξοδα

µεταβίβασης

και

µεταγραφής

που

καταβάλλει

η

εταιρεία

χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι άµεσα συνδεόµενα και παρεπόµενα της
µισθωτικής σχέσης που συνδέει την εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και τον
µισθωτή του ακινήτου και δεν υπάγονται σε ΦΠΑ.
 Τα έξοδα που πραγµατοποιούν οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά την
αγορά ακινήτου, που πρόκειται να αποτελέσει αντικείµενο χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, δεν προσαυξάνουν το κόστος κτήσης των παγίων και αποσβένονται
είτε εφάπαξ είτε µέσα σε µια πενταετία.
 Σε περίπτωση που ο µισθωτής εξοφλεί εφάπαξ όλα τα έξοδα που η εταιρεία
leasing έχει καταβάλει για την απόκτηση του ακινήτου που προορίζεται για
χρηµατοδοτική µίσθωση, οι δαπάνες αυτές δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδά του καθόσον δεν θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες.

Σηµαντικές αλλαγές έχει επιφέρει στο θεσµικό πλαίσιο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης
στην Ελλάδα, η ψήφιση των Ν.4172/13,Ν.4223/13 και Ν.4308/14. Αναλυτικότερα, µε την
ψήφιση του νέου Φορολογικού Ν.4172/13 ορίζεται ότι, από την 1.1.2014, σε κάθε νέα σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Μισθώσεως, ο µισθωτής υποχρεούται πλέον σε αποσβέσεις. Στην συνέχεια και
µε την ψήφιση του άρθρου 26 του Ν.4223/13, διευκρινίζεται ότι για τις συµβάσεις που έχουν
υπογραφεί µέχρι την 31.12.2013, οι ανωτέρω διατάξεις θα ισχύουν από την 1.1.2019.
126

Γεωργιάδης Σ. Απόστολος (2015) « ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ», Νομική Βιβλιοθήκη, σελ . 119-125
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Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.4308/14 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), ο
χρηµατοδοτικός µισθωτής αναγνωρίζει στον ισολογισµό του το µισθωµένο πάγιο, µε ισόποση
αναγνώριση υποχρεώσεως προς τον εκµισθωτή127. Μεταγενέστερα, το πάγιο τυγχάνει του
χειρισµού των ιδιόκτητων παγίων. Η υποχρέωση προς τον εκµισθωτή αντιµετωπίζεται ως ένα
τοκοχρεωλυτικό δάνειο. ∆ηλαδή, το καταβαλλόµενο "µίσθωµα" αντιπροσωπεύει κατά ένα µέρος
χρεολύσιο (µείωση υποχρεώσεως) και κατά το άλλο µέρος τόκο (έξοδο). Ακολούθως, για το εν
λόγω πάγιο, θα ενεργούνται αποσβέσεις, βάσει των σχετικών διατάξεων της φορολογικής
νοµοθεσίας128.
Με βάση τα νέα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, η χρηµατοδοτική µίσθωση εξοµοιώνεται
λογιστικά µε δάνειο, ήτοι ο µισθωτής θα αναγνωρίζει πλέον στην κατάσταση αποτελεσµάτων,
ως έξοδο και θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα φορολογικά του έσοδα : τον τόκο που περιέχεται
στο µίσθωµα, και την απόσβεση του µισθίου. Tο ποσό του κεφαλαίου που περιλαµβάνεται στο
µίσθωµα θα µειώνει την υποχρέωση από την χρηµατοδοτική µίσθωση στο παθητικό129.

5. CROWDFUNDING
5.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΟΥ CROWDFUNDING

Το Crowdfunding ακινήτων είναι ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο που προστέθηκε στις
παραδοσιακές δοµές κεφαλαίων χρηµατοδότησης ακινήτων και ως εκ τούτου, προκειµένου να
κατανοήσουν πλήρως τις επιπτώσεις της απαιτεί επαρκείς γνώσεις σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
των δοµών130. Το Crowdfunding είναι µια µέθοδος χρηµατοδότησης εκστρατειών µε τη χρήση
του δικτύου, όπου µεγάλος αριθµός ατόµων παρέχει κεφάλαια για πολιτιστικούς, κοινωνικούς
και εµπορικά έργα. Χρηµατοδότες και οι ιδρυτές επικοινωνούν µέσω του ∆ιαδικτύου και η
crowdfunding πλατφόρµα αναλαµβάνει το ρόλο του µεσάζοντα131. Ο ενδιάµεσος λαµβάνει
αµοιβή για τη συναλλαγή. Αυτή η προµήθεια συνήθως ορίζεται ως ποσοστό του ποσού που
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προσφέρθηκε. Οι χρηµατοδότες λαµβάνουν χρηµατική ή µη χρηµατική αποζηµίωση ανάλογα µε
το είδος του crowdfunding132.
Στη βιβλιογραφία, ο όρος crowdfunding έχει συχνά χαρακτηριστεί ως µια υποκατηγορία
της crowdsourcing, τόσο θεωρητικά και όσο και εννοιολογικά. Ο όρος crowdsourcing είναι ένας
συνδυασµός των λέξεων «πλήθος» και "εξωτερική ανάθεση". Η βασική ιδέα του crowdsourcing
είναι όταν µια κοινότητα εκτελεί ορισµένα καθήκοντα. Μέσα σε ένα σαφώς προ-καθορισµένο
πλαίσιο (π.χ. χρονοδιάγραµµα, προϋποθέσεις συµµετοχής, αποζηµίωση), η κοινότητα στη
συνέχεια προσθέτει αξία µε διάφορους τρόπους στο αρχικό σχέδιο.
Το Crowdfunding δεν είναι ένα εντελώς νέο φαινόµενο, έχει προκύψει από τη θεωρία
του crowdsourcing και της µικρο-χρηµατοδότησης (ή µικρο-πίστωσης) στα τέλη της δεκαετίας
του 2000 και στις αρχές της δεκαετίας του 2010133 .Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
διάφοροι ορισµοί του crowdfunding δόθηκαν. Σχεδόν κανένας από αυτούς τους ορισµούς δεν
διαφέρει σηµαντικά από τον άλλο, οι περισσότεροι περιλαµβάνουν το πλήθος ως πηγή
χρηµατοδότησης των ακινήτων και ως στόχο τη συλλογή χρηµατικών κεφαλαίων. Ένας από
τους βασικούς ορισµούς είναι

134

: « Το Crowdfunding περιλαµβάνει µια ανοικτή πρόσκληση,

κυρίως µέσω του διαδικτύου, για την παροχή οικονοµικών πόρων, είτε µε τη µορφή δωρεάς
(donation) ή σε αντάλλαγµα (exchange) για το µέλλον του προϊόντος ή µε κάποια µορφή
ανταµοιβής (reward) για την υποστήριξη πρωτοβουλιών για ειδικούς σκοπούς . Με βάση τον
ορισµό αυτό χωρίζονται και τα είδη αυτού του τρόπου χρηµατοδότησης ακινήτων , όπως θα
αναλυθούν παρακάτω. Οι "Hemer135 και Griffin136 έδωσαν ένα σχεδόν πανοµοιότυπο ορισµό.
Κατά τον ορισµό που αναπτύχθηκε από τον Belleflamme137: "Crowdfunding περιλαµβάνει µια
ανοικτή πρόσκληση, κυρίως µέσω του διαδικτύου, για την παροχή οικονοµικών πόρων, είτε µε
τη µορφή δωρεάς ή µε τη µορφή ανταλλάγµατος για το µέλλον του προϊόντος ή µε τη µορφή
ανταµοιβής για την υποστήριξη πρωτοβουλιών για συγκεκριµένους σκοπούς."
132
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Οι Steinberg & DeMaria138 , ωστόσο χρησιµοποιήσαν έναν ορισµό που επικεντρώθηκε
πολύ περισσότερο στις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις γενικότερα, δηλώνοντας
ότι είναι µια διαδικασία αναζητώντας από το ευρύ κοινό δωρεές που προωθούν το νεοσύστατο
κεφάλαιο εκκίνησης για νέα εγχειρήµατα σχετικά µε τα ακίνητα. Μεταξύ άλλων, διάφοροι
ειδικοί του χώρου139 140ορίζουν το crowdfunding ως µια συλλογική προσπάθεια πολλών ατόµων
για τη συγκέντρωση οικονοµικών πόρων και να υποστηρίξουν µια συγκεκριµένη πρωτοβουλία.
Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η πρωτοβουλία για την αύξηση της νοµισµατικής κεφαλαίων
εκτελείται µέσω ενός (κοινωνικού) δίκτυο µε απροσδιόριστα (δυνητικούς) επενδυτές.
Σε γενικές γραµµές, οι τέσσερις διαφορετικοί τύποι crowdfunding που βρέθηκαν στη
βιβλιογραφία είναι οι εξής: 1) Βασισµένη σε δωρεές ( Donation-based -philanthropic), 2)
Βασισµένη σε ανταµοιβές (Reward-based), 3) Βασισµένη στο δάνειο (Loan-based) , 4)
Βασισµένη σε ίδια κεφάλαια (Equity-based).
Το πρώτο είδος περιλαµβάνει
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διάφορες πρωτοβουλίες crowdfunding που επιδιώκουν

να προσελκύσουν δωρεές αντί να προσφέρουν κάτι σε αντάλλαγµα. Η χρηµατοδότηση που
βασίζεται στη δωρεά δεν λαµβάνει καµία οικονοµική ή υλική επιστροφή - µε άλλα λόγια: "δεν
υπάρχει υπαρξιακή ανταµοιβή". Επειδή οι χρηµατοδότες γνωρίζουν το σκοπό της πρωτοβουλίας
είναι πρόθυµοι να δωρίσουν τα υψηλότερα ποσά ανά άτοµο. Τα κίνητρα αυτών των
χρηµατοδοτών είναι κοινωνικού χαρακτήρα και συνήθως είναι µια καλή βάση για µια
µακροχρόνια σχέση µεταξύ του εκκινητή και του δότη που επιδιώκεται να χτιστεί. Μάλιστα τις
περισσότερες φορές χρησιµοποιείται για την ενίσχυση µη κερδοσκοπικών οργανισµών . Οι
ΜΚΟ και οι µη κερδοσκοπικές οργανώσεις χρησιµοποιούν αυτό το µοντέλο για να
προσελκύσουν δωρεές για συγκεκριµένα έργα, αλλά δεν είναι λίγες και οι επιχειρήσεις που
βασίζονται σε αυτό το είδος.
Το δεύτερο είδος χρηµατοδότησης crowdfunding είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή µοντέλα
του crowdfunding . Η ανταµοιβή που δίδεται αποσκοπεί στο κέρδος ως επί των πλείστων και
µπορεί να κυµαίνεται από ένα "ευχαριστώ" σε τηλεφώνηµα έως σε µια "βοήθεια για δύο
138

Steinberg, S. M., & DeMaria, (2012) «The crowdfunding bible: How to raise money for any startup, video game
or project.»,
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Mollick, E. (2014 ) « The dynamics of crowdfunding: An exploratory study», σελ 2-3
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Estate Research Quarterly», σελ 10-11
141
Griffin, Z. J. (2012) «Crowdfunding: fleecing the American masses. Case W. Res. JL Tech. & Internet» , σελ 380

42

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ REAL ESTATE
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA PART-TIME 2014-2016, ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

εβδοµάδες". Ακόµα θα µπορούσε να είναι και η προσφορά ενός συλλεκτικού παιχνιδιού ή της
πρώτης κυκλοφορίας ενός προϊόντος και αποσκοπεί στην χρηµατοδότηση αρχικού τους του
έργου και στη συνέχεια την προσέλκυση µελλοντικών πελατών. Μάλιστα τις περισσότερες
φορές το ποσό χρηµατοδότησης που δίδεται είναι πολύ µεγαλύτερο από την «ανταµοιβή» που
δίδεται στο χρηµατοδότη142.
Η µορφή του δανείου τώρα είναι από τους βασικότερους και πιο χρησιµοποιηµένους
τρόπους χρηµατοδότησης crowdfunding για τα ακίνητα, καθώς περισσότερα πρόσωπα δίνουν
δάνειο για την χρηµατοδότηση ενός έργου και ο πιστωτικός φορέας λαµβάνει ένα συµφωνηµένο
µερίδιο των κερδών της επιχείρησης στο τέλος της περιόδου δανεισµού. Στην πιο ευνοϊκή
περίπτωση αυτό θα µπορούσε να είναι ένα πολλαπλάσιο του αρχικού δανείου143.
Το τελευταίο είδος που είναι και αυτό από τα πιο δηµοφιλή για τη χρηµατοδότηση
ακινήτων , τα ίδια κεφάλαια, αντιµετωπίζει τους χρηµατοδότες ως επενδυτές144 . Αυτό σηµαίνει
ότι οι επενδυτές δεσµεύουν τα κεφάλαια τους αντισταθµίζοντας τα µε µετοχές της επιχείρησης, ,
ώστε να αποκτήσουν συµµετοχή στα µερίσµατα και το δικαίωµα της ψήφου. Καθοριστικής
σηµασίας για το µοντέλο αυτό είναι να αυξήσουν τα κεφάλαια τους οι επενδυτές . Ωστόσο, το
µοντέλο βάσει ιδίων κεφαλαίων εµποδίζεται από νοµικές ανησυχίες και µπορεί να θεωρηθεί ως
το πιο περίπλοκο µοντέλο 145.Επιπλέον, το επίπεδο της αβεβαιότητας είναι προφανώς υψηλότερο
σε σχέση µε άλλα µοντέλα crowdfunding . Βάσει ιδίων κεφαλαίων crowdfunding µπορεί να
είναι µία από τις πιο υποσχόµενες εναλλακτικές λύσεις χρηµατοδότησης για την ενίσχυση
µικρών σε ανάπτυξη

επιχειρήσεων. Ωστόσο, δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί πλήρως στη

βιοµηχανία crowdfunding και ως εκ τούτου χρησιµοποιείται ελάχιστα146.

5.2 ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Σε γενικές γραµµές τρεις παράγοντες εµπλέκονται στη διαδικασία crowdfunding: ο
εµπνευστής- εκκινητής (initiator) , η πλατφόρµα- ενδιάµεσος (intermediary) και το πλήθοςεπενδυτές (funders) . Όλοι οι παραπάνω ρόλοι συµβάλλουν στην χρηµατοδότηση ενός έργου και
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στην άντληση κεφαλαίων από το πλήθος (crowd). Η έναρξη µιας εκστρατείας crowdfunding
δεν είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, η πλειοψηφία του πλήθους αναµένει κάτι σε αντάλλαγµα για
τις επενδύσεις του. Η παροχή κινήτρων για πιθανούς χρηµατοδότες, προσφέροντας τους αγαθά ή
υπηρεσίες ως αντάλλαγµα για τις εισφορές τους είναι, είναι απαραίτητη .Οι τύποι κινήτρων
χωρίζονται σε 3 κατηγορίες, τα κίνητrα για το δηµιουργό, εκείνα για τους επενδυτές και εκείνα
για την πλατφόρµα (ή ενδιάµεσο).
Υποστηρίζεται ότι ο δηµιουργός µπορεί, υπό ορισµένες συνθήκες να έχει πρόσβαση σε
κεφάλαια µε χαµηλότερο κόστος από ό, τι µε τον παραδοσιακό τρόπο άντλησης κεφαλαίων και
να αποκτά πολύτιµες πληροφορίες µάρκετινγκ σχετικά µε τη ζήτηση των πελατών147. Το
χαµηλότερο κόστος κεφαλαίου (από την άποψη του εκκινητή) επιτυγχάνεται για τρεις λόγους:
(1) µε καλύτερη σύµπτωση βουλήσεων - προτάσεων µε ένα πρόθυµο επενδυτή, (2) µε τις ειδικές
ανταµοιβές (όπως ειδικές εκδόσεις και έγκαιρη πρόσβαση στο προϊόν) µε ίδια κεφάλαια µε βάση
(απόδοση των επενδύσεων) κίνητρα και (3) µε πληροφορίες σχετικά µε το πώς το πλήθος
αντιλαµβάνεται το προϊόν148 . Μελετώντας τους εµπνευστές ,τους χρηµατοδότες και τα κίνητρά
τους (ή τους δηµιουργούς, όπως τους αποκαλούν) να συµµετέχουν σε πλατφόρµες crowdfunding
και κατέληξαν στο ότι «οι δηµιουργοί «εµπνευστές» έχουν κίνητρα να συµµετάσχουν στην
άντληση κεφαλαίων, να λαµβάνουν επιβεβαίωση, να συνδέονται µε τους άλλους, να
αναπαράγουν την επιτυχή εµπειρία των άλλων, και να επεκτείνουν την ευαισθητοποίηση της
εργασίας µέσω των κοινωνικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης"149.
Οι χρηµατοδότες οδηγούνται από ένα ευρύτερο φάσµα των κινήτρων. Μεταξύ των
κινήτρων των χρηµατοδοτών για τα διαφορετικά µοντέλων crowdfunding είναι η πρόσβαση σε
επενδυτικές ευκαιρίες (lending- και equity-based), η έγκαιρη πρόσβαση σε νέα προϊόντα
(reward-based), η συµµετοχή στης κοινότητας, η φιλανθρωπία- δωρεά και η επισηµοποίηση των
συµβάσεων χρηµατοδότησης / δανείου (ενώ διαφορετικά θα ήταν άτυπα δάνεια από τους φίλους
και την οικογένειά και τώρα ρυθµίζεται µέσω της πλατφόρµας crowdfunding)

150
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υποστηρίξουν τους δηµιουργούν - εκκινητές και να ενισχύσουν τις συνδέσεις µε τους
ανθρώπους σε κοινωνικά µέσα δικτύωσης"151.
Μεσάζοντες, ή πλατφόρµες crowdfunding, είναι κατά κύριο λόγο κερδοσκοπικές
επιχειρήσεις που απασχολούν ένα επιχειρηµατικό µοντέλο που βασίζεται στις αµοιβές
συναλλαγής για επιτυχηµένα έργα . Οι διαµεσολαβητές έχουν οικονοµικό γνώµονα και στόχο να
µεγιστοποιηθεί ο αριθµός και το µέγεθος των έργων, καθώς µε τον τρόπο αυτό αυξάνουν τα
έσοδά τους152. Σε ορισµένες περιπτώσεις, συνήθως όταν οι µέσω της πλατφόρµας

η

χρηµατοδότηση διαρκεί για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, ο ενδιάµεσος παίρνει περιοδική
αµοιβή µέχρι την ολοκλήρωση του έργου.153
Έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί κατά το 2014 υποστηρίζει ότι οι ενδιάµεσοι πλατφόρµες τείνουν να ευνοούν πολλές και µεγάλες συναλλαγές, καθώς θα αποκτήσουν
ποσοστό από το δανεισµό ή τα επενδυθέντα χρήµατα. Αυτό κινητοποιεί την πλατφόρµα για να
δεχθεί όσο πιο πολλά έργα είναι δυνατό , κάτι που σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να έρχεται
σε αντίθεση µε τις εκτενείς διαδικασίες δέουσας επιµέλειας που πρέπει να δείχνουν για να
µειωθεί ο κίνδυνος σε εξαιρετικά δύσκολα έργα. Ένα δεύτερο κίνητρο είναι να προσελκύσει
ανθρώπους που είναι σε θέση να τραβήξουν την προσοχή µεγάλου αριθµού ανθρώπων .

5.3 ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ CROWDFUNDING

Η πιο γνωστή πλατφόρµα crowdfunding παγκοσµίως είναι το kickstarter που έχει
χρηµατοδοτήσει πάνω από 115.000 projects συγκεντρώνοντας 2,7 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Ωστόσο χρηµατοδοτεί projects σε τοµείς εκτός του real estate όπως παιχνίδια, µουσική, µόδα,
επενδύσεις τεχνολογίας κτλ. Στις ΗΠΑ υπάρχουν πάνω από εκατό πλατφόρµες για real estate
crowdfunding µε πιο γνωστές τις acquire real estate, fundrise κτλ. Στην Ευρώπη έρχεται να
καλύψει το κενό στην αγορά η πλατφόρµα WiSEED που χρηµατοδοτεί έργα στον κλάδο των
ακινήτων στην Γαλλία154.
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Στο WiSEED το 2014 χρηµατοδοτήθηκε ένα project, το 2015 δεκαεννιά και ήδη το 2016
τριάντα δύο. Η επένδυση γίνεται µέσω αγοράς οµολόγων µε ετήσια απόδοση που συνήθως
κυµαίνεται από 8 έως 15% και η χρονική διάρκεια αυτών είναι συνήθως από ένα έως δύο έτη. Ο
αριθµός των επενδυτών ανά έργο κυµαίνεται από ογδόντα έως τριακόσιους πενήντα
συµµετέχοντες και τα έργα που χρηµατοδοτούνται είναι κυρίως κατασκευή νέων
συγκροτηµάτων κατοικιών (residential real estate). To ελάχιστο ποσό χρηµατοδότησης
ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά επενδυτή155.
Το κάθε έργο επιλέγεται από το WiSEED µέσα από µία τυποποιηµένη διαδικασία, η
οποία ξεκινάει µε τον αρχικό έλεγχο και την αξιολόγηση της αξίας του έργου από την οµάδα της
πλατφόρµας156. Στη συνέχεια τίθεται σε ηλεκτρονική ψηφοφορία ανάµεσα στα εγγεγραµµένα
µέλη της πλατφόρµας έτσι ώστε µέσα από την δυνατότητα των συλλογικών αποφάσεων να
υπάρξει µια καλύτερη εκτίµηση των πιθανών ωφελειών από την υλοποίηση του έργου. Σε
προηγούµενο στάδιο έχει γίνει µία παρουσίαση του project από τους εκάστοτε δηµιουργούς που
αναφέρουν το επιχειρηµατικό τους ιστορικό, τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, τους λόγους
που πιστεύουν ότι θα οδηγήσουν στην επιτυχή υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου καθώς και
την απόδοση που θα έχουν τα κεφάλαια ενός επενδυτή αν συµµετάσχει σε αυτό157. Αν το
αποτέλεσµα είναι θετικό τότε τίθεται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα αναµονής µέχρις ότου
συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κεφάλαια που έχει θέσει ως στόχο ο δηµιουργός. Στη συνέχεια η
πλατφόρµα δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές να παρακολουθούν την πορεία τις επένδυσης
τους, όπως πιθανές αλλαγές στην αποτίµηση της αξίας της, το ύψος των επενδυµένων
κεφαλαίων και σε κάποιες περιπτώσεις να συµµετέχουν µέσω ψηφοφοριών στην διαµόρφωση
της πορείας της, ενώ προκύπτουν και πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες αν παραδείγµατος χάρη
εξαγορασθεί η επένδυση από κάποιο τρίτο επενδυτή158.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως αντιλαµβανόµαστε από την παραπάνω ανάλυση το θέµα της παρούσας εργασίας
είναι οι τρόποι χρηµατοδότησης των ακινήτων εµµένοντας όχι στους παλαιούς και
παραδοσιακούς, όπως ο δανεισµός και η αντιπαροχή που έχουν εκλείψει, αλλά επεξηγώντας
νέους εναλλακτικούς τρόπους χρηµατοδότησης και ειδικότερα τα εργαλεία των REITS, της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) και του crowdfunding. Καθένα από τα νέα εργαλεία που
αναφέραµε αναλύονται διεξοδικά στα προηγούµενα κεφάλαια, δίνοντας έµφαση στην
επεξήγηση της λειτουργίας τους, στα είδη στα οποία αναλύονται και στα κίνητρα που παρέχουν
για να τα επιλέξει ο πιθανός επενδυτής αλλά και στις αδυναµίες που µπορεί να εντοπίσαµε.
Όπως κάθε µέθοδος έτσι και οι εναλλακτικοί τρόποι χρηµατοδότησης ακινήτων που
παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, δεν έχουν µόνο πλεονεκτήµατα αλλά και
µειονεκτήµατα. Κάνοντας όµως µία επισκόπηση των παραπάνω πληροφοριών που παρατίθενται
µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι το πιο σύγχρονο εργαλείο είναι αυτό του
crowdfunding, το οποίο ακόµα δεν έχει θέσει θεµέλια ανάπτυξης στο ελλαδικό χώρο αλλά
παρατηρώντας την ανάπτυξη του µέσω των πλατφόρµων που χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα στη
Γαλλία, µπορούµε να επισηµάνουµε το πλήθος των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει και
αναµένουµε την εφαρµογή του και στην Ελλάδα. Ο νέος αυτός τρόπος χρηµατοδότησης
ακινήτων σίγουρα δεν προσφέρεται για την χρησιµοποίησή του από ένα ιδιώτη για την
απόκτηση µιας κατοικίας, αλλά θα µπορούσε είναι ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια ενός
κατασκευαστή για την άµεση χρηµατοδότηση της επένδυσής του και ίσως δώσει µία ανάσα στην
εγχώρια οικονοµία προσδοκώντας µελλοντικά και σταδιακά την ανάκαµψη της αγοράς των
ακινήτων.
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7. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
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