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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Ο κλάδος της κτηματαγοράς και της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων, γεγονός που καθιστά σε πολλές περιπτώσεις 

δυσδιάκριτα τα όρια κατηγοριοποίησης και οριοθέτησης των εμπλεκόμενων 

παραγόντων και φορέων. Η αγορά των ακινήτων επηρεάζεται έντονα από την ευρύτερη 

συμπεριφορά της οικονομίας στην οποία βρίσκεται. Η ζήτηση για εμπορικούς χώρους, 

για παράδειγμα, καθοδηγείται από το επίπεδο της γενικής οικονομικής δραστηριότητας. 

Τα επιτόκια επηρεάζουν τους συντελεστές κεφαλαιοποίησης1 μέσω των οποίων 

αποτιμώνται τα ακίνητα και λαμβάνονται οι αποφάσεις για νέες επενδύσεις σε νέες 

κατασκευές ή ανοικοδομήσεις. 

 

Ως σημαντικό συστατικό των εθνικών οικονομιών, η αγορά ακινήτων επηρεάζει τη 

συμπεριφορά των μακροοικονομικών μεταβλητών τόσο στο άμεσο, όσο και στο 

ευρύτερο μέλλον. Η αγορά ακινήτων έχει ένα προεξέχοντα ρόλο στην οικονομία των 

περισσότερων χωρών, αφού η κατοικία αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό 

στοιχείο στο χαρτοφυλάκιο των νοικοκυριών. Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι η 

απόκτηση κατοικίας απαιτεί σημαντικά κεφάλαια, που καλύπτονται μέσω μακροχρόνιου 

ενυπόθηκου τραπεζικού δανεισμού, επομένως όταν οι τιμές των ακινήτων 

μεταβάλλονται, επηρεάζεται ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς αλλάζει ο 

πλούτος των νοικοκυριών, άρα και η ικανότητά τους για δανεισμό, επηρεάζοντας με τη 

σειρά τους την κερδοφορία των τραπεζών. Όταν οι τιμές των ακινήτων διαμορφώνονται 

σε επίπεδα ανισορροπίας, οι μεταβολές προκαλούν την ανησυχία των τραπεζών, οι 

οποίες επιθυμούν τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και τη 

διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα. 

 

Αυτό γίνεται πιο αισθητό μετά από ραγδαίες αυξήσεις στην αγορά των ακινήτων 

όπως για παράδειγμα η άνοδος στις τιμές των ακινήτων παγκοσμίως από τα μέσα της 

δεκαετίας του 90, η οποία ήταν ασυνήθιστη ως προς το μέγεθος και τη διάρκεια της.  

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι οι οικονομίες να αντιμετωπίζουν 

αρνητική ζήτηση που επιφέρει πτώση της δραστηριότητας στην αγορά ακινήτων καθώς 
                                                
1Συντελεστές κεφαλαιοποίησης: Προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της 
παρούσας αξίας κάποιων μελλοντικών χρηματορροών, στην περίπτωση μας κάποιου ακίνητου. 
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επίσης και επιπτώσεις στην φερεγγυότητα όλων οργανισμών (κυρίως όμως των 

χρηματοπιστωτικών) από την πτώση των τιμών των ακινήτων. 

 

Ο αντίκτυπος είναι ακόμη μεγαλύτερος όταν το σοκ στις αγορές ακινήτων 

συνδυάζεται με μια γενική κρίση η οποία γίνεται χειρότερη όταν αρχίσουν κατασχέσεις 

ακινήτων λόγω αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων. Αυτό το φαινόμενο επηρέασε 

όλες τις μεγάλες οικονομίες στις αρχές του 1990 και βοήθησε να ξεσπάσει η κρίση στην 

Νοτιοανατολική Ασία το 1997-98. Παράλληλα σήμερα που ο βαθμός ενοποίησης των 

διεθνών αγορών έχει ενταθεί (κάτι που αντανακλάται και στον υψηλότερο όγκο 

συναλλαγών) λόγω της σύγκλισης των ονομαστικών επιτοκίων και των συγχρονισμένων 

κύκλων οικονομικής ανάπτυξης - δύο παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των 

ακινήτων (επιτόκια και κύκλοι της οικονομίας) - η κρίση η οποία ξέσπασε στις ΗΠΑ 

επηρέασε γρήγορα ολόκληρο τον κόσμο. 

 

Θα γίνει μία προσπάθεια μέσω αυτή της εργασίας να δοθεί μια εξήγηση για το πώς οι 

κύκλοι στις τιμές των ακινήτων και οι τραπεζικές κρίσεις συνδέονται μεταξύ τους και 

γιατί συμβαίνουν. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ανάλυση για την σχέση μεταξύ 

των τιμών των ακινήτων και της χρηματοπιστωτικής αστάθειας κρίθηκε σκόπιμος ο 

επιμερισμός της παρούσας εργασίας σε έντεκα κεφάλαια. 

 

Πρώτα εξετάζονται οι οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά ακινήτων. 

Ακολούθως ερευνάται η σημασία της αγοράς των ακινήτων σε μακροοικονομικό 

επίπεδο και οι τρόποι υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου για επενδύσεις σε ακίνητα. 

Στην συνέχεια γίνεται λόγος για τους καθοριστικούς παράγοντες των τιμών των 

ακινήτων και διερευνάται το ερώτημα γιατί η αγορά ακινήτων είναι τόσο ευαίσθητη στο 

να διατηρήσει θετικές αποκλίσεις από τις τιμές ισορροπίας σε μακροοικονομικό επίπεδο 

απουσία κάποιου άλλου σοκ στην αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που παίζει 

το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η παράθεση μερικών πρόσφατων παραδειγμάτων 

αυξήσεων και πτώσεων στις τιμές των ακινήτων που επηρέασαν το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα και συνδέθηκαν με κρίσεις στις ΗΠΑ, στη Ταϊλάνδη, την Σουηδία, την 

Ιαπωνία καθώς και την τρέχουσα κρίση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και επηρέασε 

ολόκληρο τον κόσμο θεωρήθηκε απαραίτητο να αναλυθούν ώστε να γίνει σύνδεση 

θεωρίας και πράξης. Στην συνέχεια εξετάζουμε κατά πόσο στην ελληνική 

πραγματικότητα σήμερα υπήρξαν κατά τελευταία έτη φαινόμενα «φούσκας» στις τιμές 
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των ακινήτων τα οποία επηρέασαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα με δεδομένο ότι κατά 

την διαδικασία των τεστ Αντοχής 2010 (stress tests) στα οποία υποβλήθηκαν οι 

ευρωπαϊκές τράπεζες από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας μια 

ελληνική τράπεζα (Αγροτική) απέτυχε και άλλη μια ήταν στο όριο (Τράπεζα Πειραιώς) 

χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 

 

Αυτή η εργασία κλείνει με ένα διάλογο για τις πολιτικές επιπτώσεις του θέματος που 

αναλύεται, δίνοντας έμφαση σε μέτρα περιορισμού του πλάτους των οικονομικών 

κύκλων στην αγορά ακινήτων και τρόπους απομόνωσης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος σε τέτοιους κύκλους. 

 

Κεφάλαιο 1: Οικονομικοί Παράγοντες Αγοράς Ακινήτων2 
 

Η φύση των αναγκών και ο χαρακτήρας των δυνάμεων, που δημιουργούν την 

οικονομική δραστηριότητα, χαρακτηρίζουν τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν 

την αγορά ακινήτων. Η ζήτηση για ακίνητα επηρεάζεται από ποιοτικούς και ποσοτικούς 

παράγοντες και σχετίζεται άμεσα με την πορεία της οικονομίας, τα δημογραφικά 

στοιχεία της χώρας, τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων, τις εισοδηματικές εξελίξεις, την 

οικοδομική δραστηριότητα, το φορολογικό καθεστώς, το κόστος χρηματοδότησης, τις 

αποδόσεις των επενδύσεων σε ακίνητα, τις προσδοκίες των νοικοκυριών για την εξέλιξη 

των τιμών και αρκετές ακόμη παραμέτρους. Οι παράγοντες αυτοί είναι αλυσιδωτά 

αλληλοεξαρτώμενοι. Για παράδειγμα η τιμή αγοράς εξαρτάται από το ενοίκιο, το οποίο 

εξαρτάται από τις τιμές των αγαθών, που εξαρτώνται από τις πιστώσεις, οι οποίες με τη 

σειρά τους εξαρτώνται από την επιρροή του χρήματος και την παραγωγή. Παρόλα αυτά 

είναι δυνατό να ταξινομηθούν σε κάποιες βασικές κατηγορίες, οι οποίες είναι: 

 

Η γενική οικονομική κατάσταση και τα οικονομικά δεδομένα. Για παράδειγμα μια 

διεθνής ναυτιλιακή κρίση επηρεάζει τις αγορές ακινήτων περιοχών στις οποίες 

εγκαθίστανται οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Επίσης, ο τουρισμός επηρεάζεται από μια 

διεθνή οικονομική κατάσταση και οι μεταβολές του επιδρούν ανάλογα στην πρόσοδο 

άρα και στην αγορά ακινήτων. Ακόμη, ενδεχόμενες διακυμάνσεις στις χρηματαγορές 

                                                
2 Ζεντέλης Π., REAL ESTATE Αξία. Εκτιμήσεις. Ανάπτυξη. Επενδύσεις. Διαχείριση, Εκδόσεις 
Παπασωτηρίου, Αθήνα 2001 
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(τοπικά και διεθνώς) και στις αγορές κεφαλαίου γενικά, έχουν άμεσο αντίκτυπο και 

στην αγορά ακινήτων, είτε με τη στροφή επενδυτών προς αυτήν (σε περιόδους πτώσης), 

είτε αντιθέτως 

 

Ο βαθμός οικονομικής ανάπτυξης. Σε μια αναπτυσσόμενη κοινωνία ο τριτογενής 

τομέας δεν είναι πολύ αναπτυγμένος και οι αξίες εξαρτώνται από το βαθμό ανάπτυξης. 

Η ποσοτική αύξηση του αστικού χώρου είναι αναγκαία. Οι διαφοροποιήσεις, που 

εμφανίζονται, είναι ποσοτικές ως προς τη ‘‘μονάδα αστικής εξυπηρέτησης’’ με λίγες 

ποιοτικές βελτιώσεις. Αντίθετα σε μια ανεπτυγμένη οικονομία, πέρα των ανωτέρω 

στοιχείων, περιλαμβάνεται και η ανανέωση του αστικού χώρου. Λόγω δε της βελτίωσης 

της κατανομής των εισοδημάτων αναπτύσσεται ο παράγων ‘‘ποιότητα’’, που οδηγεί 

στην ένταση της οικονομικής δραστηριότητας για κατασκευές σύγχρονων ακινήτων, τα 

οποία καλύπτουν την αυξανόμενη ζήτηση ενός αυξανόμενου πληθυσμού, με αυξημένο 

βιοτικό επίπεδο, το οποίο συναρτάται και με τη γενική αλληλεξάρτηση των τιμών των 

αγαθών και των αμοιβών των συντελεστών παραγωγής. 

 

Το βιοτικό επίπεδο. Το εισόδημα, ως κύρια έκφραση του βιοτικού επιπέδου, και η 

κατανομή του δημιουργούν τη δυνατότητα για κάλυψη αυξημένων αναγκών και 

προκαλούν τη συνακόλουθη προσαρμογή των καμπύλων D-S σε ποιοτικά καλύτερο και 

ποσοτικά μεγαλύτερο αστικό χώρο. Έτσι αυξάνεται η ποιότητα και η έκταση της μέσης 

ζητούμενης επιφάνειας, π.χ. για κατοικία, προκειμένου να καλυφθούν οι σύγχρονες 

ανάγκες. Οι υπάρχουσες κατοικίες μικρότερης επιφάνειας έχουν πρόσθετη απώλεια 

αξίας (φυσική φθορά, τρόπος κατασκευής) εκ του λόγου αυτού και κυρίως λόγω 

περιορισμού της ζήτησης. 

 

Η οικονομική πολιτική. Αυτή καθορίζει τα οικονομικά χαρακτηριστικά, τη δομή της 

απασχόλησης, την ανεργία, την ανάπτυξη της βιομηχανίας, του εμπορίου, των 

μεταφορών. Το κράτος συχνά αντιμετωπίζει τα ακίνητα ως μοχλό αναθέρμανσης ή 

αποθέρμανσης της οικονομίας. Η αγορά κατοικίας επιδρά στον τρόπο μετάδοσης της 

νομισματικής πολιτικής τόσο μέσω της ζήτησης όσο και μέσω της προσφοράς 

χορηγήσεων. Μια αύξηση των επιτοκίων παρέμβασης των νομισματικών αρχών 

μεταφέρεται άμεσα στα επιτόκια των νέων στεγαστικών δανείων και στη συνέχεια στα 

επιτόκια των παλαιών δανείων, που έχουν συναφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο. Έτσι 

αυξάνεται η μηνιαία επιβάρυνση του νοικοκυριού και συνεπώς μειώνεται η ζήτηση 
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δανείων. Συγχρόνως, μειώνεται και η προσφορά δανείων, καθώς μειώνεται η ικανότητα 

των δανειστών και η προθυμία τους να παρέχουν νέα δάνεια. Αυτό σημαίνει είτε 

αύξηση του ασφαλίστρου κινδύνου στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων είτε 

ποσοτικούς περιορισμούς.3 Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά της στεγαστικής 

πίστης επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού μετάδοσης της 

νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία. Υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισμού 

στο χρηματοπιστωτικό τομέα ενισχύουν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής 

(Bondt, 2002, Gropp et al., 2007, Leuvensteijn et al., 2008). Επίσης, ο βαθμός 

ανάπτυξης της αγοράς στεγαστικής πίστης ενισχύει την αποτελεσματικότητα της 

νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με τους Calza et al. (2007) και IMF (2008). Όμως, η 

εισαγωγή καινοτομιών στη στεγαστική πίστη δεν φαίνεται να είχε ξεκάθαρο 

αποτέλεσμα όσον αφορά την αποδυνάμωση ή ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας 

του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Οι Muellbauer (2007), 

Iacoviello & Minetti (2003), Goodhart & Hofmann (2008) και IMF (2008) βρίσκουν 

ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας, ενώ οι Weber et al. (2008) καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι στη ζώνη του ευρώ δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή στο μηχανισμό 

μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής τις τελευταίες δεκαετίες. Αντίθετα, οι Dynan et 

al. (2005), Peek andWilcox (2006) και Kuttner andMosser (2002) παρουσιάζουν 

στοιχεία αποδυνάμωσης στις ΗΠΑ. Παρόμοια αποδυνάμωση βρίσκουν και οι Altunbas 

et al. (2007) για τη ζώνη του ευρώ, ιδίως εξαιτίας της χρήσης του εργαλείου των 

τιτλοποιήσεων. 

 

Η οικονομική δραστηριότητα. Αυτή και τα διαφορετικά επίπεδα επενδύσεων 

κεφαλαίου διαφοροποιούν την παραγωγικότητα του αστικού χώρου και επηρεάζουν τις 

τιμές. Η διαφοροποίηση στο επίπεδο και την ποιότητα των επενδύσεων υποδομής και η 

διαφοροποίηση στην ένταση κεφαλαίου πρέπει να έχουν ένα ορθολογικό συνδυασμό 

άμεσο και μακροχρόνιο. Εξ άλλου το ύψος της χρηματοδότησης για κατασκευές 

ακινήτων και οι εναλλακτικές δυνατότητες επενδύσεων παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. 

 

Η οικονομική σταθερότητα. Αυτή επηρεάζεται από τις συνθήκες ισορροπίας που 

δημιουργούνται και από τις διακυμάνσεις που παρατηρούνται. Ο πληθωρισμός είναι μια 
                                                
3 Ο Mishkin (2007) ανακεφαλαιώνει τις επιδράσεις της αγοράς ακινήτων στη διαδικασία μετάδοσης της 
νομισματικής πολιτικής και τις κατατάσσει εξαντλητικά σε έξι επιμέρους διαύλους: (1) κόστος 
κεφαλαίου, (2) αναμενόμενες μεταβολές στις τιμές των ακινήτων, (3) προσφορά κατοικιών, (4) πλούτος 
του καταναλωτή, (5) πιστώσεις για κατανάλωση και (6) ζήτηση για κατοικίες μέσω πιστώσεων. 
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σημαντική μεταβλητή, που έχει αρνητική επίδραση στην αγορά κατοικίας, διότι οδηγεί 

σε άνοδο των ονομαστικών επιτοκίων και σε αντίδραση των νομισματικών αρχών, οι 

οποίες αναγκαστικά ακολουθούν περιοριστική νομισματική πολιτική για να τον 

καταπολεμήσουν. Το σύνηθες αποτέλεσμα είναι μια αύξηση των πραγματικών 

επιτοκίων, γεγονός που επιφέρει πτώση στη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια, αλλά και 

αυξημένο κόστος κατασκευής νέων κατοικιών. Σύμφωνα με τους Τσατσαρώνη and Zhu 

(2007), το μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης των τιμών των κατοικιών οφείλεται στη 

διακύμανση του πληθωρισμού. Επίσης ο πληθωρισμός διαμορφώνει την αγοραστική 

δύναμη του χρήματος (που είναι αντίστροφη των τιμών των αγαθών), η οποία επηρεάζει 

ουσιαστικά το μέτρο μέτρησης των αξιών και δημιουργεί πληθωρισμό στις αγορές 

ακινήτων. Η αξία επηρεάζεται επίσης και από τις προβλέψεις επί των εξελίξεων των 

ανωτέρων παραμέτρων, είτε αυτές είναι βάσιμες, είτε είναι αβάσιμες. Η πτώση της 

αξίας του χρήματος (πληθωρισμός) ή η πτώση του επιπέδου των τιμών 

(αντιπληθωρισμός) καθώς και η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος δημιουργούν 

καταστάσεις ανισορροπίας, οι οποίες ωθούν την αξία, στο χρηματιστήριο ακινήτων, στα 

ύψη και για πραγματικούς λόγους αλλά και από αίσθημα ανασφάλειας για το ρευστό 

διαθέσιμο. 

 

Η φορολογία ακινήτων. Το κόστος μεταβίβασης και οι ειδικές φορολογικές 

επιβαρύνσεις ή τα ‘‘τεκμήρια’’, που αφορούν στα ακίνητα, επηρεάζουν τις τιμές και για 

το λόγο αυτόν η μορφή τους πρέπει να μη δημιουργεί καταστάσεις ανισορροπίας. Αυτό 

σημαίνει ότι η φορολογία πρέπει να είναι διαχρονικά σταθερή ή ομαλά εξελισσόμενη. 

Νόμοι που δεν έχουν επιτυχή λειτουργία δημιουργούν εθισμό στους ιδιοκτήτες να 

συμβάλλουν στην αποτυχία άλλων μέτρων, που η λειτουργία τους είναι αναγκαία. 

 

Το κόστος κατασκευής. Αυτό εξαρτάται από ένα πλήθος επί μέρους παραγόντων, 

που σχετίζονται τόσο με τις παραμέτρους της ‘‘οικονομίας μεγέθους’’ (όπως τιμές 

υλικών), όσο και με στοιχεία της ‘‘εξωτερικής οικονομίας μεγέθους’’ (τιμές άλλων 

αγαθών). Επίσης γίνεται φανερό, ότι το κόστος κατασκευής αλλάζει χωρικά λόγω 

διαφορετικών συνθηκών, π.χ. στα διάφορα διαμερίσματα της χώρας. Σημαντικό επίσης 

είναι ότι το κόστος αυτό διαφοροποιείται και διαχρονικά με την επίδραση άλλων 

παραγόντων, όπως για παράδειγμα οι αλλαγές στη νομοθεσία. Για τη διευκόλυνση της 

παρακολούθησης των μεταβολών του κόστους κατασκευής διαμορφώνεται περιοδικά ο 

‘‘δείκτης τιμών κατασκευής’’. 
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Η πρόσοδος των ακινήτων. Η έννοια της προσόδου προσδιορίζεται από το άθροισμα 

των καθαρών εσόδων, που λαμβάνονται περιοδικά από ένα ακίνητο και τα οποία 

προσδιορίζουν ένα επιτόκιο επιστροφών σε σχέση με τη αξία του ακίνητου. Η πρόσοδος 

συνδέεται αμφιμονοσήμαντα με την αξία επειδή εξαρτάται από αυτήν και αντίστροφα 

την προσδιορίζει. Για τον λόγο αυτόν η γνώση της προσόδου αποτελεί ένα βασικό 

στοιχείο στον προσδιορισμό της αγοράς ακινήτων. Σε περιπτώσεις μονοπωλιακών 

φαινομένων της αγοράς ακινήτων δημιουργείται η έννοια της διαφορικής προσόδου, η 

οποία εκφράζει την πρόσθετη αύξηση εκ του χαρακτήρα αυτού της αγοράς. Και στην 

περίπτωση αυτή δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, που δημιουργούν καταστάσεις 

ανισορροπίας, όπως μπορεί να συμβεί π.χ. με τα μέτρα ελέγχου των μισθώσεων των 

ακινήτων. 

 

Τα επιτόκια ομολόγων. Η αγορά ενός ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών, 

ταυτόχρονα είναι και μια επενδυτική πράξη. Επομένως ο αγοραστής είναι ένας 

επενδυτής ή αλλιώς κάθε ακίνητο ως κεφαλαιουχικό αγαθό συνδέεται με διάφορες 

οικονομικές έννοιες, όπως το επιτόκιο που θα κέρδιζε ο επενδυτής αν επένδυε τα 

χρήματα του σε κάποια άλλη επένδυση. Στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης, το ενοίκιο 

αντιπροσωπεύει το κόστος ευκαιρίας της ιδιοκατοίκησης. Όπως η τιμή ενός ομολόγου 

αντανακλά τις προεξοφλημένες μελλοντικές πληρωμές του, έτσι και η τιμή ενός 

ακινήτου αντανακλά τα προεξοφλημένα μελλοντικά ενοίκια. 

 

Κεφάλαιο 2: Αγορά Ακινήτων και Μακροοικονομία 
 

Οι κρίσεις που συνέβησαν στο παρελθόν σε πολλές χώρες λόγω της εντυπωσιακής 

ανάπτυξης και πτώσης των τιμών ακινήτων κυρίως κατά τις δεκαετίες του 80’ και του 

90’ φαίνεται ότι δεν αύξησε καθόλου την επίγνωση που έχουν οι αγορές σχετικά με τους 

δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των αγορών ακινήτων και της μακροοικονομίας, αν 

λάβουμε υπόψη μας τη παγκόσμια οικονομική κρίση που διανύουμε σήμερα. Στο παρόν 

κεφάλαιο αφού θα υπάρξει μία επεξήγηση σχετικά με το όρο μακροοικονομία, θα 

εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η άνοδος και η πτώση των τιμών των ακινήτων 

επηρεάζουν ολόκληρη την οικονομία.  
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Η Μακροοικονομία ασχολείται με τη συμπεριφορά ολόκληρης της οικονομίας σε 

εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο, ερευνά τα αίτια και τις επιπτώσεις από περιόδους 

ανάπτυξης και ύφεσης της οικονομίας, ποσοστά πληθωρισμού, ανεργίας και ανάπτυξης, 

αλλαγές στο ισοζύγιο πληρωμών, συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες καθορισμού του εθνικού προϊόντος. Η θεμελιώδης προσέγγιση της είναι η 

έρευνα μέσω του διαχωρισμού σε τρεις απλοποιημένες κατηγορίες αγορών: αγορά 

αγαθών, αγορά εργασίας και κεφαλαιακή αγορά. 

 

Η αγορά ακινήτων περιλαμβάνεται σε δύο από αυτές τις κατηγορίες: την αγορά 

αγαθών και την κεφαλαιακή αγορά. Η αγορά ακινήτων περιλαμβάνεται στην αγορά 

αγαθών υπό δύο έννοιες: α) είναι μέρος του κεφαλαίου που χρησιμοποιούν οι 

επιχειρήσεις στην παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρουν και β) 

επενδύοντας σε ακίνητα βραχυχρόνια αυξάνεται η ζήτηση στην αγορά αγαθών. 

 

Η κυκλική ροή εισοδήματος σε μια οικονομία μας δείχνει ότι οι βασικοί συντελεστές 

παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, φυσικοί πόροι και επιχειρηματικότητα) 

αποζημιώνονται για τη συμμετοχή τους στη παραγωγική διαδικασία με μισθούς, τόκους, 

έγγειους προσόδους και κέρδη. Αυτές οι αμοιβές στη συνέχεια άμεσα ή έμμεσα 

ξοδεύονται από τους κατόχους τους. Έτσι το Εθνικό Εισόδημα ενός κράτους μπορεί να 

θεωρηθεί ως η συνολική Παραγωγή στην οικονομία ή συνολική Δαπάνη. Η συνολική 

προσφορά σε μια δεδομένη στιγμή είναι η παραγωγή σε μια οικονομία, ενώ η συνολική 

ζήτηση θεωρείται ότι μπορεί να αποτιμηθεί μετρώντας διαφορετικά είδη δαπανών. Με 

βάση την ταυτότητα του εθνικού εισοδήματος έχουμε: Υ≡ C+I+G+NX, όπου Υ = 

εθνικό εισόδημα, C = Ιδιωτική κατανάλωση, I = επένδυση, G =δημόσια δαπάνη και ΝΧ 

= καθαρές εξαγωγές. Αν υποθέσουμε ότι οι καθαρές εξαγωγές είναι μηδενικές τότε στις 

περισσότερες αγγλοσαξονικές χώρες κατά τη δεκαετία του 1990 η ιδιωτική κατανάλωση 

αντιστοιχούσε στο 64% περίπου του εθνικού εισοδήματος, ενώ οι δημόσια δαπάνη ήταν 

στο 20% περίπου και οι επενδύσεις στο 16% περίπου.4 Εντούτοις η επένδυση είναι πολύ 

πιο σημαντική από ότι το ποσοστό συμμετοχής της στον προσδιορισμό του εθνικού 

εισοδήματος καθώς τείνει να αυξομειώνεται πολύ περισσότερο από ότι η ιδιωτική 

                                                
4 IMF (2008), World Economic Outlook, April 
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κατανάλωση και οι δημόσιες δαπάνες και έχει δυσανάλογα σύμφωνα με το μέγεθος της 

αποτελέσματα στους κύκλους της οικονομικής δραστηριότητας.5 

 

Έτσι μια μεγάλη ποσοστιαία αύξηση ή μείωση της ιδιωτικής επένδυσης μπορεί να 

προκαλέσει από μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι μεγάλες περιόδους ύφεσης σε μια 

οικονομία. Καθώς οι επενδύσεις σε ακίνητα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ιδιωτικής 

επένδυσης γίνεται διερεύνηση για το πως η άνοδος ή πτώση στις επενδύσεις στην αγορά 

των ακινήτων και ταυτόχρονα η άνοδος και η πτώση στις τιμές των ακινήτων 

επηρεάζουν ολόκληρη την οικονομία. Αλματώδης άνοδος στις τιμές των ακινήτων 

σημαίνει τις περισσότερες φορές ύπαρξη φούσκας στις τιμές των ακινήτων. Τα αίτια 

που οδηγούν συνήθως σε φούσκες στις τιμές των ακινήτων είναι χαμηλά επιτόκια, 

χαλαρά κριτήρια δανειοδότησης και η είσοδος πάρα πολλών κερδοσκόπων στην αγορά. 

Στα τελικά τους στάδια, χαρακτηρίζονται συνήθως από ταχύτατες αυξήσεις στις τιμές 

των ακινήτων πολύ μεγαλύτερες από τις αυξήσεις στο εισόδημα των νοικοκυριών μέχρι 

να φτάσουν σε επίπεδα τα οποία το εισόδημα των νοικοκυριών δεν μπορεί να 

διατηρήσει και οι αποδόσεις από τα ενοίκια σε περίπτωση επένδυσης σε ακίνητα είναι 

πολύ χαμηλές.6 Αυτό που ακολουθεί συνήθως είναι πτώση των τιμών των ακινήτων με 

αποτέλεσμα πολλοί ιδιοκτήτες να βρίσκουν τον εαυτό τους με αρνητική καθαρή θέση, 

καθώς το υπόλοιπο του δανείου που πήραν για την αποπληρωμή του ακινήτου που 

αγόρασαν είναι πολύ μεγαλύτερο από την τιμή του ακινήτου στην αγορά. Έτσι πολλοί 

δανειολήπτες επιλέγουν να μην αποπληρώσουν τα χρέη τους με αποτέλεσμα οι ζημιές 

του τραπεζικού τομέα να εκτοξεύονται στα ύψη.  

 

Με τη σειρά τους οι τράπεζες για να αντιμετωπίσουν τις απώλειες που έχουν από την 

μη αποπληρωμή των δανείων που έχουν δώσει προσπαθούν να βρουν τρόπους να 

αντισταθμίσουν τις απώλειες τους. Ένας τρόπος είναι αυξάνοντας το περιθώριο κέρδους 

τους με αύξηση των επιτοκίων των δανείων που χορηγούν και ταυτόχρονη μείωση των 

επιτοκίων που δίνουν για καταθέσεις. Ως αποτέλεσμα η πλευρά των περιουσιακών 

στοιχείων των τραπεζών θα αυξηθεί και ταυτόχρονα θα αυξηθούν και τα κέρδη τους. 

Ένας άλλος τρόπος είναι με έκδοση νέων μετοχών, αλλά αυτός ο τρόπος σπάνια 

επιτυγχάνει εκτός και αν οι τράπεζες είναι σίγουρες ότι μπορούν να υπολογίσουν 
                                                
5 Ball Michael, Lizieri Colin & MacGregor D. Bryan, The Economics of Commercial Property Markets , 
Εκδόσεις Routledge, Great Britain 1999 
6 Barrell, Ray, Hurst Ian (2008) ‘Financial crises and the prospects for recession’, National Institute 
Economic Review (άρθρο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www;google.gr) 
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καλύτερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους στο μέλλον και ότι όσες ζημιές ήταν να 

προκύψουν, προέκυψαν. Ένας τρίτος τρόπος είναι η αύξηση των επιτοκίων μόνο σε 

όσους δανειολήπτες κρίνονται ως επισφαλείς. Σε κάθε περίπτωση όμως οι εταιρίες και 

οι ιδιώτες αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη δανεισμού και η καθαρή πρόσοδος που 

λαμβάνουν οι καταθέτες από τις τράπεζες μειώνεται. Έτσι με αυξημένο το κόστος 

κεφαλαίου και μειωμένο το εισόδημα που έχουν στη διάθεση τους οι ιδιώτες και οι 

επιχειρήσεις μειώνεται η ιδιωτική επένδυση και το τελικό παραγόμενο προϊόν στην 

οικονομία. Επιπλέον η αύξηση στο κόστος δανεισμού μειώνει την αξία που έχουν στην 

κατοχή τους τα νοικοκυριά από την ιδιοκτησία ακινήτων και μειώνει και την 

κατανάλωση τους με αποτέλεσμα να μειώνεται η ζήτηση στην αγορά. Η μείωση στη 

ζήτηση θα είναι τόσο μεγαλύτερη όσο ήταν το ποσοστό των δανείων στην αγορά 

ακινήτων σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που επενδύθηκαν.7 

 

Ως “φούσκα” γενικά ορίζεται η περίπτωση κατά την οποία οι τιμές των περιουσιακών 

στοιχείων υπερβαίνουν τη θεμελιώδη τους αξία κατά ένα προφανώς μεγάλο περιθώριο.8 

Ειδικότερα, οι Case and Wachter (2005) ορίζουν ως “φούσκα” στις τιμές των κατοικιών 

μια αύξηση των τιμών τους που βασίζεται αποκλειστικά στις προσδοκίες ότι η αύξηση 

αυτή των τιμών θα συνεχιστεί στο μέλλον, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από τη 

μεταβολή στα θεμελιώδη μεγέθη, όπως είναι η αξία των υπηρεσιών στέγασης και το 

κόστος χρηματοδότησης. Οι συγγραφείς αυτοί παρατηρούν μάλιστα ότι, αν και όλες οι 

χρηματοπιστωτικές διαταραχές πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται, 

καθώς μπορούν να έχουν εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες, είναι σημαντικό να 

διακρίνονται οι “φούσκες” της αγοράς από τις αυξήσεις στην αξία των ακινήτων και 

γενικά των περιουσιακών στοιχείων που προκαλούνται από μεταβολές στα θεμελιώδη 

μεγέθη. Η διάκριση αυτή είναι ουσιαστική, καθώς η αντιμετώπιση κάθε συγκεκριμένης 

περίπτωσης μπορεί να απαιτεί την άσκηση εντελώς διαφορετικής πολιτικής τόσο από τις 

οικονομικές, νομισματικές και εποπτικές αρχές όσο και από τις τράπεζες. 

                                                
7 Barrell, R. and Holland, D. (2007), 'Banking crises and economic growth', National Institute Economic 
Review (άρθρο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www;google.gr) 
8 Βλ. Helbling T.F. (2005), “Housing price bubbles – a tale based on housing price booms and busts” BIS 
Papers No. 21. 
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Κεφάλαιο 3: Κύκλοι στις αγορές ακινήτων 
 

Οι τιμές ακινήτων είναι επιρρεπείς σε κύκλους οι οποίοι μπορεί να τις οδηγήσουν σε 

πολύ ακραίες τιμές. Στην μια πλευρά, οι τιμές μπορεί να αυξηθούν από τους 

ακόλουθους παράγοντες: α) υπερβολική αισιοδοξία για μελλοντικές τιμές από τους 

συμμετέχοντες στην αγορά, β) από μη οικονομικές μεταβλητές όπως η καθυστέρηση 

στη προσφορά ακινήτων και γ) η αντίληψη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τις 

αναμενόμενες αποδόσεις των δανείων που έχουν χορηγήσει στην αγορά ακινήτων. 

 

Α. Ο ρόλος των αισιόδοξων9 
 

Τα ακίνητα μπορούν να θεωρηθούν και ως αγαθά, έτσι όπως κάθε άλλο εμπορεύσιμο 

αγαθό η τιμή τους προσδιορίζεται από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Η 

τιμή ισορροπίας ενός ακινήτου η οποία θα επικρατήσει τελικά στην αγορά είναι η τιμή 

που είναι διατεθειμένοι οι επενδυτές να προσφέρουν για αυτό και η οποία ικανοποιεί 

τον πωλητή του ακινήτου. Η αγοραία τιμή ενός ακινήτου καθορίζεται από το ποσό που 

οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ως τιμή προσφοράς ικανή ώστε να 

αποτρέψει άλλους επενδυτές στην αγορά από το να προσφέρουν μεγαλύτερη τιμή. Η 

ζήτηση για ένα ακίνητο σε κάθε τιμή εξαρτάται από τον αριθμό των επενδυτών που 

έχουν κάνει μια προσφορά μεγαλύτερη ή ίση με αυτή τη τιμή και έχουν αρκετούς 

πόρους ώστε να ολοκληρώσουν τη προσφερόμενη τιμή. Σε τιμές ισορροπίας η ζήτηση 

για γη πρέπει να ισούται με την αξία της συνολικής προσφοράς. Αν οι εκτιμήσεις για τη 

αξία ενός κομματιού γης είναι ομογενείς και επικεντρώνονται στη Τιμή Ισορροπίας, η 

τιμή αγοράς δεν αποκλίνει από τη Τιμή Ισορροπίας. 

 

Με δεδομένο το γεγονός ότι η προσφορά γης είναι σταθερή, οι διαφορές στις τιμές τις 

οποίες προσφέρουν οι επενδυτές μπορεί να οφείλονται σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι, 

οι επενδυτές να κάνουν λάθος στους υπολογισμούς τους για την Τιμή ισορροπίας του 

ακίνητου στην αγορά. Ο δεύτερος είναι ότι οι επενδυτές μπορούν να ενεργούν με βάση 

προσωπικές πληροφορίες για τις μελλοντικές αναμενόμενες αποδόσεις από το ακίνητο ή 

τον ενδεδειγμένο συντελεστή κεφαλαιοποίησης. 

                                                
9 Herring J. Richard & Watcher M. Susan, Real Estate Booms and Banking Busts – An International 
Perspective, Eκδόσεις Group of Thirty, Washington 1999 
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Για τις αγορές γενικότερα, διατηρημένες αποκλίσεις κάτω από τη Τιμή ισορροπίας 

είναι θεωρητικά απίθανες επειδή οι έμπειροι επενδυτές, ως γνώστες της αγοράς θα 

ξέρουν τη Τιμή ισορροπίας και θα επωφεληθούν αγοράζοντας μέχρι η τιμή να φτάσει τη 

Τιμή ισορροπίας. 

 

Αντίθετα, αν και είναι δελεαστικό να θεωρήσουμε ότι εάν οι τιμές αγοράς είναι πολύ 

υψηλότερα από τη Τιμή ισορροπίας, οι έμπειροι επενδυτές θα επωφεληθούν πουλώντας 

μέχρι η τιμή να φτάσει τη Τιμή ισορροπίας, αυτό δεν συμβαίνει. Αυτός ο μηχανισμός 

δεν είναι επαρκής καθώς δεν υπάρχουν οργανωμένες αγορές αγοραπωλησίας γης ως 

παράγωγο. Στις περισσότερες αγορές κεφαλαίων και συναλλάγματος το παραπάνω 

δεδομένο θα ήταν αλήθεια λόγω της δυνατότητας που έχουν οι επενδυτές να 

υπογράφουν συμβόλαια πώλησης αγαθών στο μέλλον, τα οποία συνήθως δεν κατέχουν 

σήμερα με τη πεποίθηση ότι θα μπορέσουν να αγοράσουν σε χαμηλότερη τιμή την 

απαιτούμενη ποσότητα μέχρι την ημερομηνία εκτέλεσης του συμβολαίου και να 

επωφεληθούν από τη διαφορά. Επιπλέον, η δύναμη που μετριάζει τις αυξήσεις στις 

τιμές στις περισσότερες αγορές δεν είναι λειτουργική στις αγορές γης επειδή η 

προσφορά γης είναι σταθερή, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο διάστημα. 

 

Σε τέτοιες αγορές, χωρίς αγορά παραγώγων και με σταθερή τη προσφορά οι 

αισιόδοξοι θα επηρεάσουν έντονα τις τιμές. Είναι πιθανόν να παραμείνουν στην αγορά 

όσο η ανοδική πορεία στις τιμές συνεχίζεται ακόμη και αν αυτή η αισιοδοξία τους δεν 

στηρίζεται από την ανάλυση της Τιμής ισορροπίας. Ακόμη και αν κερδίζουν λιγότερα 

από τις κανονικές επιδόσεις επένδυσης του κεφαλαίου τους σε άλλες επενδύσεις θα 

συνεχίσουν να δανείζονται ενάντια στα κέρδη τους όσο οι δανειστές βασίζονται στις 

τιμές αγοράς και όχι στη Τιμή ισορροπίας για να υπολογίσουν τα εχέγγυα τους. 

 

Άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τη τιμή της γης είναι (α) μια αύξηση των επενδυτών 

στα ακίνητα, (β) μια αύξηση στους πόρους που έχουν αυτοί στη διάθεση τους και μια 

αύξηση της Τιμής ισορροπίας της ίδιας. Μια αύξηση της ανομοιογένειας των επενδυτών 

θα αυξήσει την τιμή αρκεί οι μισοί τουλάχιστον επενδυτές να είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν μια τιμή που υπερβαίνει τη Τιμή ισορροπίας. 
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Β. Ο ρόλος μη οικονομικών μεταβλητών10 
 

Η ζήτηση για υπάρχοντα ακίνητα εξαρτάται από την τιμή και την παρούσα αξία των 

μελλοντικών ταμειακών ροών. Αυτά με τη σειρά τους εξαρτώνται από δημογραφικούς 

παράγοντες, την αναμενόμενη αύξηση στο εισόδημα, τα προβλεπόμενα επιτόκια, τους 

φόρους και τη δομή της οικονομίας. Σε κάθε κύκλο της αγοράς ακινήτων η αύξηση των 

τιμών προκαλείται από μια αύξηση της ζήτησης. Σε κάποιες περιπτώσεις η ανάπτυξη 

της οικονομίας επιταχύνεται, σε άλλες, οι επενδύσεις οδηγούνται προς όφελος της 

κατασκευής γραφείων και χώρων παροχής υπηρεσιών ή τα προβλεπόμενα επιτόκια 

μειώνονται. 

 

Οι τιμές για την αγορά ακινήτου τείνουν να βρίσκονται κοντά στη τιμή ισορροπίας 

της προσφοράς και της ζήτησης σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ η τιμή 

ενοικίασης ακινήτου τείνει να χρειάζεται περισσότερο χρόνο να ανταποκριθεί στις 

δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Έτσι ενώ οι τιμές αγοράς ακινήτων 

ανταποκρίνονται άμεσα στις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης, τα ενοίκια 

καθυστερούν χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα ελεύθερα δωμάτια να μένουν πάνω από τη 

τιμή ισορροπίας για αρκετό χρονικό διάστημα. 

 

Όταν η τιμή των υπαρχόντων ακινήτων κυμαίνεται πάνω από το κόστος 

αντικατάστασης τους, οι κατασκευαστές έχουν ένα κίνητρο να ξεκινήσουν νέες 

κατασκευές που μελλοντικά θα αυξήσουν την προσφορά Αυτό μακροπρόθεσμα θα 

αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ της τιμής αγοράς ενός ακινήτου και του κόστους 

αντικατάστασης του η οποία είναι και η Τιμή ισορροπίας η οποία είναι απαραίτητη για 

τη μακροπρόθεσμη ισορροπία της αγοράς. 

 

Οι νέες κατασκευές ωστόσο χρειάζονται σημαντικό χρόνο μέχρι την υλοποίηση τους 

(ίσως δύο με έξι χρόνια) οπότε η διαδικασία αποκατάστασης των τιμών είναι αρκετά 

αργή διαδικασία. Επιπλέον οι κατασκευαστές δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση για τη 

μελλοντική ζήτηση των αγορών, καθώς και ελλιπή ενημέρωση σχετικά με τη 

δραστηριότητα των άλλων κατασκευαστών, οπότε το πιο πιθανό είναι ότι οι νέες 

κατασκευές θα διαφέρουν από αυτές που θα γίνονταν με πλήρη γνώση της αγοράς. 

                                                
10 Davis P., Zhu H., Commercial property prices and bank performance, December 2004 (άρθρο διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα www.google.gr) 

http://www.google.gr)
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Συνεπώς ανάλογα με την αντίδραση των κατασκευαστών σε σχέση με τη ζήτηση οι 

τιμές μπορεί να ανέβουν πάνω ή να πέσουν κάτω από την τιμή ισορροπίας λόγω κακών 

προβλέψεων και καθυστερήσεων στην προσάρμοση στις δυνάμεις της αγοράς. 

 

Ο βαθμός ανομοιογένειας των τιμών που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι 

επενδυτές μπορεί να ποικίλει κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Η ανομοιογένεια των 

τιμών που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι επενδυτές τείνει να αυξάνεται όταν οι 

ελεύθεροι χώροι λιγοστεύουν και η πληροφόρηση σχετικά με τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της ζήτησης αναγκάζουν τις τιμές να ανέβουν. Οι επενδυτές μπορεί να 

πιστεύουν ότι έχουν μια εσωτερική πληροφόρηση σχετικά με το πώς θα κινηθούν οι 

αγορές, η ζήτηση και οι μελλοντικές τιμές, αλλά το πιο πιθανόν είναι να κάνουν και 

κάποια λάθη στις εκτιμήσεις τους. Αντίθετα η ανομοιογένεια των προσφερομένων 

τιμών από τους επενδυτές τείνει να πέφτει όταν οι ελεύθεροι χώροι είναι αρκετοί και οι 

τιμές τείνουν να πέφτουν επειδή κυρίως οι πιο αισιόδοξοι επενδυτές τείνουν να 

υποφέρουν από οικονομικές δυσκολίες και είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν την 

αγορά. 

 

Γενικά, ο αριθμός των πιθανών επενδυτών σε εμπορικά ακίνητα δεν θα είναι 

καθοριστικός παράγοντας των δυναμικών που επηρεάζουν τις τιμές των ακινήτων γιατί 

τείνει να αλλάζει με βάση την αύξηση του πληθυσμού. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι 

ίσως την δεκαετία του 80 και του 90 όπου πολλές χώρες απελευθέρωσαν τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές τους με αποτέλεσμα να εισρεύσουν ξένοι επενδυτές (κυρίως 

σε χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ). Επίσης η απελευθέρωση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών αύξησε και τον αριθμό των ιδρυμάτων που δικαιούνταν να 

επενδύσουν απευθείας στις αγορές ακινήτων. 

 

Τέλος η προσφορά οικονομικών πόρων στους επενδυτές με το πέρασμα του χρόνου 

εμφανίζεται να είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που αυξάνει τις τιμές των ακινήτων 

και παρατείνει τις διάρκειες στις φούσκες στις τιμές ακινήτων σε όλες τις περιπτώσεις 

που αναλύονται. Αυτό εγείρει και το ερώτημα γιατί οι τράπεζες παρά την έκθεση τους 

σε εμφανείς κινδύνους από εκτεταμένους δανεισμούς επενδυτών που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων αφήνουν τον εαυτό τους να εκτίθεται τόσο.
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Γ. Ο ρόλος των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων11 

 

Η συγκέντρωση δανείων από τη μεριά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο τομέα 

της αγοράς ακινήτων θα είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η αναμενόμενη 

απόδοση σε σύγκριση με το κόστος ευκαιρίας επενδύσεων των χρημάτων σε άλλα 

προϊόντα και με τις συνεργίες που δημιουργούνται με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο. Η 

επιθυμητή συγκέντρωση αυξάνεται καθώς αυξάνεται η αναμενόμενη απόδοση, 

μειώνεται καθώς αυξάνεται η πιθανότητα κατάσχεσης του ακινήτου, μειώνεται καθώς 

αυξάνεται η αντιλαμβανόμενη συσχέτιση με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του ιδρύματος, 

μειώνεται καθώς αυξάνεται ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης και αυξάνεται καθώς 

αυξάνεται η αναμενόμενη αξία των ακινήτων. 

 

Παρόλο που δεν υπάρχουν δεδομένα στα οποία να βασίσουμε τις εκτιμήσεις των 

παραμέτρων για ένα μοντέλο συμπεριφοράς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν για το τι οδηγεί τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα σε μεγάλες συγκεντρώσεις δανείων στην αγορά ακινήτων. Πρώτα απ’ όλα, ο 

δανεισμός στην αγορά ακινήτων είναι ελκυστικός επειδή μοιάζει να είναι κερδοφόρος. 

Οι αναμενόμενες αποδόσεις ήταν σε πολλές περιπτώσεις ψηλότερες από τις αποδόσεις 

των εμπορικών δανείων. Σε αρκετές περιπτώσεις το αρχικό ξέσπασμα δανεισμού στην 

αγορά ακινήτων έγινε όταν οι τράπεζες έλαβαν περισσότερες δικαιοδοσίες και 

ελευθερίες, οι οποίες σκόπευαν να βελτιώσουν το προφίλ των τραπεζών και να τις 

βοηθήσουν να ανταγωνιστούν πιο αποτελεσματικά με άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που έχουν λιγότερους νόμους να τα διέπουν. 

 

Αυξάνοντας οι τιμές των ακινήτων βοηθούν να ενθαρρυνθεί ακόμα περισσότερο ο 

δανεισμός στην αγορά ακινήτων με δύο τρόπους. Πρώτα στο βαθμό που τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν στην κατοχή τους ακίνητα των οποίων η αξία 

αυξάνεται, αυξάνοντας ταυτόχρονα τόσο την αξία της τράπεζας όσο και την επιθυμία 

της να έχει περισσότερα δάνεια στην αγορά ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της ώστε να 

επωφεληθεί από τις αυξήσεις των τιμών. Δεύτερον, στο βαθμό που η αγοραία αξία των 

εγγυήσεων και των προσημειώσεων αυξάνεται, το ρίσκο ζημίας από το ήδη υπάρχον 

                                                
11 Herring J. Richard & Watcher M. Susan, Real Estate Booms and Banking Busts – An International 
Perspective, Eκδόσεις Group of Thirty, Washington 1999 



Τιμές Ακινήτων και Χρηματοπιστωτική Αστάθεια 

Νίκος Κλείτου 18

χαρτοφυλάκιο δανείων στην αγορά ακινήτων μειώνεται και είναι δυνατό να αυξηθεί ο 

δανεισμός χωρίς να αυξάνεται η πιθανότητα μιας χρεοκοπίας. 

 

Έτσι πολλές φορές τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρασυρμένα από τις αυξήσεις 

στις τιμές των ακινήτων, αυξάνουν το χαρτοφυλάκιο τους στην αγορά ακινήτων χωρίς 

να λαμβάνουν υπόψη τους την πιθανότητα πτώσης των τιμών στο εγγύς μέλλον. Οι 

πιθανοί λόγοι γιατί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτυγχάνουν να υπολογίσουν τους 

κινδύνους κατάλληλα είναι: α) να μην υπολογίσουν τη πιθανότητα πτώσεων των τιμών 

των ακινήτων λόγω μη ύπαρξης τέτοιας περίπτωσης στο παρελθόν (αυτή η πιθανότητα 

λέγεται “Μυωπία πρόβλεψης καταστροφής - Disaster Myopia”), β) να υποτιμήσουν τον 

κίνδυνο από υψηλή συγκέντρωση δανείων στην αγορά ακινήτων λόγω ανεπαρκή 

δεδομένων και ελλιπής ανάλυσης και γ) τη πιθανότητα να αγνοήσουν το κίνδυνο λόγω 

παράλογων κινήτρων. 

 

“Μυωπία πρόβλεψης καταστροφής – Disaster Myopia”12: Καθώς στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι τιμές στις αγορές ακινήτων αυξάνονται σταθερά για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα, η αποπληρωμή των δανείων κυμαίνεται σε καλά επίπεδα σε σύγκριση με 

άλλες μορφές δανεισμού. Για αυτό τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τείνουν να 

υποτιμούν τις πιθανές επιπτώσεις μιας κρίσης στις τιμές στις αγορές ακινήτων γιατί 

ακριβώς δεν συμβαίνουν πολύ συχνά. Η πιθανότητα να προβλέψει κάποιος μια κρίση 

εξαρτάται από δύο παράγοντες. Πρώτον, η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται η κρίση 

στην αγορά και δεύτερον τα αίτια τα οποία την προκαλούν. Αν τα αίτια που την 

προκαλούν είναι διαφορετικά κάθε φορά που συμβαίνει, τότε είναι αδύνατο να 

εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για κάποια γεγονότα, παρά μόνο πιθανότητες. Αν 

όμως κάποιες κρίσεις συμβαίνουν πολύ συχνά αλλά τα αίτια που τις προκαλούν είναι τα 

ίδια περίπου, τότε η πιθανότητα να προβλεφθούν αυτές οι κρίσεις και να 

αντιμετωπισθούν είναι πολύ μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, προβλήματα στα επιτόκια 

των πιστωτικών καρτών ή στα δάνεια των αυτοκινήτων ή αναλήψεις καταθέσεων 

μπορούν να προβλεφθούν με σχετική σιγουριά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Συνεπώς δεν αποτελούν για αυτά κύρια πηγή έκθεσης αφερεγγυότητας, καθώς έχουν 

τόσο τη γνώση όσο και τα κίνητρα να τιμολογήσουν κατάλληλα τα προϊόντα που έχουν 

σχέση με αυτές τις αγορές που εμφανίζουν συχνά κρίσεις και να κάνουν τις κατάλληλης 
                                                
12 Jain A., Investor behavior and global financial crises, October 2005 , (άρθρο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
www.google.gr) 

http://www.google.gr)
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προβλέψεις ώστε να λειτουργήσουν σε μια ενδιάμεση κατάσταση για κάποιο χρονικό 

διάστημα ώστε να μην υποστούν ζημιές. Αντίθετα, τα αίτια που προκαλούν κρίσεις οι 

οποίες δεν εμφανίζονται συχνά όπως οι φούσκες από κερδοσκόπους, αλλαγή σε 

πολιτικά καθεστώτα, οι αιφνίδιες αλλαγές σε σχετικές τιμές μπορεί να μην μένουν 

σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να γίνουν αξιόπιστες προβλέψεις για τη 

πιθανότητα εμφάνισης κρίσεων. Παρόλο, όμως τη δυσκολία εκτίμησης της πιθανότητας 

εμφάνισης μια κρίσης στην αγορά ακινήτων οι εκτιμητές το λαμβάνουν υπόψη τους στη 

περίπτωση που έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία κρίση και οι 

τιμές εμφανίζουν μεγαλύτερη από το σύνηθες ανοδική πορεία. Όσο μεγαλύτερο είναι το 

διάστημα από την τελευταία κρίση, τότε τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να 

ξαναεμφανιστεί. 

Παράλληλα, η διοικητική λογιστική που χρησιμοποιείται από τα στελέχη των 

τραπεζών για την παρακολούθηση των προϊόντων που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους, 

βασίζεται σε στοιχεία του παρελθόντος με αποτέλεσμα να είναι μεροληπτικοί υπέρ των 

προϊόντων που εμφανίζουν μικρή συχνότητα κρίσεων.  

Τέλος, ο τρόπος υπολογισμού των πριμ των στελεχών τους οδηγεί σε αποφάσεις με 

στόχο το βραχυπρόθεσμο κέρδος αδιαφορώντας για μετέπειτα συνέπειες στον 

οργανισμό – ειδικά σε χώρες όπου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στελεχών (π.χ. ΗΠΑ) – 

καθώς όταν η κρίση πρόκειται να ξεσπάσει το πιο πιθανό είναι αυτοί να βρίσκονται σε 

κάποια άλλη επιχείρηση. 

 
Πηγή: Herring J. Richard & Watcher M. Susan, Real Estate Booms and Banking Busts – An International 

Perspective, Eκδόσεις Group of Thirty, Washington 1999 
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Ο ρόλος των ανεπαρκών στοιχείων και της ελλιπούς ανάλυσης: Τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορεί να υποτιμήσουν το ρίσκο από την υψηλή 

συγκέντρωση κεφαλαίων στην αγορά ακινήτων λόγω ανεπαρκών στοιχείων και ελλιπών 

αναλύσεων. Ακόμα και κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, είναι πολύ δύσκολο να 

εκτιμήσει κανείς την παρούσα αξία ενός ακινήτου. Θα εξαρτηθεί από τα ενοίκια, το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, το πληθωρισμό, την απόσβεση από τη χρησιμοποίηση του 

ακινήτου και από την κατασκευή νέων πιθανότατα καλύτερων ακινήτων στο μέλλον. 

Δυστυχώς, πολλές φορές η απόκτηση στοιχείων σχετικά με τις άδειες κατασκευής 

ακινήτων, τα νέα συμβόλαια κατασκευής ακινήτων που γίνονται στην αγορά, τα ενοίκια 

και οι τιμές αγοράς των ακινήτων, είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθούν και να 

επικυρωθούν. Για αυτό το λόγο συνήθως, αντί να γίνεται μια εκτίμηση με βάση ποια θα 

είναι η αξία του ακινήτου κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου γίνεται μια 

εκτίμηση με βάση το κόστος αντικατάστασης ή με βάση την τιμή αγοράς παρόμοιων 

ακινήτων. Πληροφόρηση όμως η οποία ουσιαστικά είναι άχρηστη καθώς δείχνει τι ήταν 

οι παλαιές αξίες και όχι τι πρόκειται να είναι κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του 

δανείου. Έτσι η έλλειψη κριτικής εμπιστοσύνης στις τρέχουσες τιμές οδηγεί σε λάθος 

αποφάσεις για παροχή δανείων στην αγορά ακινήτων από τη πλευρά των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό γίνεται εντονότερο σε περιόδους που επικρατούν 

φούσκες στις τιμές των ακινήτων καθώς αυτό που θα έπρεπε να σχετίζεται με την 

απόφαση για παροχή ενός δανείου είναι η ίδια η αξία του ακινήτου όταν θα γίνει η 

αποπληρωμή του δανείου και όχι η τρέχουσα αξία του. 

 

Επίσης, το γεγονός ότι τα ακίνητα χρησιμοποιούνται και ως εγγύηση για την 

αποπληρωμή του δανείου, οδηγεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δίνουν δάνεια σε 

περιπτώσεις στις οποίες διαφορετικά δεν θα έδιναν. Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο 

όταν οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται και όταν εμφανίζεται η τρέχουσα αξία του 

ακινήτου να είναι μεγαλύτερη από τη αξία του δανείου, καθώς πιστεύουν τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το τι χρηματοδοτούν 

καθώς είναι καλυμμένα. Το πρόβλημα όμως εμφανίζεται όταν οι τιμές αρχίζουν να 

πέφτουν, όπου η τιμή του υποθηκευμένου πέφτει κάτω από την αξία του δανείου, 

δίνοντας έτσι κίνητρο στο δανειζόμενο να μην αποπληρώσει το χρέος του. Έτσι τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμφανίζονται να έχουν δανειοδοτήσει ουσιαστικά όχι την 

κατασκευαστική εταιρία αλλά την ίδια την αγορά ακινήτων. 
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Ο ρόλος των παράλογων κινήτρων13: Η αγορά εμπορικών ακινήτων είναι πολύ συχνά 

μοχλευμένη. Οι κατασκευαστές λειτουργούν συνήθως με ένα μικρό κεφάλαιο ώστε να 

μετατοπίσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο ρίσκο στο δανειστή. Τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα προσπαθούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους απαιτώντας χαμηλότερη 

αναλογία δάνεια προς αξία του ακινήτου, χαμηλότερες εγγυήσεις ενώ επίσης 

αποφεύγουν δεσμεύσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα ώστε να περιορίσουν τη 

διάρκεια της έκθεσης τους και τοποθετούν αυστηρές αποζημιώσεις αθέτησης του 

συμβολαίου με βάση κάποιους δείκτες παρακολούθησης της δραστηριότητας του 

δανειζόμενου ώστε να προστατευθούν από επικίνδυνες συμπεριφορές μετά τη σύναψη 

του δανείου. Αλλά στις περιπτώσεις που οι αγορές ακινήτων υπερθερμαίνονται, τότε τα 

κριτήρια εκφυλίζονται. Τα στελέχη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αδυνατούν να 

δουν την επερχόμενη κρίση στις αγορές ακινήτων, συνεπαρμένοι από την ανοδική 

πορεία των τιμών των ακινήτων πιστεύουν ότι μπορούν να δανείσουν δεχόμενοι 

υψηλότερη αναλογία δάνεια προς αξία του ακινήτου και τοποθετώντας πιο χαλαρές 

αποζημιώσεις αθέτησης ενός συμβολαίου. Παράλληλα ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ 

τους οδηγεί και τους πιο συντηρητικούς δανειστές να αποδεχθούν πιο ασθενή κριτήρια 

για τη παροχή δανείων ή να αποσυρθούν από την αγορά. Έτσι βρίσκουν ευκαιρία και οι 

κατασκευαστές ακινήτων να αναλάβουν ακόμα πιο επικίνδυνα έργα με στόχο 

μεγαλύτερα κέρδη, αφού έτσι και αλλιώς είναι πολύ δύσκολο για τους πιστωτές τους να 

παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα τους. Επιπλέον αν ένα έργο αντιμετωπίζει πολλά 

προβλήματα, τότε οι κατασκευαστές δεν έχουν κάποιο κίνητρο ώστε να σώσουν το έργο 

καθώς τα περισσότερα οφέλη θα διοχετευτούν στους πιστωτές τους. Έτσι η ασύμμετρη 

πληροφόρηση ανάμεσα στους κατασκευαστές ακινήτων και τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, καθώς οι κατασκευαστές γνωρίζουν περισσότερα για τα έργα τους από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οδηγεί τους κατασκευαστές στο να αυξήσουν το ρίσκο 

των επενδύσεων που αναλαμβάνουν. 

 

Πέρα όμως από τα παράλογα κίνητρα των κατασκευαστών και οι τράπεζες πολλές 

φορές μπορεί να καθοδηγούνται από παράλογα κίνητρα. Λόγω του πλαισίου 

λειτουργίας των τραπεζών, πολλές τράπεζες πιστεύουν ότι σε μια περίπτωση κρίσης και 

τον κίνδυνο χρεοκοπίας τους, θα επέμβει το κράτος ώστε να μην επιτρέψει την 
                                                
13 Herring J. Richard & Watcher M. Susan, Real Estate Booms and Banking Busts – An International 
Perspective, Eκδόσεις Group of Thirty, Washington 1999 
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κατάρρευση του συστήματος πληρωμών και της παροχής πίστωσης σε εταιρίες οι οποίες 

εξαρτώνται από τον τραπεζικό δανεισμό ώστε να αποφευχθεί μια γενικότερη κρίση στην 

οικονομία η οποία θα τοποθετήσει την οικονομία μιας χώρας σε μια μακρά ύφεση. 

Επίσης οι καταθέτες είναι γνώστες του γεγονότος ότι οι τράπεζες είναι ευάλωτες σε 

κρίσεις ρευστότητας καθώς έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους προϊόντα τα οποία 

υπόσχονται να εξοφλήσουν στην ονομαστική τους αξία άμεσα και σε σχέση με τις 

τράπεζες οι ίδιοι βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση καθώς μόνο ένα μέρος των 

χρημάτων τους είναι εξασφαλισμένο, με αποτέλεσμα να τρέχουν να αποσύρουν τις 

καταθέσεις τους. Έτσι εξαναγκάζουν τις τράπεζες να πωλήσουν περιουσιακά στοιχεία 

τους άμεσα ή να δανειστούν με μεγαλύτερα επιτόκια. Σε περίπτωση που ακουστούν τα 

νέα ότι κάποια τράπεζα πουλάει τα περιουσιακά στοιχεία της ή δανείζεται με υψηλά 

επιτόκια τότε αμέσως επιδεινώνεται η εμπιστοσύνη των καταθετών προς τη 

συγκεκριμένη τράπεζα ωθώντας καταθέτες, οι οποίοι πιστεύουν ότι η τράπεζα θα 

μπορέσει να ανακάμψει, να τους ακολουθήσουν υπό το φόβο ότι τελικά λόγω της 

έλλειψης ρευστότητας θα υποχρεωθεί η τράπεζα να κηρύξει πτώχευση. Ακόμη και 

θεσμικοί επενδυτές πιθανόν να ακολουθήσουν αυτή τη τάση καθώς γνωρίζουν ότι τα 

προβλήματα ρευστότητας θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν και μαζί τους και οι ζημίες 

καθώς η φυγή συνεχίζεται καθώς πρώτα πωλούνται τα προϊόντα που είναι εύκολα 

διαπραγματεύσιμα και μετά ρευστοποιούνται περιουσιακά στοιχεία λιγότερα 

διαπραγματεύσιμα με μεγαλύτερες ζημίες. Αυτή η τάση για φυγή εφιστά την προσοχή 

των κρατών καθώς η έλλειψη εμπιστοσύνης σε μια τράπεζα μπορεί να οδηγήσει 

αλυσιδωτά σε έλλειψη εμπιστοσύνης σε όλο το τραπεζικό τομέα. Έτσι πολλές φορές το 

κράτος επεμβαίνει θεσπίζοντας υψηλότερο ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίμων ή 

κρατικό δανεισμό με αποτέλεσμα να απομονώνει τις τράπεζες από πιθανές τιμωρίες της 

αγοράς για τη συμπεριφορά τους. Αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές σε περιπτώσεις 

τραπεζών που ανήκουν στο ίδιο το κράτος, όπου οι πιστωτές πιστεύουν ότι 

προστατεύονται από το κράτος και δεν έχουν έτσι κίνητρα να παρακολουθούν την 

επικινδυνότητα των αποφάσεων τους. Επίσης τον ίδιο ρόλο παίζει και το ελάχιστο 

εγγυημένο ποσό των καταθέσεων αφού οι περισσότεροι καταθέτες έχουν την πεποίθηση 

ότι μέχρι και τη τελευταία στιγμή η κεντρική τράπεζα θα συνεχίζει να δανείζει μια άλλη 

που θα καταστεί αφερέγγυα ή στο τέλος το κράτος θα εξαγοράσει τη προβληματική 

τράπεζα. Έτσι αυτή η πεποίθηση μειώνει το κίνητρο των καταθετών να ψάξουν πριν 

καταθέσουν τα χρήματα τους σε μια τράπεζα την πιθανότητα να πτωχεύσει η 

συγκεκριμένη τράπεζα. Τα στελέχη των τραπεζών είναι σε θέση να αυξήσουν την 
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αναμενόμενη απόδοση στους μετόχους επενδύοντας σε πιο επικίνδυνα προϊόντα σε 

σχέση με άλλα καθώς οι καταθέτες δεν επιζητούν μεγαλύτερη απόδοση για το 

μεγαλύτερο ρίσκο που παίρνουν καταθέτοντας σε μια τράπεζα από μια άλλη. Τέλος, 

πρέπει να ληφθεί υπόψη και η συμπεριφορά των στελεχών των τραπεζών να 

αναχρηματοδοτούν παλαιά δάνεια με νέα σε οφειλέτες οι οποίοι δεν μπορούν να 

αποπληρώσουν τις οφειλές τους, ακόμη και αν η αναμενόμενη απόδοση δεν είναι 

αρκετή για να αντισταθμίσει το κόστος ευκαιρίας των νέων κεφαλαίων.  

 

Σαν επακόλουθο μιας γενικής κρίσης όπως η κατάρρευση των τιμών στην αγορά 

ακινήτων, είναι μια γενική καθυστέρηση προτού οι αφερεγγυότητες να αναγνωρισθούν 

και να επιλυθούν. Οι κυβερνήσεις των κρατών πολλές φορές περιμένουν οι τιμές να 

επιστρέψουν στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν πριν την κατάρρευση των τιμών 

ελπίζοντας ότι το πέρασμα του χρόνου θα επουλώσει τις πληγές. 
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Κεφάλαιο 4: Η Περίπτωση Φούσκας στην Αγορά Ακινήτων των Η.Π.Α τη 
δεκαετία του 1920 

 

Ελάχιστοι οικονομολόγοι έχουν λάβει γνώση αυτής της πρώιμης φούσκας στην αγορά 

των ακινήτων, ίσως γιατί ακολούθησε και επισκιάστηκε από τη Μεγάλη Ύφεση του 

1929. Η φούσκα των ακινήτων που κορυφώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1920 ήταν 

επικεντρωμένη στην αγορά κατοικιών στέγασης. Σε μια δεκαετία με σχεδόν σταθερή 

ανάπτυξη, η συμπεριφορά των οικιστικών κατασκευών ξεχωρίζει μεταξύ των άλλων 

μακροοικονομικών μεγεθών, με αιχμή στο μέσο της δεκαετίας και την κατάρρευση της 

πολύ πριν από τη Μεγάλη Ύφεση. Οι βασικές οικονομικές προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη της αγοράς στέγασης τη δεκαετία του 1920 ήταν εξαιρετικές. Αμέσως μετά 

τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το ποσοστό ανεργίας ήταν χαμηλό, οι τιμές ήταν 

σταθερές και η ανάπτυξη ήταν εξαιρετική. 

 

Οι ταχέως αυξανόμενες τιμές των ακινήτων και νέων κατοικιών στη δεκαετία του 

1920 εμφανίστηκε σε μια εποχή που οι ΗΠΑ είχαν μόλις αλλάξει από το να είναι ένας 

μεγάλος καθαρός οφειλέτης στο να είναι ένας βασικός καθαρός πιστωτής, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω πίνακα για τη διεθνή επενδυτική θέση των ΗΠΑ που 

αποκαλύπτει την αξιοσημείωτη αλλαγή πορείας που συνέπεσε με τον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο.14 

International Investment Position of the U.S. 
1869-1927 ($ billions) 

 
Year U.S. Investments 

Abroad 
Foreign Investments in 

the U.S. 
1869 0.1 1.4 
1897 0.7 3.4 
1908 2.5 6.4 
1914 5.0 7.2 
1919 9.7 3.3 
1924 15.1 3.9 
1927 17.9 6.6 

Source: Carter, et. al., Historical Statistics (2006), Tables Ee28 and 
Ee30. 

 

Λόγω εμπλοκής των Η.Π.Α. στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και των τρομερών 

αναγκών χρηματοδότησης του πολέμου ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του φαινομένου 
                                                
14 Eugene N. White – Lessons from the Great American Real Estate Boom and Bust of the 1920s – 
National Bureau of Economic Research, http://www.nber.org/papers/w15573 

http://www.nber.org/papers/w15573
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του "παραγκωνισμού" κατά το οποίο λόγω της αύξησης των κρατικών δαπανών 

σημειώνεται μείωση στην ιδιωτική κατανάλωση ή την επένδυση, καθώς τα κυβερνητικά 

έξοδα εξαντλούν τους οικονομικούς και άλλους πόρους που σε διαφορετική περίπτωση 

θα είχαν χρησιμοποιηθεί από μια ιδιωτική επιχείρηση. Η μειωμένη ζήτηση κατά την 

διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου και οι ανάγκες της καταστραμμένης 

Ευρώπης για ανοικοδόμηση βοήθησε στην μετέπειτα αλματώδη άνοδο σε αγαθά στις 

Η.Π.Α. Είναι προφανές ότι η ροή των αμερικανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό που 

επιταχύνθηκε τη δεκαετία του 1920 δεν προκάλεσε την φούσκα, αν και αντίθετα μπορεί 

να την επιβράδυνε. Οι εισροές αρχίζουν να αυξάνονται και οι εκροές να επιβραδύνονται 

στον απόηχο της κατάρρευσης των τιμών των ακινήτων και στην αρχή της άνθησης του 

χρηματιστηρίου. Αλλά αν οι διεθνείς οικονομικές ανισορροπίες του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου δεν ευθύνονται για τη φούσκα στην αγορά των ακινήτων την 

δεκαετία του 1920, οι εγχώριες ανισορροπίες σίγουρα ευθύνονται. Οι τεράστιες ανάγκες 

χρηματοδότησης του πολέμου «παραγκώνισαν» τεράστιους πόρους από την 

κατανάλωσης και τις ιδιωτικές επενδύσεις στην κυβέρνηση. Η καταπιεσμένη ζήτηση 

ήταν το καύσιμο της μεταπολεμικής αύξησης τόσο της προσφοράς όσο και των τιμών 

των αγαθών καθώς επίσης και της ζήτησης για ακίνητα που επίσης ήταν επίσης 

περιορισμένη. Προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο η έξαρση της κατασκευής 

κατοικιών στα μέσα της δεκαετίας του 1920 δεν ήταν μόνο ένα φαινόμενο που 

ακολουθούσε την γενική ευφορία και αύξηση των τιμών, ο Eugene N. White στο 

Lessons from the Great American Real Estate Boom and Bust of the 1920s (2009) 

παρέχει κάποιες προβλέψεις για το τι θα είχε συμβεί αν Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είχε 

συμβεί. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στα Figures 2 και 315. Οι κατασκευές κατοικιών 

και η αξία των νέων κατασκευών θα ακολουθούσε ένα αργό ρυθμό ανάπτυξης χωρίς τον 

πόλεμο και θα αυξανόταν αργότερα όταν τα πραγματικά εισοδήματα μεγάλωναν 

ταχύτερα, μέχρι να διακοπούν κατά την Μεγάλη Ύφεση. Όπως βλέπουμε από τα 

γραφήματα υπάρχει ένα έλλειμμα στην κατασκευή νέων κατοικιών κατά το διάστημα 

1917-1920 που φτάνει τις 1.049.000 νέες κατοικίες, ενώ αντίθετα υπάρχει ένα 

πλεόνασμα στην κατασκευή νέων κατοικιών στις αρχές της δεκαετίας του είκοσι που 

φτάνει τις 1.306.000 νέες κατοικίες. Από πλευράς αξίας των νέων κατασκευών, υπήρχε 

ένα έλλειμμα των 4,9 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια των ετών 1917-1920 και ένα 

πλεόνασμα στην κατασκευή νέων κατοικιών ύψους 7,3 δισ. δολαρίων στις αρχές της 
                                                
15 Τα γραφήματα είναι από Carter, et. al., Historical Statistics (2006) Dc510, Dc522 and Grebler, et. al. 
Table O-1. 
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δεκαετίας του 1920. Δεδομένου ότι η μέση πραγματική αξία της κατασκευής ήταν 1,8 

δισεκατομμύρια δολαρίων για το 1900-1917, μια διαφορά ύψους 2,9 δισ. δολαρίων 

δείχνει μάλλον επρόκειτο για μια φούσκα παρά μια απλή μεταπολεμική ανάκαμψη. 
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Παράλληλα το ίδιο διάστημα παρατηρήθηκε μια μείωση στα στάνταρτ για δανεισμό, 

που οδήγησε σε μια αύξηση της αγοράς ενυπόθηκων δανείων, καθώς επίσης εισήλθαν 

στην αγορά νέοι μεσάζοντες με πιο επιθετικές πολιτικές προκειμένου να αυξήσουν το 

μερίδιο τους στην αγορά. Η χρηματοδότηση στέγης με ενυπόθηκα δάνεια η οποία 

αντιπροσώπευε λιγότερο από το 45 τοις εκατό των κατοικιών πριν από τον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο ανήλθε σε σχεδόν 60 τοις εκατό στην κορύφωση της φούσκας. Στο 

σχήμα 416, απεικονίζεται αυτή η αλλαγή των πηγών χρηματοδότησης στην κατασκευή 

κατοικιών. Υποθήκες, οι οποίες είχαν αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το ήμισυ της 

χρηματοδότησης κατά το έτος πριν από τον Πόλεμο, χρηματοδότησαν πάνω από 2 

δισεκατομμύρια δολάρια από το 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για το 

1926. 

 
 
Ένα στοιχείο πίσω από την αύξηση της χρηματοδότησης ενυπόθηκων δανείων ήταν η 

μετατόπιση των πηγών χρηματοδότησης. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα 

(σχήμα 1217) κατά το διάστημα αυτό μειώθηκε η χρηματοδότηση από συγγενείς και 

φίλους καθώς επίσης και από τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου και αυξήθηκε οι 
                                                
16 Source: Grebler, Blank and Winick (1956) Table M-1. Οι τιμές είναι αποπληθωρισμένες σύμφωνα με 
τον δείκτη τιμών καταναλωτή Carter et. al., Historical Statistics, (2006) Series Cc1 
17 Πληροφορίες σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης των ενυπόθηκων δανείων βρίσκεται Carter, et. al., 
Historical Statistics (2006) Series Dc903-928 



Τιμές Ακινήτων και Χρηματοπιστωτική Αστάθεια 

Νίκος Κλείτου 28

χρηματοδότηση από πιο επιθετικούς δανειστές όπως οι εμπορικές / επενδυτικές 

τράπεζες και από ασφαλιστικές εταιρίες. 

 
Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι μέχρι την Μεγάλη Ύφεση τα ενυπόθηκα 

δάνεια στέγασης ήταν συνήθως βραχυχρόνια καθώς το ποσοστό χρηματοδότησης ήταν 

συνήθως πολύ χαμηλό σε σχέση με την συνολική αξία των ακινήτων. Αυτό παρόλο που 

δείχνει ότι τα χρηματοδοτικά πιστωτικά ιδρύματα δεν ήταν εκτεθειμένα σε μαγάλο 

βαθμό στην αγορά ακινήτων, δείχνει παράλληλα ότι πολλά ενυπόθηκα δάνεια δεν 

δίνονταν για την αγορά ακινήτου αλλά για άλλους καταναλωτικούς λόγους με 

αποτέλεσμα με την εμφάνιση της κρίσης αργότερα την εμφάνιση του φαινομένου των 

κατασχέσεων ακινήτων. Η μόνη διαθέσιμη πηγή πληροφόρησης για αυτή τη περίοδο 

είναι από το έργο του J. E. Morton18, ο οποίος χρησιμοποίησε δείγματα από 

χαρτοφυλάκια δανείων από εκατοντάδες χρηματοδοτικά ιδρύματα. Τα ιδρύματα αυτά 

όμως είναι αυτά που επιβίωσαν της κρίσης κατά τη Μεγάλη Ύφεση και κατά συνέπεια 

αυτά που εφάρμοσαν πιο συντηρητικές πολιτικές από αυτά τα οποία πτώχευσαν. 

Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι οι εμπορικές τράπεζες αύξησαν τα non-amortized 

                                                
18 J. E. Morton, Urban Mortgage Lending (Princeton: NBER and Princeton University Press, 1956) 
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loans19 από 41% σε 51% για την περίοδο 1920-1924 και 1925-1929, ενώ το ποσοστό 

των fully amortized loans20 έπεσε από 15% σε 10%. Η μέση διάρκεια ζωής των 

συμβολαίων ήταν 3 χρόνια όποτε εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι τα πιο συνηθισμένα 

δάνεια στις εμπορικές τράπεζες για αυτή τη περίοδο ήταν τα non-amortized loans. 

Ωστόσο τα δάνεια αυτά από τις εμπορικές τράπεζες περιορίζονταν συνήθως στο 50% 

της συνολικής αξίας του ακινήτου. Επιπρόσθετα όμως οργανισμοί παρακαταθηκών και 

δανείων δάνειζαν επιπρόσθετα με δεύτερη υποθήκη του ακινήτου το 30% της συνολικής 

αξίας του ακινήτου με fully amortized loans με μέση διάρκεια των δανείων αυτών τα 11 

χρόνια. Ωστόσο λόγω του γεγονότος ότι οι μέτοχοι όλων των χρηματοδοτικών 

ιδρυμάτων κατά την περίοδο αυτή ευθύνονταν απεριόριστα και σε ολόκληρο για τις 

υποχρεώσεις των ιδρυμάτων έκανε τους μετόχους να παρακολουθούν πιο προσεκτικά 

τις κινήσεις των διοικήσεων των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και τη διαχείριση των 

κινδύνων και των ρίσκων που αναλάμβαναν και να θεσπίσουν αυστηρά όρια για την 

αγορά ακίνητης περιουσίας παρότι επέκτειναν τα δάνειά τους προς τους αγοραστές 

ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, όλες οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να δημοσιεύουν 

εκθέσεις 3-5 φορές το χρόνο (5 οι εθνικές και 3 οι τράπεζες πολιτειών) σε ανύποπτο 

χρονικό διάστημα όταν γινόταν απαιτητό από το Γραφείο του Ελεγκτή του Νομίσματος 

(Office of the Comptroller of the Currency - OCC), σχετικά με την οικονομική τους 

κατάσταση και τη διαχείριση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου τους. Κάποια χαλάρωση 

επήλθε κατά την δεκαετία του 1920 όταν ο έλεγχος των τραπεζών των πολιτειών πέρασε 

από τα χέρια του OCC στη πολιτειακές κυβερνήσεις. 

 

Ακόμα κι αν οι διαστάσεις της φούσκας στην αγοράς ακινήτων είναι παρόμοιες με 

την πρόσφατη φούσκα στις Η.Π.Α η κατάρρευση κατά τη δεκαετία του 1920 δεν ήταν 

τόσο μεγάλη ώστε να υπονομεύσει ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα ή εκτροχιάσει την 

οικονομία. Πολλές από τις φερόμενες ως αιτίες της πρόσφατης καταστροφής ήταν 

επίσης εμφανείς από τη δεκαετία του 1920. Φαίνεται ότι υπήρξε χαλάρωση της 

νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, διευκόλυνση της 

                                                
19 Δάνεια στα οποία το κεφάλαιο δεν αποπληρώνεται, ενώ οι πληρωμές τόκων ή ελάχιστες πληρωμές 
γίνονται τακτικά. Ως αποτέλεσμα, η αξία του κεφαλαίου δεν μειώνεται καθόλου κατά τη διάρκεια ζωής 
του δανείου. Το κεφάλαιο καταβάλλεται συνήθως ως εφάπαξ ποσό στη λήξη του δανείου. Παράδειγμα 
τέτοιων δανείων είναι οι υποθήκες φούσκες και τα προγράμματα αναβαλλόμενου τόκου. Κατά τις 
υποθήκες φούσκες οι πληρωμές δεν εξοφλούν το δάνειο αλλά υπολογίζονται ως εάν το δάνειο οφείλονταν 
για 25 έως 30 έτη, αλλά στην πραγματικότητα το δάνειο οφείλεται για μια περίοδο από 5 έως 7 έτη. Το 
δάνειο μπορεί να ανανεωθεί αν οι περιοδικές πληρωμές γίνονται στην ώρα τους 
20 Δάνεια κατά το οποία οι δόσεις αποπληρωμής αντιστοιχούν κατά ένα μέρος στο κεφάλαιο του δανείου 
και το υπόλοιπο για τον αναλογούν τόκο. 
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εποπτείας των τραπεζών από ομοσπονδιακό επίπεδο σε επίπεδα πολιτείας, μείωση των 

προτύπων τραπεζικού δανεισμού και οι τιτλοποιήσεις ενυπόθηκων δάνειων πέρασαν 

απαρατήρητες από τους οργανισμούς διαβάθμισης ή το κοινό, λόγω του αδιαφανούς 

χαρακτήρα των τιτλοποιημένων μέσων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν 

οπωσδήποτε στην έκρηξη, αλλά δεν ήταν αρκετά για να υπονομεύσουν το τραπεζικό 

σύστημα σε τέτοιο βαθμό κατά τη δεκαετία του 1920 παρά μόνο σε πολιτειακό επίπεδο. 
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Κεφάλαιο 5: Η Περίπτωση Δανεισμού στην Αγορά Ακινήτων της Ταϊλάνδης 

 
Η μετατροπή της Ταϊλάνδης στη μεταπολεμική περίοδο (μετά από το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο) από μια γεωργική σε μια βιομηχανική αρχικά και μετέπειτα σε μια χώρα 

παροχής υπηρεσιών αύξησε κατακόρυφα τη ζήτηση για βιομηχανικούς και γραφειακούς 

χώρους εργασίας. Μεταξύ του 1980 και του 1990, η Ταϊλάνδη ήταν μια από τις πιο 

ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο, με ετήσιο πραγματικό ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ περίπου 8,4%. Όπως φαίνεται και από το επόμενο πίνακα η αύξηση 

του ΑΕΠ μέχρι το 1986 ήταν περίπου 5%, το 1987 αυξήθηκε στο 9,5% και το 1988 

κορυφώθηκε στο 13,3,%. 

 
Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (1996, 1997) 

Από αυτή την οικονομική ανάπτυξη προέκυψε μια ραγδαία αύξηση εργασιών στην 

αγορά ακινήτων, προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξημένη ζήτηση τόσο για 

βιομηχανικούς χώρους όσο και για γραφεία. Παρόλη όμως την αύξηση στην προσφορά 

καινούριων χώρων για αρκετό χρονικό διάστημα η προσφορά νέων χώρων δεν 

μπορούσε να ακολουθήσει την αυξανόμενη ζήτηση. Όπως αναφέρει το Urban Life 

Institute (ULI) 1992 Market Profile for the Bangkok Metropolitan Area, η προσφορά 

νέων γραφειακών χώρων από το 1988 έως το 1990 ήταν κατά μέσο όρο 720.000 τ.μ. το 
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χρόνο, ενώ για το ίδιο διάστημα η ζήτηση ήταν 880.000 τ.μ. με το ποσοστό διαθέσιμων 

χώρων προς ενοικίαση να είναι μηδενικό. Ως αποτέλεσμα ήταν να αυξηθούν 

κατακόρυφα τα ενοίκια. Σύμφωνα με τον Richard Ellis, έναν παγκόσμια εμπορικό 

αναλυτή ακίνητης περιουσίας, τα ενοίκια γραφειακών χώρων στην Μπανγκόκ 

αυξήθηκαν από 93$ ανά τ.μ. το χρόνο στα τέλη του 1987 σε 269$ ανά τ.μ. το χρόνο στα 

μέσα του 1991 και αντίστοιχα οι τιμές των ακινήτων τριπλασιάστηκαν για την ίδια 

περίοδο. 21 

 

Όπως φαίνεται και από τα πιο κάτω γραφήματα οι τιμές των ακινήτων και των 

ενοικίων έφτασαν στις ανώτατες τιμές τους το 1990 και 1991. Όπως φαίνεται και από τα 

γραφήματα η άνοδος των πραγματικών χωρίς την επίδραση του πληθωρισμού τιμών 

αυξάνονται κατά 19% το 1989 και 102% το 1990 και μετά μειώνονται παρόλο που 

παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά του 1986. 

 
Πήγη: Hillier-Parker για 1987-89; International Commercial Property Associates για 1990-93; Brooke 

Hillier-Parker για 1993-97 

                                                
21 Herring J. Richard & Watcher M. Susan, Real Estate Booms and Banking Busts – An International 
Perspective, Eκδόσεις Group of Thirty, Washington 1999 



Τιμές Ακινήτων και Χρηματοπιστωτική Αστάθεια 

Νίκος Κλείτου 33

 
Πήγη: Hillier-Parker για 1987-89; International Commercial Property Associates για 1990-93; Brooke 

Hillier-Parker για 1993-97 

 

Από το 1990 όμως υπήρχε πλέον η δυνατότητα για την κατασκευή νέων χώρων που 

να μπορούν να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση και μάλιστα προβλεπόταν ότι σε 

πέντε χρόνια με τους ρυθμούς αύξησης της προσφοράς θα υπήρχαν περισσεύοντες 

διαθέσιμοι χώροι για ενοικίαση. Σύμφωνα με το ULI το 1990, προβλεπόταν ότι η 

προσφορά νέων χώρων από το 1991 μέχρι το 1995 θα ήταν κατά μέσο όρο 5,5 εκατ. 

τετραγωνικά πόδια, ενώ τελικά η πραγματική προσφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη τελικά 

φτάνοντας στα 9 εκατ. τετραγωνικά πόδια. Έτσι το ποσοστό διαθέσιμων χώρων προς 

ενοικίαση από μηδενικό έφτασε το 1995 στο 21,3%. Η μείωση που παρατηρήθηκε στις 

τιμές των ακινήτων και στα ενοίκια μετά το 1991 οφείλεται εν μέρει και στη 

πλεονάζουσα προσφορά. Παρόλες όμως τις ενδείξεις για μείωση των τιμών των 

ακινήτων και των ενοικίων η ζήτηση για ακίνητα τόσο για κατανάλωση όσο και για 

επενδυτικούς σκοπούς εξακολουθούσε να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, οδηγημένη 

κυρίως από τις προσδοκίες για ακόμα μεγαλύτερη άνοδο τόσο στις τιμές των ακινήτων 

όσο και των ενοικίων. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στήριξε όλη αυτή την αύξηση 

στις τιμές των ακινήτων μέσω δανεισμού τόσο σε κατασκευαστές ακινήτων όσο και 

καταναλωτές για την αγορά ακινήτων, είτε μέσω του τραπεζικού δανεισμού απευθείας 
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σε ιδιώτες είτε μέσω χρηματοπιστωτικών εταιριών που ασχολούνταν με δάνεια στην 

αγορά ακινήτων. Έτσι ο δανεισμός που τις περισσότερες φορές ήταν πολύ μεγαλύτερος 

αναλογικά από το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που επένδυαν οι ίδιοι οι ιδιώτες, 

υποστήριξε την αύξηση τόσο στην προσφορά όσο και στις εκτιμήσεις των ακινήτων.22 

 

 
Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (1996) 

 

Αυτός ο συνδυασμός όμως μεγάλης μόχλευσης και υψηλής εκτίμησης της αξίας των 

ακινήτων λόγω του δανεισμού έκανε αυτά τα δάνεια εξαιρετικά ευάλωτα σε κινδύνους 

γιατί στο μόνο που ουσιαστικά στηρίζονταν ήταν οι αισιοδοξία ότι οι τιμές των 

ακινήτων θα συνεχίσουν να αυξάνονται και στο μέλλον. Οι λόγοι που οδήγησαν κυρίως 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε αυτή την μεγάλη έκθεση κινδύνου από τον δανεισμό 

στην αγορά ακινήτων είναι η Μυωπία πρόβλεψης καταστροφής – Disaster Myopia. 

Καθώς η Ταϊλάνδη δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν ύφεση στην αγορά των 

ακινήτων, ήταν πολύ δύσκολο για κάποιον να προβλέψει τη κατάρρευση των τιμών. 

Επίσης υπήρχε η πεποίθηση ότι λόγω της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης που έζησε η 

χώρα κατά τη δεκαετία του 1980, η αύξηση του ποσοστού των διαθέσιμων χώρων ήταν 

ένα μεταβατικό στάδιο και ότι σύντομα η ζήτηση θα αυξανόταν τόσο ώστε να 
                                                
22 Νixton F – Walters B. , The Asian Financial Crisis of 1997: causes and policy responses (άρθρο 15-07-
2008, ιστοσελίδα www.google.gr) 

http://www.google.gr)
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ακολουθήσει την προσφορά. Επίσης τα παράλογα κίνητρα έπαιξαν το ρόλο τους. Για 

παράδειγμα όταν η ένατη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ταϊλάνδη (Siam City) έχασε το 95% 

της αξίας της στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Κεντρική Τράπεζα τη στήριξε και 

έδωσε παράλληλα οδηγίες στις υπόλοιπες 15 τράπεζες τις χώρας να είναι έτοιμες σε 

περίπτωση που οι καταθέτες της Siam City πανικοβληθούν. Αυτός ο πανικός δεν 

εμφανίστηκε ποτέ λόγω ακριβώς της στήριξης από την Κεντρική Τράπεζα. Η επιμονή 

όμως της Κεντρικής Τράπεζας να μην αφήσει καμία τράπεζα να πτωχεύσει ακόμα και 

σε ακραίες καταστάσεις μπορεί να διατήρησαν την σταθερότητα βραχυχρόνια αλλά 

μακροχρόνια έχασαν την αξία τους όταν οι απώλειες ήταν τόσο μεγάλες που η αγορά 

έχασε την πίστη της ότι η Ταϊλανδέζικη κυβέρνηση θα μπορούσε να τις καλύψει. Επίσης 

ακολουθώντας τις οδηγίες του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου η Κεντρική Τράπεζα της 

Ταϊλάνδης προχώρησε σε φιλελευθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και το 

1993 ίδρυσε το Bangkok International Banking Facilities (BIBFs) το οποίο δάνειζε 

κεφάλαια σε ξένο νόμισμα χωρίς την τοπική φορολογία και κανονισμούς σε τράπεζες 

και μεγάλες επιχειρήσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες σ’ αυτό πίστευαν ότι η Ταϊλανδέζικη 

κυβέρνηση θα διατηρούσε σταθερή τη συναλλαγματική ισοτιμία του Baht και έτσι θα 

μπορούσαν να κέρδιζαν από την πρόσβαση τους σε ξένο συνάλλαγμα σε χαμηλότερα 

επιτόκια.23 

 

Δυστυχώς όμως τόσο για αυτούς όσο και για την Κεντρική Τράπεζα της Ταϊλάνδης 

ενώ μέχρι το 1994 τα επίπεδα πληθωρισμού στην Ταϊλάνδη και τις ΗΠΑ (των οποίων το 

νόμισμα αποτελούσε το 80% των αποθεμάτων σε ξένο νόμισμα της Κεντρική Τράπεζα 

της Ταϊλάνδης) ήταν στα ίδια επίπεδα, τότε το ποσοστό πληθωρισμού στις ΗΠΑ έπεσε 

στο 2% ενώ της Ταϊλάνδης παρέμεινε στο 6%. Από το 1995 η Κεντρική Τράπεζα της 

Ταϊλάνδης προσπάθησε να ασκήσει σφικτή οικονομική πολιτική για να μειώσει τον 

πληθωρισμό και να στηρίξει το Baht. Έτσι σε μια σειρά από μέτρα τα οποία εισήγαγε 

ήταν και η απαγόρευση δανεισμού ξανά σε δανειζόμενους οι οποίοι δεν μπορούσαν να 

καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό δημιούργησε πολλά επισφαλή δάνεια για τα 

οποία οι τράπεζες θα έπρεπε να δημιουργήσουν αποθεματικά. Έτσι πολλά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ήταν υπερβολικά εκτεθειμένα στην αγορά ακινήτων 

έγιναν αφερέγγυα. Η Κεντρική Τράπεζα της Ταϊλάνδης προσπάθησε να στηρίξει όλα τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αντιμετώπιζαν προβλήματα. Έτσι όμως ξοδεύτηκαν 
                                                
23 International Financal Risk Institute, The causes of the Asian Financial and Economic Crisis (case 
study) ιστοσελίδα www.google.gr 

http://www.google.gr
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20$ δισεκατομμύρια που είχε ως απόθεμα ξένου συναλλάγματος με αποτέλεσμα η 

Κεντρική Τράπεζα της Ταϊλάνδης να μην μπορεί να στηρίξει πλέον το Baht. Έτσι στις 2 

Ιουλίου του 1997 ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την πολιτική της σταθερής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας με αποτέλεσμα όλοι οι οργανισμοί που είχαν δανειστεί 

μεγάλα χρηματικά ποσά σε ξένο νόμισμα μέσω του BIBFs βρέθηκαν με μεγαλύτερα 

χρέη από ότι προηγουμένως ενώ κανένας δεν ήταν διαθετιμένος να τους δανείσει νέα 

κεφάλαια για καλύψουν τα παλιά τους χρέη. Έτσι στα μέσα του 1997 η Κεντρική 

Τράπεζα της Ταϊλάνδης ζήτησε βοήθεια από το ΔΝΤ, το οποίο έδωσε ένα πακέτο 17,2$ 

δισεκατομμυρίων. 24 

 

Κεφάλαιο 6: Η περίπτωση των τιμών των αγροκτημάτων στις ΗΠΑ25 

 
Ένα καταπληκτικό παράδειγμα παρατεταμένης απόκλισης από τη μακροπρόθεσμη 

τιμή ισορροπίας είναι η τιμολόγηση των αγροκτημάτων των ΗΠΑ. Από το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου οι τιμές των αγροκτημάτων παρουσίαζαν μια σταθερά ανοδική 

πορεία μέχρι το 1970. Μετά από μια μικρή παύση, οι τιμές των αγροκτημάτων στις 

ΗΠΑ σημείωσαν μια αλματώδη αύξηση μέχρι το ανώτατο σημείο τους το 1981 όπου οι 

τιμές έφτασαν να είναι 2,5 φορές σε σχέση με τις τιμές του 1960. Στη συνέχεια από το 

1981 μέχρι το 1988 οι τιμές κατέρρευσαν στα επίπεδα το 1960 με αποτέλεσμα οι 

αγρότες να μείνουν με γη η οποία άξιζε λιγότερο από το υπόλοιπο της δόσης 

αποπληρωμής της υποθήκης που είχαν προηγουμένως ήδη βάλει. Το αποτέλεσμα όλων 

αυτών ήταν ένα κύμα κατασχέσεων και περισσότερες από 60 αγροτικές τράπεζες να 

κηρύξουν πτώχευση (Κάρεϊ 1990,σ.1). 

 

Ποιοι ήταν όμως οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αλματώδη άνοδο των τιμών των 

αγροκτημάτων κατά τη δεκαετία του 1970; Στις αρχές της δεκαετίας οι εξαγωγές 

αγροτικών προϊόντων ανέβηκαν κατακόρυφα λόγω άσχημων σοδιών σε άλλες περιοχές 

του κόσμου και επειδή αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες απέκτησαν πρόσβαση στις 

διεθνείς κεφαλαιαγορές και ήταν σε θέση να χρηματοδοτήσουν την αυξανόμενη 

                                                
24 Γιακούλας Δ.- Γεμενής Κ. Ολοκλήρωση της διεθνούς κεφαλαιαγοράς και οικονομικές κρίσεις: η 
περίπτωση της Νοτιοανατολικής Ασίας ( άρθρο από ιστοσελίδα www.google.gr) 
25 Herring J. Richard & Watcher M. Susan, Real Estate Booms and Banking Busts – An International 
Perspective (1999), Σελίδες 23-26 

http://www.google.gr)
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εισαγωγή φαγητού. Αυτό παρουσιάστηκε ως επικύρωση των απόψεων των νέων-

Μαθουσάλων οι οποίοι προέβλεψαν ότι η ζήτηση για φαγητό θα συνεχίσει να αυξάνεται 

με εκθετικό ρυθμό ενώ η προσφορά για φαγητό όχι. Προέβλεπαν ότι οι χώρες που 

εισήγαγαν τότε φαγητό δεν γίνονταν ποτέ αυτάρκης και θα ήταν εξαρτώμενοι από την 

Βόρειο Αμερική. Έτσι τα αγροκτήματα της Βορείου Αμερικής έγιναν ξαφνικά πολύτιμα 

καθώς ο υπόλοιπος κόσμος ήταν εξαρτώμενος από την παραγωγή τους. Έτσι αυτή η 

θεωρία των νέων- Μαθουσάλων έδωσε μια αιτιολογία ώστε να αγνοηθούν 

προηγούμενες καταρρεύσεις των τιμών όπως αυτή του 1930. Σε όλο αυτό το διάστημα 

το καθαρό εισόδημα των αγροτών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και οι αναμενόμενες 

αποδόσεις από την εκμετάλλευση αγροκτημάτων δεν άλλαξε ιδιαίτερα από το 1960 ως 

το 1988. Μάλιστα η μεγαλύτερη άνοδος στις τιμές των αγροκτημάτων παρατηρήθηκε 

στα τέλη της δεκαετίας του 1970 όταν οι αποδόσεις από την εκμετάλλευση 

αγροκτημάτων σημείωνε πτώση. Έτσι όταν η προσφορά φαγητού στον υπόλοιπο κόσμο 

αυξήθηκε και πολλές χώρες έγιναν αυτάρκης και σταμάτησαν οι εξαγωγές δεν άργησε 

να έλθει η αναμενόμενη κατάρρευση των τιμών των αγροκτημάτων. 

 

Παράλληλα όμως με τους νέο-Μαθουσάλες και τους επενδυτές και οι δανειστές 

έδειξαν την ίδια αισιοδοξία σχετικά με τις τιμές των αγροκτημάτων. Η πιο επιθετικοί 

δανειστές όπως οι Ομοσπονδιακές Τράπεζες Γης (Federal Land Banks) αύξησαν τις 

χορηγήσεις δανείων με το που ξεκίνησε η άνοδος των τιμών στην αγορά των 

αγροκτημάτων και συνεχίστηκε ακόμα και τρία χρόνια μετά το αποκορύφωμα των 

τιμών το 1981. Ο Κάρεϊ δείχνει πως δεν προσπάθησαν να προστατεύσουν τα 

συμφέροντα τους χρεώνοντας υψηλότερα επιτόκια ως ασφάλεια για τα πιο επικίνδυνα 

δάνεια, ή ζητώντας από τους δανειζόμενους οι οποίοι ήταν επισφαλείς υψηλότερο 

ποσοστό ιδίων κεφαλαίων στην επένδυση τους σε σχέση με το δανειζόμενο κεφάλαιο 

που έπαιρναν. Οι ενέργειες τους δείχνουν ότι δεν λάμβαναν καθόλου υπόψη τους τον 

κίνδυνο μιας επερχόμενης καταστροφής. Στην έρευνα του ο Κάρεϊ μας εξηγεί γιατί οι 

Ομοσπονδιακές Τράπεζες Γης ήταν διαθετιμένες να αναλάβουν τόσο μεγάλα ρίσκα 

ειδικά μετά που η άνοδος των τιμών των αγροκτημάτων σταμάτησε. Οι η 

Ομοσπονδιακές Τράπεζες Γης ανήκουν και διοικούνται στην πραγματικότητα από τους 

ίδιους τους δανειζόμενους τους. Έτσι οι ίδιοι οι δανειστές είχαν κάθε λόγο να είναι 

αισιόδοξοι σχετικά με την ανάκαμψη των τιμών καθώς είχαν δανειστεί οι ίδιοι 

προκειμένου να αγοράσουν αγροκτήματα. Ο εποπτεύων φορέας η Διοίκηση Πιστώσεων 

Αγροκτημάτων (Farm Credit Administration) είχε πολύ λίγη δύναμη ώστε να επιβάλει 
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τις αποφάσεις του και ουσιαστικά δεν ήταν πραγματικά υπόλογο στους 

φορολογούμενους για τους οποίους λειτουργούσε ως εκπρόσωπος.  

 

Οι πιστωτές των Ομοσπονδιακών Τραπεζών Γης επίσης απέτυχαν να πειθαρχήσουν 

τις τράπεζες στα ρίσκα τα οποία έπαιρναν. Οι Ομοσπονδιακές Τράπεζες Γης 

χρηματοδοτούνταν κυρίως μέσω έκδοσης ομολόγων από τη Διοίκηση Πιστώσεων 

Αγροκτημάτων. Καθώς η Διοίκηση Πιστώσεων Αγροκτημάτων είναι ένας 

ομοσπονδιακός κρατικός οργανισμός, τα ομόλογα ήταν εγγυημένα από το Υπουργείο 

Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Έτσι οι κάτοχοι των ομολόγων 

αυτών, δεν είχαν κάποιο λόγο ώστε να παρακολουθούν τα ρίσκα που λάμβαναν οι 

Ομοσπονδιακές Τράπεζες Γης καθώς τα χρήματα τους ήταν εγγυημένα. 

 

Έτσι με στελέχη τραπεζών που ήταν υπερβολικά αισιόδοξοι σχετικά με το μέλλον 

των τιμών των αγροκτημάτων, κανένα κίνδυνο για τους μετόχους, καμία πραγματική 

επιτήρηση από τους εποπτεύοντες και κανένα μέτρο ελέγχου σχετικά με τα ρίσκα τα 

οποία έπαιρναν οι τράπεζες από τους πιστωτές τους, δεν είναι καθόλου παράξενο που οι 

ίδιες οι τράπεζες χρηματοδότησαν τη φούσκα στις τιμές των αγροκτημάτων στις ΗΠΑ. 

Ούτε επίσης είναι παράξενο που η Διοίκηση Πιστώσεων Αγροκτημάτων υπέστηκε 

τεράστιες απώλειες από την κατάρρευση των τιμών των αγροκτημάτων. 

 
Πηγή: U.S. Department of Agriculture (various issues) as reported in Carrey (1990, p. 3) 
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Κεφάλαιο 7: Η περίπτωση της ανόδου των τιμών στην Σουηδία26 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου μέχρι το 1980 η Σουηδία 

αντιμετώπισε μια σταθερότητα στις τιμές ακινήτων, οι οποίες παρουσίαζαν μια σταθερή 

άνοδο. Η τελευταία κρίση, η οποία συνέβη στη δεκαετία του 1930, δεν συσχετιζόταν με 

την εικόνα μιας μοντέρνας μετα-βιομηχανικής Σουηδίας επομένως υπήρχε πλέον η 

αντίληψη ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί μια κρίση στην αγορά ακινήτων. 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και αρχές της δεκαετίας του 1980 αυξήθηκαν οι 

πιέσεις προς την κυβέρνηση για φιλελευθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Μέχρι εκείνο το σημείο το Σουηδικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 

ρυθμιζόταν από πολλούς νόμους που είχαν σκοπό τον έλεγχο των επιτοκίων και της 

ροής ξένου συναλλάγματος στην αγορά. Έτσι το 1985 μετά από αύξηση των πιέσεων 

από τις τράπεζες λόγω της ανάπτυξης άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 

διέπονταν από λιγότερους νόμους σε σχέση με τις τράπεζες και μείωσης των δικών τους 

κερδών αποφασίστηκε η σταδιακή φιλελευθεροποίηση του σουηδικού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος με την αφαίρεση των επίσημων οδηγιών δανεισμού 

από την Κεντρική Τράπεζα. 

 

Παράλληλα κατά τη δεκαετία του 1980 άρχισαν να ανεβαίνουν και οι τιμές των 

ακινήτων καθώς υπήρξε μια γενικότερη άνοδος του πραγματικού εισοδήματος και η 

πεποίθηση ότι η Σουηδική οικονομία μετατοπιζόταν από το δευτερογενή στο τριτογενή 

τομέα παραγωγής και έτσι θα αυξάνονταν οι απαιτήσεις σε ακίνητα που 

χρησιμοποιούνταν για παροχή υπηρεσιών. Ο πληθωρισμός προσάρμοσε τις τιμές από το 

1985 έως το 1989 σε επίπεδα 350% σε σχέση με την αρχή της δεκαετίας και κατά την 

περίοδο 1989 ως το 1993 προσάρμοσε τις τιμές στα επίπεδα που ήταν το 1982. 

 

                                                
26 Herring J. Richard & Watcher M. Susan, Real Estate Booms and Banking Busts – An International 
Perspective, Eκδόσεις Group of Thirty, Washington 1999 
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Πηγή: SCB(1994); BIS (1994) as demonstrated in Jaffee (1994, p. 67) 
 

Έτσι με την αφαίρεση των ελέγχων στα δάνεια των τραπεζών, οι τράπεζες ξεκίνησαν 

ένα τρελό ανταγωνισμό μεταξύ τους και με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ήδη 

δραστηριοποιούνταν στο δανεισμό της αγοράς ακινήτων με αποτέλεσμα οι τιμές των 

ακινήτων να αρχίσουν να ανεβαίνουν κατακόρυφα. Έτσι σε συνδυασμό με την εμπειρία 

τους στην αγορά ακινήτων πίστευαν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος από τη 

δραστηριοποίηση τους στον συγκεκριμένο τομέα. Εκείνη την περίοδο επικρατούσαν 

δύο ρεύματα αισιοδοξίας στη Σουηδία. Ένα από τη πλευρά των κατασκευαστών και των 

επενδυτών οι οποίοι πίστευαν ότι μπορούν να αγοράζουν και να κατασκευάζουν 

εμπορικά ακίνητα με κέρδος και ένα από τη πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

και των τραπεζών που ήταν διατεθειμένα να δανείσουν τους κατασκευαστές και τους 

επενδυτές για αυτό τον σκοπό. Η φούσκα στις τιμές των ακινήτων στην Σουηδία 

τελείωσε το 1990 με το ξεκίνημα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και την αύξηση 

των Σουηδικών επιτοκίων. Το 1990 οι Σουηδικές αρχές αποφάσισαν να μειώσουν τις 

ελαφρύνσεις από πληρωμές τόκων από το 50% στο 30%, αυξάνοντας έτσι ακόμα 

περισσότερο το κόστος δανεισμού μετά τη φορολογία. Αυτό σε συνδυασμό με τη 

μονεταριστική πολιτική της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, το 

αποτέλεσμα ήταν η αλματώδης αύξηση των Σουηδικών επιτοκίων. Το πρόβλημα έγινε 

εμφανές όταν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνταν στην αγορά 

ακινήτων, ξεκίνησαν να δανείζονται από τις τράπεζες προκειμένου να διασωθούν. Η 
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κρίση ξεκίνησε όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (Nyckeln) ανέβαλε όλες του τις 

πληρωμές λόγω μεγάλων ζημιών από τα δάνεια που είχε δώσει στην αγορά ακινήτων. 

Το 1992 η Σουηδική βουλή εγγυήθηκε ουσιαστικά όλες τις υποχρεώσεις των τραπεζών 

και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. 

Η μεγάλη διαφορά των Σουηδικών τραπεζών σε σχέση με τις ομολόγους τους στις ΗΠΑ 

και την Ιαπωνία είναι ότι όλες σχεδόν οι μεγάλες τράπεζες ζήτησαν κυβερνητική 

βοήθεια από μόνες τους, και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα προτού ακόμη γίνει 

εμφανές ότι αυτή η βοήθεια χρειαζόταν. Αυτή η διαφοροποίηση τους πιθανότατα 

οφείλεται στο γεγονός ότι η σουηδική νομοθεσία απαιτεί οι τράπεζες να 

ρευστοποιούνται όποτε η αξία τους πέσει κάτω από το 90% του μετοχικού κεφαλαίου 

τους. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσης με τη πιο πάνω νομοθεσία καθιστά τους 

διοικητές των τραπεζών και όλους γνωρίζουν την αδυναμία των τραπεζών άμεσα 

υπόλογους. Το γεγονός αυτό όμως βοήθησε στην αναδιοργάνωση του σουηδικού 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και τα βοήθησε να επανέλθουν στις διεθνείς 

κεφαλαιαγορές από το 1993 και σε κερδοφορία από το 1994. 

 

Κεφάλαιο 8: Η Περίπτωση Δανεισμού Εμπορικών Ακινήτων στην Ιαπωνία 
 

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1970 και του 1980 η ανάπτυξη της εγχώριας 

αγοράς ομολόγων, οδήγησε το επενδυτικό κοινό στην απόσυρση των χαρτοφυλακίων 

τους από τις τράπεζες προς την αγορά ομολόγων. Ταυτόχρονα τα κυβερνητικά ομόλογα 

παρείχαν υψηλότερο επιτόκιο στους θεσμικούς επενδυτές από ότι τα επενδυτικά 

προϊόντα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τα μεσοπρόθεσμα κυβερνητικά 

ομόλογα παρείχαν μια ελκυστική λύση σε σχέση με τις προθεσμιακές καταθέσεις. Αυτό 

αύξησε τις πιέσεις για φιλελευθεροποίηση των επιτοκίων των προθεσμιακών 

καταθέσεων έτσι που μέχρι το 1990 σχεδόν το 70% των καταθέσεων σε τράπεζες και 

άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς έφεραν ένα επιτόκιο που καθοριζόταν από 

την αγορά27. 

 

Ταυτόχρονα με την απόσυρση των ελέγχων κεφαλαίου οι δανειζόμενοι στράφηκαν 

προς την αγορά Ευρωγιεν (έκδοση ομολόγων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις), η οποία 

                                                
27 Takeo Hoshi Anil K Kashyap, Will the U.S. Bank Recapitalization Succeed? Eight lessons from Japan, 
(2008), http://www.nber.org/papers/w14401 

http://www.nber.org/papers/w14401
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είχε πολύ λιγότερους κανονισμούς να την διέπουν σε σχέση με τον τραπεζικό δανεισμό. 

Έτσι οι τράπεζες προσπάθησαν να αντισταθμίσουν το υψηλότερο κόστος των 

κεφαλαίων που δανείζονταν οι ίδιες και την απώλεια παραδοσιακών τους πελατών 

στρεφόμενοι στον δανεισμό μικρότερων επιχειρήσεων και την αγορά ακινήτων. 

Ακριβώς όπως και οι ομόλογες τους στην Σουηδία δεν μπόρεσαν να υπολογίσουν και να 

χρεώσουν το υψηλότερο ρίσκο που έπαιρναν στους πελάτες τους. Στηρίζονταν ειδικά 

για την έγκριση ενός δανείου για αγορά ακινήτου ή γης στις αυξανόμενες τιμές της γης 

αντί να προχωρούν σε μια αυστηρή χρηματοοικονομική ανάλυση για κάθε δάνειο 

ξεχωριστά. Αυτό γίνεται εμφανές από το ποσοστό των εγγυήσεων υπό μορφή γης ή 

ακίνητου σε δάνεια, τα οποία τελικά κατέστησαν απλήρωτα. Έτσι σταδιακά οι 

Ιαπωνικές τράπεζες αύξησαν τη συγκέντρωση των χαρτοφυλακίων τους στην αγορά 

ακινήτων και ταυτόχρονα μείωσαν τα ίδια κεφάλαιά τους.28 

 

Παράλληλα όμως με το ρίσκο που αναλάμβαναν οι ίδιες μέσω των δανείων που 

έδιναν στην αγορά ακινήτων εκτείνονταν και έμμεσα στην αγορά ακινήτων μέσω των 

δανείων σε χρηματοοικονομικές εταιρίες υποθήκης που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία 

του 1970. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η άρνηση των ιαπωνικών τραπεζών να 

ασχοληθούν με τον τομέα της αγοράς ακινήτων, καθώς τον θεωρούσαν ως πολύ 

επικίνδυνο, οδήγησε στη δημιουργία αυτών των εταιριών. Η μεγάλη τους κερδοφορία 

όμως και οι μικρές απώλειες των εταιριών αυτών έπεισαν τις ιαπωνικές τράπεζες να 

εισέλθουν σε ένα τομέα τον οποίο θεωρούσαν ως επικίνδυνο. Κάθε χρόνο από το 1975 

μέχρι το 1990, το ποσοστό αύξησης των δανείων στην αγορά ακινήτων και επενδύσεων 

των τραπεζών σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό μορφή συνδεδεμένων ή 

θυγατρικών ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό αύξησης σε όλα τα άλλα δάνεια.29 

 

Οι τιμές των ακινήτων στην Ιαπωνία σε όλη τη περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, με εξαίρεση μια μικρή περίοδο γύρω στο 1975, αυξάνονταν σταθερά και από 

το 1980 ως το 1990 ανέβηκαν μέχρι και 250%, ενώ τα επίπεδα πληθωρισμού στη χώρα 

ήταν σχετικά χαμηλά. Έτσι αν και δημιουργούσε μια ανησυχία το γεγονός αυτό, ήταν 

γενικά αποδεκτό ότι ήταν η συνέπεια μιας αλματώδους ανάπτυξης σε μια χώρα που 

πολύ λίγος χώρος μπορούσε να γίνει εκμεταλλεύσιμος οικονομικά. Μόνο κάποιοι ξένοι 
                                                
28 Fukuda S.- Kasuya M.- Nakajima J.,: Deteriorating Bank Health and Lending in Japan: Evidence from 
unlisted companies undergoing financial distress  
29 Kunimune K. , Crisis in Japan and the way out: a counter- argument to pessimistic views, Developing 
Economies 1999. 
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παρατηρητές παρατήρησαν τις πολύ υψηλές τιμές ακινήτων στην Ιαπωνία 

σημειώνοντας ότι η γη είναι ένα μη εμπορεύσιμο αγαθό και έτσι δεν υπόκειται στις 

δυνάμεις του διεθνούς ανταγωνισμού που καθορίζουν τις τιμές των εμπορεύσιμων 

αγαθών. 

 

Από τη πλευρά τους τα στελέχη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν είχαν κάποιο 

λόγο να προχωρήσουν σε εκτεταμένες αναλύσεις για τα δάνεια στην αγορά ακινήτων 

καθώς εμφανίζονταν ως κερδοφόρα και τα μπόνους των στελεχών βασίζονταν στα 

κέρδη χωρίς να γίνονται κάποιες κρατήσεις ως προβλέψεις ή αποθεματικά για απώλειες 

από το δανεισμό στην αγορά ακινήτων. Ακόμα και το γεγονός ότι στην Ιαπωνία ένα 

στέλεχος δεσμεύεται σε μια εταιρία για όλη του τη ζωή σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, το 

γεγονός ότι γίνεται εναλλαγή θέσεων κάθε δύο με τρία χρόνια, βοήθησε στο να μην 

γίνουν αντιληπτοί οι κίνδυνοι. Επιπρόσθετα δεν είχαν στην διάθεση τους κάποια 

οικονομικά μοντέλα που θα μπορούσαν να υπολογίσουν τη φούσκα στις τιμές των 

ακινήτων καθώς τα εμπειρικά δεδομένα έδειχναν μια σταθερή άνοδο στις τιμές των 

ακινήτων το 1945. 

 

Επιπλέον αν κάποια στελέχη είχαν τις αμφιβολίες τους για τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων στην αγορά ακινήτων, αυτές κάμπτονταν από το γεγονός ότι και συνάδελφοι 

τους συνέχιζαν να δίνουν δάνεια στην αγορά ακινήτων. 

 

Τέλος, η προστασία που παρείχε το κράτος στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

προκειμένου να μην πτωχεύσουν έκανε τους καταθέτες και τους υπόλοιπους πιστωτές 

των ιδρυμάτων αυτών να μην έχουν κανένα λόγο να φοβούνται ότι υπάρχει η 

πιθανότητα να καταστούν αφερέγγυα τα ιδρύματα αυτά καθώς τα χρήματα τους 

προστατεύονται από το κράτος.30 

                                                
30 Herring J. Richard & Watcher M. Susan, Real Estate Booms and Banking Busts – An International 
Perspective Eκδόσεις Group of Thirty, Washington 1999 
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Πηγή: BIS (1993 p. 159) from Jones Lang Wootton and various private real estate associations. 
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Κεφάλαιο 9: Η Περίπτωση της Τρέχουσας Παγκόσμια Κρίσης 
 

Σήμερα που η παγκοσμιοποίηση είναι πιο έντονη από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, 

παρακολουθούμε ένα ντόμινο καταρρεύσεων μεγάλων οργανισμών ενώ παράλληλα 

πολλοί κλάδοι της οικονομίας αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα επιβίωσης. Στο 

παρόν κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν 

σε αυτή την παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε από την πτώση των τιμών των 

ακινήτων στις ΗΠΑ. Όπως φαίνεται και από το πιο κάτω γράφημα, οι τιμές των 

ακινήτων στις ΗΠΑ έφτασαν στο ανώτατο τους σημείο στις αρχές του 2005 και από το 

2006 άρχισαν να πέφτουν μέχρι το 3 τρίμηνο του 2008 οπότε και ψηφίστηκε το σχέδιο 

σωτηρίας των $ 700 δισεκατομμυρίων. 

US Federal government quarterly reports on US housing prices - Four-Quarter 

Appreciation U.S. 

 
Πηγή: Office of Federal Housing Enterprise Oversight 

 

Α. Χρονικό της κρίσης 

 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-2008 αρχικά αναφέρθηκε στα μέσα 

ενημέρωσης ως "πιστωτική κρίση", ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2007, όταν μια απώλεια 
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της εμπιστοσύνης των επενδυτών για την αξία των τιτλοποιημένων ενυπόθηκων 

δανείων στις ΗΠΑ οδήγησαν σε μια κρίση ρευστότητας που οδήγησε σε σημαντικές 

εισφορές κεφαλαίου προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές από την Federal Reserve των 

Ηνωμένων Πολιτειών και την Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο δείκτης TED, ένας 

δείκτης του αντιληπτού πιστωτικού κινδύνου στη γενική οικονομία, ενισχύθηκε μέχρι 

τον Αύγουστο του 2007, παρέμεινε ρευστός για ένα χρόνο, και στη συνέχεια, το 

Σεπτέμβριο του 2008 ανέβηκε ακόμη υψηλότερα31. 

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση αφού επηρέασε τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, κυρίως στις ΗΠΑ, εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια γενική οικονομική κρίση η 

οποία αγγίζει τα όρια μιας συστημικής κρίσης. Μηχανικά φαινόμενα όπως το φαινόμενο 

του ντόμινο, καθώς επίσης και ταχέως εξαπλωμένες ψυχολογικές επιδράσεις, που 

εξαπλώθηκε ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο και σε πολλές οικονομικές περιοχές, 

συμπεριλαμβανομένων: 

- Χρηματοπιστωτικές αγορές, χρηματιστήρια και ιδίως αγορές παραγώγων, όπου 

αναδείχθηκε σε ένα κραχ της συγκεκριμένης αγοράς. 

- Διάφορα επενδυτικά κεφάλαια και κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) 

που αντιμετώπισαν έλλειψη ρευστότητας και έπρεπε να ξεφορτωθούν στοιχεία του 

ενεργητικού τους. 

- Ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία, αντιμετώπισαν μια υποχώρηση της 

αξίας του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου τους για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους, 

- Αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά εξαιτίας των ενεργειών διάσωσης. 

- Forex, τουλάχιστον για ορισμένα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων της ισλανδικής 

κορώνα και διάφορα νομίσματα της Ανατολικής Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. 

 

Αν και η κατάρρευση της αγοράς στέγης των ΗΠΑ αναφέρεται συχνά ότι έχει 

προκαλέσει τη χρηματοπιστωτική κρίση, το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν ευάλωτο 

λόγω των περίπλοκων και υπερμοχλευμένων οικονομικών συμβάσεων και πράξεων, η 

νομισματική πολιτική των ΗΠΑ που έκανε το κόστος δανεισμού αμελητέο και συνεπώς 

ενθάρρυνε αυτή την υπερβολική μόχλευση, και γενικά μια υπερτροφία του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Ένα παράδειγμα ήταν οι συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού 

κινδύνου – Credit Default Swaps (CDS), τα οποία ασφαλίζουν τους κατόχους χρέους 

                                                
31 Global Financial crisis overview, (2008) http://www.world-crisis.net/index.html#overview 

http://www.world-crisis.net/index.html#overview
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έναντι αθέτησης. Πρόκειται για χρηματοπιστωτικά εμπορεύματα με τα οποία μπορεί να 

τιμολογηθεί ο κίνδυνος από μία μορφή δανεισμού και να μεταφερθεί σε κάποιον άλλο. 

Πρόκειται για ένα εκτός οργανωμένης αγοράς συμβόλαιο (OTC), δηλαδή για μία 

συμφωνία που συνάπτεται ιδιωτικά μεταξύ δύο εταιριών, έξω από την αρμοδιότητα των 

ρυθμιστικών αρχών. Η δήμευση των εταιριών ενυπόθηκων δανείων από την κυβέρνηση 

των ΗΠΑ οδήγησε σε δημοπρασία του χρέους τους, έτσι ώστε οι έμποροι που αγόραζαν 

και πωλούσαν συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS) θα μπορούσαν να 

διευθετήσουν τις συμβάσεις.. Το μέγεθος της κρίσης φαίνεται από το γεγονός ότι η 

Κεντρική (Ομοσπονδιακή) Τράπεζα των ΗΠΑ έθεσε σε λειτουργία μια πρωτοφανή στην 

ιστορία του καπιταλισμού διαδικασία προσφοράς χρήματος (χαμηλότοκων δανείων) 

προς τις εμπορικές τράπεζες αλλά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (καίτοι 

μάλιστα αυτά τα τελευταία δεν λειτουργούν υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας), 

για να στηρίξει την πιστωτική τους αξιοπιστία. 

 

Η αρχική κρίση ρευστότητας μπορεί εκ των υστέρων να θεωρηθεί ότι έχει προκύψει 

από την κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου (subprime mortgage). Ένα 

από τα πρώτα θύματα έξω από τις ΗΠΑ ήταν το Northern Rock, μια μεγάλη βρετανική 

τράπεζα. Η αδυναμία της τράπεζας να δανειστεί επιπλέον κεφάλαια για την 

αποπληρωμή των δανειακών της υποχρεώσεων που έληγαν οδήγησε σε ένα κύμα 

αναλήψεων (bank run) στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2007. Η υψηλή μόχλευση των 

δραστηριοτήτων της, ανυποστήρικτες από εισροές μετρητών, οδήγησαν στην εξαγορά 

της από τη βρετανική κυβέρνηση και έδωσαν μια πρώτη ένδειξη για τα προβλήματα που 

επήλθαν σύντομα και σε άλλες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 

Αρχικά, οι θιγόμενες εταιρίες ήταν εκείνες που εμπλέκονταν άμεσα στην κατασκευή 

κατοικίας και της στεγαστικής πίστης, όπως η Northern Rock και η Countrywide 

Financial. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία είχαν εμπλακεί σε τιτλοποίησεις 

ενυπόθηκων δανείων, όπως η Bear Stearns, έπεσαν θύματα αργότερα. Αργότερα, η Bear 

Stearns εξαγοράστηκε από την JP Morgan Chase με σκόπιμη βοήθεια από την 

αμερικανική κυβέρνηση. Η τιμή της μετοχής της έπεσε από τα επίπεδα ρεκόρ των $ 154 

σε $ 3 που ήταν το τίμημα της εξαγοράς από την JP Morgan Chase. Στη συνέχεια, η 

τιμή αγοράς που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της JP Morgan 

ήταν στα 10 δολάρια. 
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Στις 11 Ιουλίου του 2008, ο μεγαλύτερος δανειστής ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ, 

η IndyMac Bank, κατέρρευσε, καθώς και τα περιουσιακά της στοιχεία κατασχέθηκαν 

από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές, μετά που ο ενυπόθηκος δανειστής υπέκυψε 

στις πιέσεις για αυστηρότερους όρους πίστωσης, στις κατρακυλούσες τιμές των 

κατοικιών και την αύξηση των 

κατασχέσεων. Εκείνη την 

ημέρα οι χρηματοπιστωτικές 

αγορές υποχώρησαν καθώς οι 

επενδυτές προσπάθησαν να 

διαπιστώσουν εάν η 

αμερικάνικη κυβέρνηση θα 

επιχειρούσε να σώσει άλλους 2 

δανειστές ενυπόθηκων δάνειων 

την Fannie Mae και την Freddie 

Mac, πράγμα που έκανε με την 

τοποθέτηση των δύο εταιρειών σε ομοσπονδιακό πρόγραμμα προστασίας στις 7 

Σεπτεμβρίου του 2008 μετά την περαιτέρω επιτάχυνση της οικονομικής κρίσης, στα 

τέλη του καλοκαιριού. 

 

Στη συνέχεια, άρχισε να επηρεάζει τη γενική διαθεσιμότητα των πιστώσεων προς 

επιχειρήσεις μη σχετικές με τη στέγαση και σε μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

που δεν είχαν άμεση σχέση με τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου. Στην καρδιά 

όμως πολλών χαρτοφυλακίων αυτών των ιδρυμάτων ήταν επενδύσεις των οποίων τα 

περιουσιακά στοιχεία προέρχονταν συνήθως από αρκετά μεγάλο αριθμό 

υποθηκευμένων ακινήτων. Η έκθεση σε αυτούς τους ενυπόθηκους τίτλους, ή στα 

πιστωτικά παράγωγα που χρησιμοποιήθηκαν για να τους ασφαλίσουν από τυχών 

αποτυχίες, απείλησε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, όπως η Lehman Brothers, η 

AIG, η Merrill Lynch, και η HBOS. Άλλες επιχειρήσεις που βρέθηκαν υπό πίεση είναι η 

Washington Mutual, ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός παρακαταθηκών και δανείων στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, και οι υπόλοιπες μεγάλες εταιρείες επενδύσεων, όπως η Morgan 

Stanley και η Goldman Sachs. 

 

Αρχίζοντας με την πτώχευση της Lehman Brothers στις 14 Σεπτεμβρίου 2008, η 

οικονομική κρίση άρχισε μια οξεία φάση χαρακτηρίζεται από αποτυχίες επιφανών 
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αμερικανικών και ευρωπαϊκών τραπεζών και τις προσπάθειες των αμερικανικών και των 

ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για τη διάσωση των προβληματικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη ψήφιση του Νόμου Επείγουσας οικονομικής 

σταθεροποίησης του 2008 και στις ευρωπαϊκές χώρες με την έγχυση κεφαλαίου σε 

μεγάλες τράπεζες. Στη συνέχεια, η Ισλανδία έφθασε σχεδόν ένα σημείο πριν την 

χρεοκοπία. Πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ευρώπη αντιμετώπισαν 

προβλήματα ρευστότητας καθώς απαιτούνταν χρήματα για την αύξηση του δείκτη της 

κεφαλαιακής τους επάρκειας. Καθώς η οικονομική κρίση αναπτυσσόταν, τα 

χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο έπεσαν, και οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές 

ρυθμιστικές αρχές προσπάθησαν να συντονίσουν τις προσπάθειες τους για τη 

συγκράτηση της οικονομικής κρίσης. 

 

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέθεσε ένα σχέδιο σωτηρίας $ 700 δισεκατομμυρίων που 

προσπάθησε να αγοράσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποθήκες που 

υπολειτουργούσαν. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό εμποδίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, 

επειδή ορισμένα μέλη απέρριψαν την ιδέα ότι τα χρήματα των φορολογουμένων θα 

χρησιμοποιηθούν για να διασωθούν οι επενδυτικοί τραπεζίτες της Wall Street. Το 

χρηματιστήριο υποχώρησαν κατά συνέπεια - το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών 

τροποποίησε το σχέδιο σωτηρίας των $ 700 δισεκατομμυρίων και τελικά πέρασε τη 

νομοθεσία. Δυστυχώς, όμως το κλίμα της αγοράς συνεχώς επιδεινώνεται και το 

παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα σχεδόν κατέρρευσε. 

 

Αν και η αγορά αποδείχτηκε εξαιρετικά απαισιόδοξη, η βρετανική κυβέρνηση 

εγκαινίασε ένα σχέδιο διάσωσης £ 500 δισεκατομμυρίων με σκοπό να εισφέρει 

κεφάλαια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η βρετανική κυβέρνηση εθνικοποίησε τα 

περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ακολούθησαν καθώς και η αμερικανική κυβέρνηση. Οι 

χρηματιστηριακές αγορές εμφάνισαν σημάδια σταθεροποίησης προς τα τέλη του 

Οκτωβρίου 2008. Επιπλέον, η πτώση των τιμών λόγω της μειωμένης ζήτησης για 

πετρέλαιο, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της παγκόσμιας ύφεσης, έφεραν μια 

προσωρινή λύση στην ενεργειακή κρίση η οποία επικράτησε τη δεκαετία του 2000. Στις 

ανατολικές ευρωπαϊκές οικονομίες της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, Ρουμανίας και 

Ουκρανίας, η οικονομική κρίση χαρακτηριζόταν από δυσκολίες αποπληρωμής δανείων 

που είχαν χορηγηθεί σε ισχυρά νομίσματα όπως το ελβετικό φράγκο. Καθώς τα τοπικά 
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νομίσματα των χωρών αυτών έχασαν την αξία τους κατέστησαν την αποπληρωμή των 

δανείων αυτών σταδιακά πολύ δύσκολη. 

 

Καθώς η χρηματοπιστωτική κρίση αναπτύχθηκε κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο 2008 υπήρξε μια "μετατόπιση προς την ποιότητα», καθώς οι επενδυτές 

αναζήτησαν ασφάλεια σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, χρυσό, και το ισχυρό νόμισμα 

όπως το δολάριο και το γιεν. Αυτή η νομισματική κρίση απείλησε να διαταράξει το 

διεθνές εμπόριο και δημιούργησε έντονες πιέσεις σε όλα τα άλλα νομίσματα του 

κόσμου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε περιορισμένους πόρους σε σχέση με τις 

ανάγκες τόσο πολλών χωρών με το νόμισμα τους υπό πίεση ή κοντά σε κατάρρευση. 

 

Το Πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν – η απόδοση από την παραγωγή αγαθών 

και υπηρεσιών που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό 0,3 

τοις εκατό κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γραφείου 

Οικονομικής Ανάλυσης (Bureau of Economic Analysis). Κατά το δεύτερο τρίμηνο, το 

πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8 τοις εκατό. Το πραγματικό διαθέσιμο προσωπικό 

εισόδημα μειώθηκε κατά 8,7 τοις εκατό. 

 

Β. Αίτια που οδήγησαν στην κρίση 

 

Είναι σημαντικό να εξεταστούν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αλματώδη άνοδο 

των τιμών στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα τη κατάρρευση τους στην συνέχεια. Τα κύρια αίτια 

της χρηματοοικονομικής κρίσης μπορούν συνοψιστούν στα εξής: α) χαλάρωση της 

νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, β) μείωση στα 

πρότυπα δανεισμού, γ) απερίσκεπτη Τιτλοποίηση, δ) πιο ριψοκίνδυνες τράπεζες, ε) 

αποτυχία της εποπτείας των τραπεζών και στ) Κατασχέσεις και ιδιοκατοίκηση32.  

 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ύφεση στην αμερικάνικη αγορά το 2001 η 

Ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ονομαζόμενο «Ένα δικό 

σου σπίτι» με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των μελών μειονοτήτων με ιδιόκτητες 

κατοικίες, ώστε να μπορέσει να ανακάμψει η αμερικάνικη οικονομία μετά την κρίση 

του 2001 που προκάλεσε η άλλη φούσκα, του χρηματιστηρίου. Ο Άλαν Γκρίνσπαν 
                                                
32 Eugene N. White – Lessons from the Great American Real Estate Boom and Bust of the 1920s – 
National Bureau of Economic Research, http://www.nber.org/papers/w15573 

http://www.nber.org/papers/w15573
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μείωσε το 2001 τα επιτόκια σε 1% για να αντιμετωπίσει την κρίση, κι αυτό προκάλεσε 

την έκρηξη των ακινήτων, εφόσον πλέον ο δανεισμός έγινε εξαιρετικά ελκυστικός και 

τα κεφάλαια επενδυτών και κερδοσκόπων μεταφέρθηκαν από τα χρηματιστήρια στην 

αγορά κατοικιών. Η απασχόληση στον τομέα της στέγασης συνέβαλε σε ποσοστό πάνω 

από 40% στη συνολική αύξηση της απασχόλησης από το 2001 έως το 2005. Η συμβολή 

της οικοδομής στο ΑΕΠ έφτασε σε τιμές ρεκόρ, ενώ η αγορά ακινήτων υπολογίζεται ότι 

συνέβαλε κατά 70% στην αύξηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών κατά την ίδια 

περίοδο. Όμως, για να επιτευχθούν όλα αυτά υπήρχε μια οδυνηρή προϋπόθεση, δηλαδή 

να αυξάνεται διαρκώς η τιμή των ακινήτων. Έτσι θεωρώντας δεδομένη τη συνεχόμενη 

ανοδική πορεία της τιμής των ακινήτων, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δάνειζαν σε 

πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, ποντάροντας ότι η εξόφληση των δανείων θα στηριχτεί 

στη μελλοντική μεγαλύτερη αξία των ακινήτων. Τα ειδικά αυτά δάνεια στηρίζονταν σε 

χαμηλές προκαταβολές και ραγδαία αύξηση των τόκων μετά τα πρώτα δύο χρόνια. Το 

αποτέλεσμα ήταν να απαιτείται η επαναχρηματοδότηση της εξυπηρέτησης του χρέους 

με ακόμα πιο δυσβάστακτα δάνεια. Έτσι στο τέλος πάρα πολλά από αυτά τα δάνεια 

μετατράπηκαν σε μη εξυπηρετούμενα με αποτέλεσμα να αρχίσουν οι κατασχέσεις 

ακινήτων που οδήγησαν στην κατάρρευση των τιμών.33  

 

Πώς όμως η κρίση μεταφέρθηκε από την αγορά ακινήτων και τα πιστωτικά ιδρύματα 

ενυπόθηκων δανείων σε ολόκληρη την οικονομία; Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή 

αποτέλεσε η διαδικασία της χορήγησης των λεγόμενων ενυπόθηκων δανείων υψηλού 

ρίσκου και στη συνέχεια η τιτλοποίηση των χρεών με εγγύηση άλλα χρέη με στόχο στην 

κατηγοριοποίηση και διασπορά του πιστωτικού κινδύνου αυτών των δανείων. Έτσι με 

αυτό τον τρόπο οι τράπεζες μετέφεραν τον κίνδυνο μη αποπληρωμής αυτών των 

δανείων σε διάφορους επενδυτές σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Η δημιουργία και η διαρκής 

ανταλλαγή αυτών των πιστωτικών παραγώγων στηρίχτηκε εξ ολοκλήρου στη συνεχή 

αύξηση της τιμής των ακινήτων, χωρίς καμιά αναλογία με την άνοδο του πληθωρισμού 

ή της πραγματικής τους αξίας. Έτσι η διαδικασία διασποράς του πιστωτικού κινδύνου, 

στο γενικότερο πλαίσιο έντασης του ανταγωνισμού μεταξύ των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και στροφής τους από τις επιχειρήσεις προς το «πλατύ κοινό» 

(καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια), λειτούργησε ως εφαλτήριο για τις τράπεζες και 

άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο να συνάπτουν δάνεια όλο και 
                                                
33 John R. Talbott (2006). Sell Now!: The End of the Housing Bubble, New York: St. Martin's Griffin 
(άρθρο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.google.gr) 

http://www.google.gr)
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χαμηλότερης φερεγγυότητας. Όταν αυξήθηκε δραματικά το ποσοστό αυτών των 

ενυπόθηκων δανείων που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν, άρχισαν να καταρρέουν 

και οι τιμές των παράγωγων τίτλων, με αποτέλεσμα ό,τι σχεδιάστηκε ως διασπορά του 

χρηματοπιστωτικού κινδύνου λειτούργησε στην συνέχεια ως διάχυση της κρίσης στο 

αμερικανικό και διεθνές τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα.34 

 

Η υπερβολική δανειοδότηση λόγω χαλάρωσης των προτύπων δανεισμού, ήταν το 

χαρακτηριστικό της «φούσκας της αγοράς ακινήτων» των Ηνωμένων Πολιτειών, η 

οποία οδήγησε σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου 

(subprime mortgage). Αυτά τα δάνεια υψηλού κινδύνου θεωρείτο ότι μπορούσε να 

αντισταθμιζόταν ο κίνδυνος τους μέσω της τιτλοποίησης. Αντί να μετριάζουν τον 

κίνδυνο, ωστόσο, αυτή η στρατηγική φαίνεται ότι είχε ως αποτέλεσμα τη μετάδοση και 

ενίσχυση της κρίσης σε ένα φαινόμενο ντόμινο. Η ζημιά από αυτά τα αποτυχημένα 

καθεστώτα τιτλοποίησης τελικά απέκοψε ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς στέγασης και 

οδήγησε στην κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου (subprime mortgage). 

Ο επιταχυνόμενος ρυθμός των κατασχέσεων προκάλεσε ένας όλο και μεγαλύτερος 

αριθμός κατοικιών να πουλιούνται φθηνά στην αγορά. Αυτό το πλεόνασμα των 

κατοικιών μείωσε την αξία των άλλων σπιτιών γύρω από αυτά που είχαν κατασχεθεί και 

εν συνεχεία τα ίδια αποτέλεσαν αντικείμενο κατάσχεσης ή εγκατάλειψης35. 
 

Επιπλέον η τρέχουσα οικονομική κρίση επιδεινώθηκε λόγω της αλματώδης ανόδου 

και στην συνέχεια πτώσης των τιμών πολλών αγαθών. Μέχρι το καλοκαίρι του 2008 οι 

τιμές πολλών αγαθών όπως το πετρέλαιο, το σιτάρι, ο χρυσός και διάφορα άλλα αγαθά 

ήταν στα ύψη παρόλο που τα τελευταία χρόνια λόγω επενδύσεων πολλών δυτικών 

εταιριών σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα αυξήθηκε κατακόρυφα η παγκόσμια 

προσφορά αγαθών και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος. Ο μόνος λόγος που υπήρξε 

αυτή η άνοδος των τιμών ήταν λόγω της δράσης στην αγορά διαφόρων κερδοσκόπων.36 

                                                
34 NBER: U.S. In Recession That Began Last December", Washington Post (December 1, 2008), (άρθρο 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.google.gr) 
35 Global Financial crisis overview, (2008) http://www.world-crisis.net/index.html#overview 
36 Hudson, Michael (May 2006). "The New Road to Serfdom", Harper's, σελ. 39–46 (άρθρο διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα www.google.gr) 

http://www.google.gr)
http://www.world-crisis.net/index.html#overview
http://www.google.gr)
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Κεφάλαιο 10: Εξέταση της ελληνικής πραγματικότητας 
 

Εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης της Ελληνικής οικονομίας κατά την 

μεταπολιτευτική περίοδο, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε κατά πόσο σημειώθηκαν 

στην Ελλάδα φαινόμενα φούσκας στις τιμές των ακινήτων τα οποία με τη σειρά τους 

οδήγησαν σε κρίση χρηματοπιστωτικό σύστημα ή αυτό ήταν αποτέλεσμα της έκθεσης 

των ελληνικών τραπεζών στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όπως προαναφέραμε 

αποτέλεσμα της κρίσης που αντιμετώπισε το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν κατά την 

διαδικασία των τεστ Αντοχής 2010 (stress tests) στα οποία υποβλήθηκαν οι ευρωπαϊκές 

τράπεζες από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας η Αγροτική 

Τράπεζα να αποτύχει και η Τράπεζα Πειραιώς να είναι στο όριο, ενώ σε συνδυασμό με 

τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση πολλές τράπεζες ανακοίνωσαν 

μέτρα μείωσης των μισθών και περικοπές θέσεων εργασίας. 

 

Σύμφωνα με την προσέγγιση q του Tobin, οι επενδύσεις σε ακίνητα καθίστανται 

επικερδείς όταν η αξία των ακινήτων υπερβαίνει το κόστος αντικατάστασής τους. Σ’ 

αυτή την περίπτωση, οι επενδύσεις σε κατοικίες αυξάνονται και παράλληλα αυξάνονται 

η απασχόληση και η ζήτηση προϊόντων που σχετίζονται με την κατασκευή κατοικιών. 

Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο σύνολο της οικονομίας, 

καθώς οι επενδύσεις σε κατοικίες αποτελούν συνήθως σημαντικό μέρος των συνολικών 

πάγιων επενδύσεων. Ιδιαίτερο ρόλο παίζει εν προκειμένου το πιστωτικό σύστημα, 

καθώς οι επενδύσεις σε κατοικίες απαιτούν σημαντικά ποσά και η προσφυγή σε 

τραπεζική χρηματοδότηση είναι πολύ συνηθισμένη. Όπως έχει συμβεί και σε άλλες 

χώρες, η απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η προσφορά 

καινοτόμων, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά της 

πελατείας των τραπεζών και χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων συνέβαλαν ουσιαστικά 

στη διαμόρφωση της υψηλής κατασκευαστικής δραστηριότητας που παρατηρήθηκε 

κατά την τελευταία δεκαετία.37 Από την άλλη πλευρά όμως, η προσφορά χαμηλότοκων 

στεγαστικών δανείων έχει οδηγήσει σε αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης των 
                                                
37 Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες στην Ελλάδα κατά μέσο όρο αποτελούσαν περίπου το 1/3 
των ακαθάριστων επενδύσεων και αντιστοιχούσαν στο 7,5% του ΑΕΠ την περίοδο 2000-2008, έναντι 
περίπου . των ακαθάριστων επενδύσεων και 5% του ΑΕΠ την περίοδο 1993-1999. Ιδιαίτερα αυξημένες 
ήταν οι επενδύσεις σε κατοικίες το 2006 (37,6% των επενδύσεων και 9,1% του ΑΕΠ), καθώς η ζήτηση 
κατοικιών και οι τιμές είχαν επηρεαστεί ανοδικά από την αναγγελία διοικητικών και φορολογικών 
ρυθμίσεων, δηλαδή την αύξηση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων και την επιβολή ΦΠΑ στα νέα 
ακίνητα από την 1η Ιανουαρίου 2006. 
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νοικοκυριών και επομένως μπορεί τελικά να έχει επηρεάσει τη δυνατότητά τους να 

εξυπηρετούν κανονικά τις δανειακές τους υποχρεώσεις χωρίς σημαντική προσαρμογή 

της καταναλωτικής τους δαπάνης, ιδίως σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων και 

κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας.38 

 

Για τα ελληνικά νοικοκυριά, τα ακίνητα αποτελούν το σημαντικότερο περιουσιακό 

τους στοιχείο. Για πολλές δεκαετίες μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Έλληνες 

επενδυτές είχαν περιορισμένες επενδυτικές επιλογές και η μόνη μακροπρόθεσμη 

προστασία απέναντι στον πληθωρισμό ήταν η επένδυση σε σπίτια και οικόπεδα. Γι’ 

αυτό και σήμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό του πλούτου των Ελλήνων είναι 

τοποθετημένο σε ακίνητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις διαφόρων μελετών, το ποσοστό αυτό 

κυμαίνεται μεταξύ 80% και 90% της συνολικής περιουσίας τους. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις της Eurobank EFG Research, στο 4ο τρίμηνο του 2008 το 81,8% των 

περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών είναι σε ακίνητα, το 17% σε καταθέσεις και 

μόλις το 1,2% σε μετοχές. Η άμεση σχέση των Ελλήνων με την κατοικία φαίνεται και 

από το πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης: 80,1%, το δεύτερο υψηλότερο στην 

παλαιά Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 μετά την Ισπανία. Μάλιστα στις αγροτικές περιοχές 

το ποσοστό αυτό φθάνει το 97%, έναντι 73,5% στις αστικές. 

 

Στην Ελλάδα οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν με υψηλούς ρυθμούς κατά την 

τελευταία δεκαπενταετία. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της περιόδου 1993-2007 οι 

πραγματικές τιμές των κατοικιών, υπερδιπλασιάστηκαν (σωρευτική αύξηση 105,3%), 

αυξανόμενες με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,9%.39 Σημαντική ανοδική πορεία ακολούθησαν 

την ίδια περίπου περίοδο και οι πραγματικές τιμές των κατοικιών στη μεγάλη 

                                                
38 Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο τελευταίων δειγματοληπτικών ερευνών της Τράπεζας 
της Ελλάδος για το δανεισμό των νοικοκυριών το 2005 και το 2007 προκύπτει ότι στο χρονικό διάστημα 
μεταξύ των δύο ερευνών αυξήθηκε η χρηματοοικονομική πίεση στα νοικοκυριά, όπως αυτή μετρείται με 
το λόγο του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων (τόκοι και χρεολύσια) προς το εισόδημα των 
νοικοκυριών σε μια ορισμένη περίοδο. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των νοικοκυριών για τα οποία το 
κόστος εξυπηρέτησης δεν υπερβαίνει το 1/3 του εισοδήματός τους μειώνεται σε 78% το 2007 από 81% το 
2005 και το ποσοστό των νοικοκυριών για τα οποία το κόστος εξυπηρέτησης δεν υπερβαίνει το 40% του 
εισοδήματός τους μειώνεται σε 84% το 2007 από 88% το 2005. Η επιδείνωση αυτή συνδέεται άμεσα με 
την αύξηση των τραπεζικών επιτοκίων την περίοδο μεταξύ των δύο ερευνών. Όμως, παρά την αύξηση 
των επιτοκίων και την ταχεία αύξηση των τραπεζικών δανείων προς τα νοικοκυριά, η καμπύλη κόστους 
εξυπηρέτησης των δανείων διατηρήθηκε γενικά σε σχετικά χαμηλό επίπεδο. Επισημαίνεται ότι στο τέλος 
του 2008 τα στεγαστικά δάνεια αποτελούσαν τα 2/3 του συνολικού τραπεζικού δανεισμού των 
νοικοκυριών και, σύμφωνα με τη δειγματοληπτική έρευνα του 2007, ήταν η δεύτερη πιο διαδεδομένη 
κατηγορία δανείων, αφού 40,1% των υπόχρεων νοικοκυριών δήλωσε ότι έχει δάνειο αυτής της 
κατηγορίας (δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών: 60,8%). Βλ. Τράπεζα της Ελλάδος (2008). 
39 http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/ΑΓΟΡΑ_ΑΚΙΝΗΤΩΝ.pdf 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/
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πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ, ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρες όπως η Ιρλανδία 

(1992-2005: +243%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1995-2005: +138%), η Νορβηγία (1993-

2005: +125%), η Ισπανία(1996-2005:+114%) και η Ολλανδία (:1993-2005:+110%).40  

 

Όπως όμως φαίνεται στο Διάγραμμα 1, η εξέλιξη των πραγματικών τιμών των 

κατοικιών δεν ήταν μονότονη: Την τριετία 1994-96 οι τιμές παρέμειναν περίπου 

σταθερές, καταγράφοντας μικρές αποκλίσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο. Από τις αρχές 

όμως του 1997 ακολούθησαν έντονα ανοδική πορεία και κορυφώθηκαν το δεύτερο το 

τρίμηνο του 2002 (2002:ΙΙ). Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως παράγοντες της ζήτησης 

κατοικιών, η οποία επηρεάστηκε θετικά από την περαιτέρω απελευθέρωση του 

τραπεζικού συστήματος, αλλά κυρίως συνδέεται με τη διαδικασία σύγκλισης της 

ελληνικής οικονομίας προς την ΟΝΕ και τις γενικά ευνοϊκές μακροοικονομικές 

συνθήκες που διαμορφώθηκαν την περίοδο αυτή, την πτώση του πληθωρισμού και τη 

σημαντική μείωση των επιτοκίων. Ειδικότερα, η σύγκλιση των ελληνικών επιτοκίων 

προς τα πολύ χαμηλότερα επίπεδα της ζώνης του ευρώ οδήγησε σε μεγάλη άνοδο των 

τιμών όλων των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών, καθώς 

αυξήθηκε η παρούσα αξία των μελλοντικών αποδόσεών τους. Την περίοδο β΄ τρίμηνο 

2002 - β΄ τρίμηνο 2004 οι πραγματικές τιμές των κατοικιών παρουσίασαν ελαφρά 

πτωτική τάση, η οποία όμως στη συνέχεια αντιστράφηκε σε έντονα ανοδική, καθώς οι 

τιμές κορυφώθηκαν και πάλι την περίοδο δ΄ τρίμηνο 2006-α΄ τρίμηνο 2007 και 

παρέμεναν περίπου σ’ αυτό το επίπεδο μέχρι το τέλος του 2007. Φαίνεται επομένως ότι 

κατά την εξεταζόμενη περίοδο (δ΄ τρίμηνο 1993 - δ΄ τρίμηνο 2007) οι τιμές των 

κατοικιών ακολούθησαν κυκλική πορεία γύρω από μια ανοδική τάση. Επισημαίνεται 

σχετικά ότι η σωρευτική αύξηση της πραγματικής τιμής των κατοικιών μεταξύ β΄ 

τριμήνου 2002 και δ΄ τριμήνου 2006, δηλαδή των δύο σημείων όπου παρατηρήθηκε 

ανακοπή και ελαφρά αναστροφή της έντονα ανοδικής πορείας τους, ανέρχεται σε 

18,3%. Είναι δηλαδή υψηλότερη από τη σωρευτική αύξηση από ανώτατο σε ανώτατο 

σημείο κατά τουλάχιστον 15%, την οποία ο Helbling (2005) ορίζει ως κριτήριο για την 

ταυτοποίηση ενός κύριου κύκλου.41 

                                                
40 Βλ. OECD (2005) και Girouard et al (2006). 
41 Το κριτήριο για το ποια αύξηση θεωρείται σημαντική ώστε η εξέλιξη των τιμών σε μια συγκεκριμένη 
περίοδο να θεωρηθεί ως κύριος κύκλος είναι αναπόφευκτα θέμα ορισμού. Σχετικά με την εφαρμογή του 
κριτηρίου σωρευτικής αύξησης τουλάχιστον κατά 15% από ένα ανώτατο σε άλλο ανώτατο σημείο, ώστε 
να χαρακτηριστεί η εξέλιξη των τιμών στην περίοδο αυτή ως κύριος κύκλος, βλ. Helbling (2005) και 
OECD (2005). 
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

Το πραγματικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς ακινήτων είναι πολύ δύσκολο να 

εκτιμηθεί δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη στατιστικών δεδομένων. Η μεταβολή 

των ενοικίων, η οποία εξαρτάται άμεσα από την πορεία των τιμών των ακινήτων, 

αποτελεί μια έμμεση ένδειξη για τις επικρατούσες τάσεις. 

 

Το διάγραμμα 4.1 απεικονίζει το μέσο μηνιαίο ρυθμό μεταβολής των τιμών των 

ενοικίων της περιόδου 2000-2008. Καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο έχουμε 

αυξομειώσεις στις μηνιαίες τιμές των ενοικίων, με την υψηλότερη μέση ποσοστιαία 

μεταβολή για την εξεταζόμενη περίοδο να εμφανίζει ο μήνας Μάιος (με 4,58%) και την 

χαμηλότερη μέση ποσοστιαία μεταβολή ο μήνας Ιούνιος (με 4,54%). Παράλληλα στο 

ίδιο διάγραμμα απεικονίζεται η εξέλιξη του μέσου μηνιαίου ρυθμού μεταβολής για την 

περίοδο Ιανουάριος 2000-Αύγουστος 2009 όπου παρατηρούμε ότι επικρατεί η ίδια τάση 

πορείας για τον δείκτη με την διαφορά ότι ο μέσος μηνιαίος ρυθμός μεταβολής είναι 

χαμηλότερος από εκείνον για τους αντίστοιχους μήνες της περιόδου 2000-2008. 
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Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ 

 

Το διάγραμμα 4.2 απεικονίζει την εξέλιξη (σε εξαμηνιαία βάση) του Γενικού Δείκτη 

Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) και του δείκτη τιμών ενοικίων, τη χρονική περίοδο 

Ιανουάριος 2000 – Αύγουστος 2009, καθώς και την ετήσια μεταβολή των εν λόγω 

δεικτών για το χρονικό διάστημα 2000-2008. 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ 

Σε γενικές γραμμές τόσο ο δείκτης τιμών ενοικίων όσο και ο γενικός δείκτης τιμών 

καταναλωτή ακολούθησαν ανοδική πορεία τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2000 – 

Αύγουστος 2009. Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2009 ο δείκτης τιμών ενοικίων 

διαμορφώθηκε σε 118,1 (από 77,91 τον Ιανουάριο 2000), ενώ ο γενικός δείκτης τιμών 

καταναλωτή ανήλθε σε 110,51 (από 82,60 τον Ιανουάριο 2000). Χαρακτηριστικό της 

πορείας των δυο δεικτών είναι ότι μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2005 ο δείκτης 
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τιμών ενοικίων ήταν σταθερά χαμηλότερος από το γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή, 

ενώ από τον Ιούλιο του 2005 και ιδιαίτερα από το 2006 και μετά ο δείκτης τιμών 

ενοικίων ξεπερνάει το γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή. Επιπλέον, ο ρυθμός ανόδου του 

δείκτη τιμών ενοικίων, παρουσιάζεται σταθερά υψηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό 

μεταβολής του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

 

Παρακάτω χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα SPSS προχωρήσαμε σε 

εξέταση κατά πόσο οι αυξήσεις και πτώσεις στις τιμές των ακινήτων στην ελληνική 

αγορά ήταν προϊόν των δυνάμεων, που δημιουργούν την οικονομική δραστηριότητα, 

χαρακτηρίζουν τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν την αγορά ακινήτων όπως τις 

περιγράψαμε αυτές στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας ή ήταν ένα φαινόμενο 

φούσκας που επηρέασε το χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την πρόσφατη κρίση πέρα 

από την έκθεση των ελληνικών τραπεζών στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

 

Παρακάτω παραθέτουμε τις τιμές που χρησιμοποιήσαμε στην ανάλυση μας. Για 

περισσότερες πληροφορίες παραθέτουμε τους πίνακες της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας Ελλάδος στο Παράρτημα της τρέχουσας εργασίας. 

 

  
 Πηγή: 
ΕΣΥΕ42 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΤΙΜΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
(ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 
ΣΕΙΡΕΣ) 

Γενικός 
δείκτης 
Τιμών 

Καταναλωτή 

Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή για 

Στέγαση 

Τραπεζικά επιτόκια 
στεγαστικών δανείων 
κατοίκων της ζώνης 

του ευρώ 

Ανάλυση 
Χρηματοδότησης 

κατοίκων εσωτερικού 
πλην ΝΧΙ από τα 
εγχώρια ΝΧΙ (εκτός 
της Τράπεζας της 

Ελλάδος)* 

Έτος/ 
Year 

Τρίμηνο/ 
Quarter 

Αστικές 
Περιοχές  Ενοίκια Επιτόκιο σταθερό άνω 

των 10 ετών Στεγαστικά 

(1997=100) Έτος βάσης : 
2005=100,0  % 

(υπόλοιπα τέλους 
περιόδου, σε εκατ. 

ευρώ) 
2006 I 205,23 99,53 98,60 4,57 35.764,24 

  II 211,59 100,37 99,96 4,51 38.242,42 
  III 216,91 100,87 100,62 4,12 41.082,79 
  ΙV 224,09 101,82 103,88 4,26 45.187,31 

2007 I 233,34 102,82 106,06 4,56 47.800,81 
  II 238,80 103,62 106,88 4,58 50.614,14 
  III 243,63 103,82 108,03 4,79 53.423,26 
  ΙV 253,43 104,78 106,33 4,52 56.908,65 

2008 I 254,15 105,52 107,33 4,65 59.974,97 
  II 256,03 106,35 109,13 4,53 62.984,37 
  III 258,82 106,86 110,12 4,57 65.821,47 

                                                
42 Βλέπε Πίνακες στο Παράρτημα της Τρέχουσας Εργασίας 
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  ΙV 260,19 108,85 115,61 4,48 69.074,92 
2008 I 260,80 110,20 118,81 4,66 71.365,86 

  II 261,04 111,57 120,23 4,77 73.764,63 
  III 261,40 111,81 122,03 4,86 75.748,83 
  ΙV 260,98 110,99 114,79 4,71 77.385,98 

2009 I 250,32 111,63 113,97 4,75 77.751,51 
  II 250,69 112,16 115,60 4,64 78.417,49 
  III 248,27 112,61 116,00 4,60 79.235,66 
  ΙV 250,05 113,92 118,52 4,62 80.225,05 

 

Για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε την 

πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, η οποία είναι μια προσπάθεια πρόβλεψης της τιμής 

μιας εξαρτημένης μεταβλητής με βάση τις τιμές ενός συνόλου ανεξάρτητων 

μεταβλητών. Η χρήση του συγκεκριμένου πολλαπλού παλινδρομικού μοντέλου έγινε 

διότι με τη βοήθειά του μπορούμε να παρακολουθήσουμε όχι μόνο συσχέτιση ανάμεσα 

στην εξαρτημένη και σε καθεμία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές, αλλά και ανάμεσα 

στις ανεξάρτητες μεταβλητές μεταξύ τους. Η ύπαρξη γραμμικής σχέσης, σε υψηλό 

βαθμό, ανάμεσα στις ανεξάρτητες μεταβλητές ονομάζεται πολυσυγγραμικότητα ή 

συγγραμικότητα. Στην παρούσα εργασία ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε η 

τιμή των ακινήτων - (HousePrices) και ως ανεξάρτητες μεταβλητές ο Γενικός δείκτης 

Τιμών Καταναλωτή - (Gn.PriceIndex), ο υποδείκτης Στέγαση του ΔΤΚ για τα ενοίκια - 

(Rents)43, το στεγαστικό Επιτόκιο σταθερό άνω των 10 ετών - (Fin.Interests) και η 

Ανάλυση Χρηματοδότησης των κατοίκων εσωτερικού πλην Νομισματικά 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) από τα εγχώρια ΝΧΙ (εκτός της Τράπεζας της 

Ελλάδος) - (Financing). Η εκτέλεση της διαδικασίας έγινε με την μέθοδο STEPWISE 

από την οποία προέκυψαν οι παρακάτω πίνακες και τα γραφήματα. 

 

Ο πίνακας descriptive statistics μας παρέχει πληροφορίες γύρω από τους 

περιγραφικούς δείκτες των μεταβλητών που συμμετέχουν στο παλινδρομικό μας 

μοντέλο και μας αναφέρει των αριθμό των περιπτώσεων που συμμετέχουν στην 

ανάλυσή μας (Ν=20). 

 

 

 
                                                
43 Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η Στατιστική Υπηρεσία δεν παρακολουθεί ξεχωριστά τις τιμές των 
ενοικίων για αστικές περιοχές όπως κάνει με τις τιμές των κατοικιών αλλά το παρακολουθεί ως ένα 
ποσοστό του Γενικού Δείκτη Τιμών που δαπανούν οι καταναλωτές για στέγαση. Για αυτό 
χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον υποδείκτη του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή. 
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Descriptive Statistics 

 
Mean 

Std. 
Deviation N 

HousePrices 244,9890 17,66188 20 
Gn.PriceIndex 107,0046 4,65498 20 
Rents 110,6251 7,01895 20 
Fin.Interests 4,5872 ,17202 20 
Financing 62038,7180 14994,94292 20 

 

Ο πίνακας Correlations είναι ο πίνακας των απλών γραμμικών συσχετίσεων ο οποίος 

πρέπει να εξεταστεί με προσοχή διότι σε μία καλή γραμμική παλινδρομική ανάλυση, οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές δεν πρέπει να έχουν μεταξύ τους υψηλή συσχέτιση, ενώ 

παράλληλα κάθε μία από αυτές απαιτείται να έχει υψηλή συσχέτιση με την εξαρτημένη 

μεταβλητή. 

 

Correlations 
 HousePrices Gn.PriceIndex Rents Fin.Interests Financing 

Pearson 
Correlation 

HousePrices 1,000 ,790 ,833 ,572 ,848 
Gn.PriceIndex ,790 1,000 ,949 ,581 ,989 
Rents ,833 ,949 1,000 ,627 ,932 
Fin.Interests ,572 ,581 ,627 1,000 ,582 
Financing ,848 ,989 ,932 ,582 1,000 

Sig. (1-tailed) 

HousePrices . ,000 ,000 ,004 ,000 
Gn.PriceIndex ,000 . ,000 ,004 ,000 
Rents ,000 ,000 . ,002 ,000 
Fin.Interests ,004 ,004 ,002 . ,004 
Financing ,000 ,000 ,000 ,004 . 

N 

HousePrices 20 20 20 20 20 
Gn.PriceIndex 20 20 20 20 20 
Rents 20 20 20 20 20 
Fin.Interests 20 20 20 20 20 
Financing 20 20 20 20 20 

 

Πράγματι από τη δεύτερη στήλη, πρώτο διάζωμα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 

υψηλότερο επίπεδο συσχέτισης με την εξαρτημένη μεταβλητή το εμφανίζει η Financing 

(Pearson r= 84,8%) και ακολουθούν οι μεταβλητές Rents (r=83,3%), Gn.PriceIndex 

(r=79%) ενώ με το χαμηλότερο επίπεδο γραμμικής συσχέτισης εμφανίζεται η 

μεταβλητή Fin.Interests (r=57,2% ). Στο δεύτερο διάζωμα του ίδιου πίνακα γίνεται 
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έλεγχος για το εάν οι σχέσεις ανάμεσα στα ζεύγη των μεταβλητών είναι σημαντικές 

(επίπεδο σημαντικότητας). Οι υποθέσεις για κάθε ζεύγος είναι οι εξής: Ηο: Δεν υπάρχει 

γραμμική σχέση ανάμεσα στην εξαρτημένη μεταβλητή και στην ανεξάρτητη (για κάθε 

μία ανεξάρτητη χωριστά) Η1: Υπάρχει γραμμική σχέση. Επειδή παρατηρούμε ότι το 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας sig (1-tailed) είναι μικρότερο από 5% για κάθε 

ζεύγος τιμών που εξετάσαμε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η μηδενική μας 

υπόθεση δεν ισχύει. 

 

Στον πίνακα Variables Entered/Removed παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το 

ποιες μεταβλητές εισήχθηκαν και ποιες αποβλήθηκαν από το μοντέλο με τη χρήση της 

συγκεκριμένης μεθόδου και με ποια κριτήρια. Η μεταβλητή Fin.Interests που είχε το 

χαμηλότερο επίπεδο γραμμικής συσχέτισης με την εξαρτημένη μεταβλητή αποβλήθηκε 

από το μοντέλο. 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Financing . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= ,050, Probability-of-F-to-remove >= 
,100). 

2 Gn.PriceIndex . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= ,050, Probability-of-F-to-remove >= 
,100). 

3 Rents . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= ,050, Probability-of-F-to-remove >= 
,100). 

a. Dependent Variable: HousePrices 
 
Ο πίνακας Model Summary δείχνει ότι η μέθοδος STEPWISE εξελίχθηκε σε 3 φάσεις 

όσες και οι ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου μας. Η τελική διαμόρφωση των 

τιμών μας γίνεται στην τρίτη φάση μετά και την είσοδο της τρίτης μεταβλητής. Ο 

δείκτης R (συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης) είναι πολύ σημαντικός γιατί δείχνει τη 

συσχέτιση ανάμεσα στις παρατηρούμενες και τις προβλεπόμενες τιμές της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Στο μοντέλο υπάρχει υψηλή συσχέτιση r=97,1%. 

Model Summaryd 

Mode
l R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 
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1 ,848a ,719 ,704 9,61374 ,719 46,127 1 18 ,000  

2 ,911b ,830 ,810 7,69294 ,111 11,111 1 17 ,004  

3 ,971c ,943 ,932 4,61513 ,112 31,235 1 16 ,000 1,684 

a. Predictors: (Constant), Financing 
b. Predictors: (Constant), Financing, Gn.PriceIndex 
c. Predictors: (Constant), Financing, Gn.PriceIndex, Rents 
d. Dependent Variable: HousePrices 

 

Ο επόμενος σημαντικός δείκτης του πίνακα είναι ο δείκτης πολλαπλού 

προσδιορισμού R2 ο οποίος στην ανάλυση του παλινδρομικού μας μοντέλου είναι 

94,3% και δείχνει το ποσοστό της διασποράς που πιστώνεται στην εξαρτημένη 

μεταβλητή από το σύνολο των τριών ανεξάρτητων μεταβλητών. Η τιμή του εν λόγω 

δείκτη θεωρείται υψηλή και αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο μας έχει αρκετά καλή 

προσαρμογή στα δεδομένα μας. 

ANOVAd 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 4263,264 1 4263,264 46,127 ,000a 
Residual 1663,631 18 92,424 
Total 5926,895 19 

2 Regression 4920,812 2 2460,406 41,574 ,000b 
Residual 1006,083 17 59,181 
Total 5926,895 19 

3 Regression 5586,105 3 1862,035 87,422 ,000c 
Residual 340,791 16 21,299 
Total 5926,895 19 

a. Predictors: (Constant), Financing 
b. Predictors: (Constant), Financing, Gn.PriceIndex 
c. Predictors: (Constant), Financing, Gn.PriceIndex, Rents 
d. Dependent Variable: HousePrices 

 

Η προτελευταία στήλη με τίτλο sign F change περιλαμβάνει τα επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας δηλαδή κατά πόσο η εισαγωγή μιας μεταβλητής στο μοντέλο είναι ή 

όχι σημαντική. Τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας για την είσοδο της πρώτης, 

δεύτερης και τρίτης μεταβλητής είναι 0,000 0,004 0,000 αντίστοιχα. Επομένως, οι 

είσοδοι των μεταβλητών που προαναφέρθηκαν και με τη σειρά που εισήχθηκαν στο 

μοντέλο, κρίνονται σημαντικές. Τέλος, ο στατιστικός δείκτης Durbin- Watson στην 

τελευταία στήλη κρίνεται πολύ σημαντικός διότι με βάση αυτόν τον δείκτη ελέγχεται η 
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παραδοχή της ανεξαρτησίας του μοντέλου μας. Οι τιμές αυτού του δείκτη κυμαίνονται 

από 0 έως 4. Τιμές κοντά στο 0 δείχνουν έντονα θετική συσχέτιση ενώ τιμές κοντά στο 

4 έντονα αρνητική συσχέτιση. Ο δείκτης αυτός εξασφαλίζει ανεξαρτησία στις 

παρατηρήσεις αν η τιμή του είναι ανάμεσα στο 1,5 και στο 2,5. Στο εξεταζόμενο 

μοντέλο η τιμή είναι 1,684 επομένως υπάρχει ανεξαρτησία και έντονα θετική 

συσχέτιση. 

 

Ο πίνακας Coefficients περιέχει πληροφορίες για τους συντελεστές της 

παλινδρομικής εξίσωσης. Και σε αυτόν τον πίνακα μας ενδιαφέρει το τρίτο μοντέλο. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF

1 (Constant) 183,015 9,375  19,522 ,000 163,319 202,710      

Financing ,001 ,000 ,848 6,792 ,000 ,001 ,001 ,848 ,848 ,848 1,000 1,000

2 (Constant) 937,333 226,424  4,140 ,001 459,620 1415,045      

Financing ,004 ,001 3,084 4,548 ,000 ,002 ,005 ,848 ,741 ,454 ,022 46,051

Gn.PriceIndex -8,576 2,573 -2,260 -3,333 ,004 -14,004 -3,148 ,790 -,629 -,333 ,022 46,051

3 (Constant) 1159,964 141,556  8,194 ,000 859,879 1460,049      

Financing ,004 ,000 3,413 8,304 ,000 ,003 ,005 ,848 ,901 ,498 ,021 47,019

Gn.PriceIndex -13,668 1,792 -3,602 -7,626 ,000 -17,467 -9,868 ,790 -,886 -,457 ,016 62,094

Rents 2,695 ,482 1,071 5,589 ,000 1,673 3,717 ,833 ,813 ,335 ,098 10,217

a. Dependent Variable: HousePrices 

 
 

Η στήλη με τίτλο b περιέχει όλες τις πληροφορίες για τις 4 παραμέτρους της 

παλινδρομικής εξίσωσης συμπεριλαμβανομένου και του σταθερού όρου. Η 

παλινδρομική εξίσωση που προκύπτει με βάση τα δεδομένα του δείγματός μας και με τη 

συνδρομή της μεθόδου STEPWISE είναι : HousePrices = 0,004, Gn.PriceIndex -13,668 

Financing +2,695, Rents +159,964. Οι μεταβλητές Financing, και Rents ασκούν θετική 

επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή λόγω θετικών προσήμων, ενώ η μεταβλητή 

Gn.PriceIndex ασκεί αρνητική επίδραση. Η στήλη t δείχνει την αξία ή τη συμβολή της 

κάθε μίας μεταβλητής στο παλινδρομικό μοντέλο. Όσο πιο πάνω από το +2 ή πιο κάτω 

από το -2 είναι η τιμή μίας μεταβλητής τόσο μεγαλύτερη η συνεισφορά της στο 
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παλινδρομικό μοντέλο. Επομένως, στο εξεταζόμενο μοντέλο και οι τρεις μεταβλητές 

έχουν μεγάλη συνεισφορά διότι αντίστοιχα οι τιμές τους είναι Financing =8,304 

Gn.PriceIndex =-7,626 και Rents =5,589 αντίστοιχα. Στο παλινδρομικό μας μοντέλο, η 

άριστη προβλέπουσα μεταβλητή είναι η Financing διότι έχει τη μεγαλύτερη απόλυτη 

τιμή. Η στήλη sig δείχνει αν είναι σπουδαία ή όχι μια μεταβλητή. Στο παρόν μοντέλο 

και οι τρεις μεταβλητές είναι σπουδαίες διότι τα επίπεδα σημαντικότητας είναι 0. 

 

Τέλος, από τις στήλες Tolerance και VIF μετριέται η συγγραμμικότητα του 

παλινδρομικού μας μοντέλου. Για να είναι σωστό το παλινδρομικό μας μοντέλο δεν 

πρέπει να υπάρχει συγγραμμικότητα. Αρχικά θα θέλαμε να περιγράψουμε το φαινόμενο 

της συγγραμικότητας και στη συνέχεια να προσδιορίσουμε τα μέτρα εκείνα (στατιστικοί 

δείκτες), τα οποία μετρούν αυτό το φαινόμενο. Εάν έχουμε μέτριες ή ακόμη υψηλές 

αλληλοεξαρτήσεις ανάμεσα σε ανεξάρτητες μεταβλητές τότε λέμε ότι στην πολλαπλή 

παλινδρόμηση έχουμε το φαινόμενο της πολυσυγγραμικότητας. Ανώτατο στάδιο της 

πολυσυγγραμικότητας είναι η ιδιομορφία (Singularity). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

στην περίπτωση της πολυσυγγραμικότητας είναι γραμμικά εξαρτημένες. Αυτό σημαίνει 

ότι μια συγκεκριμένη μεταβλητή μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός των 

άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών. Με απλά λόγια, αν έχουμε το φαινόμενο της 

συγγραμικότητας, οι τιμές μιας ανεξάρτητης μεταβλητής εξαρτώνται από τις τιμές 

άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών. Η ένταση της γραμμικής σχέσης ανάμεσα στις 

ανεξάρτητες μεταβλητές είναι δυνατόν να μετρηθεί από τουλάχιστον 4 δείκτες: α) από 

τις ιδιοτιμές (eigenvalues) της μήτρας συνδιασποράς (covariance matrix), β) από τον 

παράγοντα ανοχής (tolerance factor), γ) από το παράγοντα πληθωριστικής διασποράς 

(Variance Inflation factor) και δ) από τους δεσμευμένους δείκτες (Condition Indexes)44. 

Επομένως, όσον αφορά το δείκτη Tolerance οι τιμές του κινούνται από 0 έως 1 και 

πρόκειται για το ποσοστό μεταβλητότητας ή διασποράς μια ανεξάρτητης μεταβλητής, το 

οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί από τη γραμμική σχέση αυτής της μεταβλητής, με τις 

υπόλοιπες του παλινδρομικού μοντέλου. Έτσι, είναι σαφές ότι αν μια ανεξάρτητη 

μεταβλητή έχει Tolerance κοντά στο 1,αυτό σημαίνει αυτή η μεταβλητή, αφήνει πολύ 

μικρό ποσοστό της διασποράς της να το εξηγήσουν οι άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές 

του μοντέλου. Επομένως σε αυτή τη περίπτωση πρόβλημα συγγραμικότητας δεν 

υπάρχει. Πρόβλημα συγγραμμικότητας υπάρχει αν η Tolerance έχει μια τιμή για 
                                                
44 Δρ. Βασίλης Δαφέρμος (Εκδόσεις ΖΗΤΗ 2005), Κοινωνική Στατιστική με το SPSS, Κεφάλαιο 15 σελ. 
504-505  
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ανεξάρτητη μεταβλητή κοντά στο 0, διότι τότε αυτή η μεταβλητή μπορεί να γραφτεί και 

ως γραμμικός συνδυασμός των άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών του μοντέλου. Στη 

ανάλυση μας η Tolerance παρουσιάζει τιμές κάτω του 0,1, επομένως η 

πολυσυγγραμικότητα ίσως είναι ένα πρόβλημα για τα δεδομένα μας. Επιπλέον ο 

παράγοντας πληθωριστικής διασποράς (Variance Inflation Factor – VIF) παρουσιάζει 

τιμές άνω του 10, ενώ σύμφωνα με την ηλεκτρονική βοήθεια του SPSS 19.0 αναφέρεται 

ότι αν ο VIF ξεπερνά την τιμή 2, τότε ο δείκτης αυτός συνήθως θεωρείται 

προβληματικός. Σύμφωνα με τον Myers (1990), κορυφαίου ερευνητή στην 

παλινδρομική ανάλυση, περίπου λέει τα εξής: ‘ενώ δεν υπάρχει κάποιος μηχανιστικός 

κανόνας, είναι πρόδηλο ότι αν ο VIF ξεπερνά την τιμή 10, τότε έχουμε λόγους να 

αρχίσουμε να ανησυχούμε για την παλινδρομική μας ανάλυση.  

 

Οι συνέπειες της συγγραμικότητας είναι α) ότι αυξάνει τη διασπορά των συντελεστών 

μερικής παλινδρόμησης. Αυτό σημαίνει, ότι στην εξίσωση παλινδρόμησης, έχουμε 

συντελεστές με μεγαλύτερη διασπορά δηλ. μεγαλύτερη αστάθεια, και επομένως, η 

εξίσωση πρόβλεψης είναι προφανώς περισσότερο ασταθής. Αυτό σημαίνει ότι μικρές 

αλλαγές στα δεδομένα μας, ίσως οδηγήσουνε σε μεγάλες διακυμάνσεις στις εκτιμήσεις 

των συντελεστών του μοντέλου μας. Β) Περιορίζει σε σημαντικό βαθμό το μέγεθος του 

συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R. Γ) Κάνει δύσκολο τον καθορισμό της 

σπουδαιότητας μιας συγκεκριμένης προβλέπουσας μεταβλητής (Predictor), επειδή 

ακριβώς οι επιδράσεις των μεταβλητών που προβλέπουν, αλληλοδιαπλέκονται και 

μπερδεύονται. Με άλλα λόγια, στις καταστάσεις πολυγγραμικότητας, δεν είναι σαφές 

και διακριτό ποια ακριβώς είναι ατομική συμβολή, επίδραση και αποτελεσματικότητα, 

κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής στο συνολικό μοντέλο. Έτσι σταματάμε την ανάλυση 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης σε αυτό το σημείο και θα εξετάσουμε ξεχωριστά 

κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή πως επιδρά με την εξαρτημένη. 

 

Η απλή Γραμμική παλινδρόμηση μας δίνει ένα μοντέλο πρόβλεψης με δύο 

μεταβλητές όπου με βάση τη ανεξάρτητη μεταβλητή Χ (μεταβλητή πρόβλεψης) θα 

επιχειρήσουμε να προβλέψουμε τη μεταβλητή Υ. 

 

Στην πρώτη περίπτωση ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε η τιμή των 

ακινήτων (HousePrices) και ως ανεξάρτητη μεταβλητή ο Γενικός δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή - (Gn.PriceIndex), στην δεύτερη περίπτωση ως εξαρτημένη μεταβλητή 
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χρησιμοποιήθηκε η τιμή των ακινήτων (HousePrices) και ως ανεξάρτητη μεταβλητή ο 

υποδείκτης Στέγαση του ΔΤΚ για τα ενοίκια - (Rents), στην τρίτη περίπτωση ως 

εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε η τιμή των ακινήτων (HousePrices) και ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή το στεγαστικό Επιτόκιο σταθερό άνω των 10 ετών - 

(Fin.Interests) και στην τέταρτη περίπτωση ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε 

η τιμή των ακινήτων (HousePrices) και ως ανεξάρτητη μεταβλητή η Ανάλυση 

Χρηματοδότησης των κατοίκων εσωτερικού πλην Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά 

Ιδρύματα (ΝΧΙ) από τα εγχώρια ΝΧΙ (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος) - (Financing). 

Από την εκτέλεση της διαδικασίας προέκυψαν οι παρακάτω πίνακες και τα γραφήματα. 

 

Ο πίνακας Model Summaryb μας παρέχει πληροφορίες για τους τρεις δείκτες 

προσαρμογής: τον συντελεστής συσχέτισης R (Goodness-of-fit), τον συντελεστή 

προσδιορισμού (R square) και τον προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού 

(adjusted R square). 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,790a ,624 ,603 11,13052 ,178 
a. Predictors: (Constant), Gen.IndexPrice 
b. Dependent Variable: HousePrices 

 

Στην πρώτη περίπτωση που εξετάζουμε βλέπουμε ότι ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης ανάμεσα στην ανεξάρτητη (Gen.IndexPrice) και την εξαρτημένη μεταβλητή 

(HousePrices) δεν είναι πολύ υψηλός 79%, ο συντελεστής προσδιορισμού έχει τιμή 

R2=0,624 και μας πληροφορεί ότι το ποσοστό της μεταβλητότητας της εξαρτημένης το 

οποίο εξηγείται από τις διαφορές που υπάρχουν στην ανεξάρτητη μεταβλητή είναι 

62,4%. Με άλλα λόγια το παλινδρομικό μας μοντέλο, που διαθέτει ένα μόνο παράγοντα 

είναι σε θέση να εξηγήσει το 62,4% της διασποράς. Ο δείκτης R2 μας πληροφορεί για το 

εάν και κατά πόσο, το παλινδρομικό μας μοντέλο, προσαρμόζεται στα δεδομένα μας. Ο 

διπλανός δείκτης είναι λίγο μικρότερος αλλά μας χρειάζεται περισσότερο καθώς το 

δείγμα μας είναι μικρό. Ο δείκτης Adjusted R2 είναι ένας δείκτης που προσπαθεί να 

διορθώσει τον δείκτη R2. Ο δείκτης Adjusted R2 μας λέει ότι το παλινδρομικό μας 

μοντέλο προσαρμόζεται στον πληθυσμό κατά 60,3%. Το τυπικό σφάλμα εκτίμησης 

(Std. Error of the Estimate = 11,13) μας πληροφορεί για το πόσο πολύ τα residuals ή 

αλλιώς errors, όπως ονομάζονται, είναι διασκορπισμένα γύρω από την γραμμή 
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προσαρμογής του παλινδρομικού μας μοντέλου. Ο τελευταίος δείκτης του πίνακα θα 

μας χρειαστεί παρακάτω, όταν θα εξετάζουμε την παραδοχή της ανεξαρτησίας και τότε 

θα προβούμε σε αναλυτική περιγραφή του45. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,833a ,695 ,678 10,02623 ,411 
a. Predictors: (Constant), Rents 
b. Dependent Variable: HousePrices 
 
Στην δεύτερη περίπτωση που εξετάζουμε βλέπουμε ότι ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης ανάμεσα στην ανεξάρτητη (Rents) και την εξαρτημένη μεταβλητή 

(HousePrices) είναι υψηλότερος από την πρώτη περίπτωση 83,3%, ο συντελεστής 

προσδιορισμού έχει τιμή R2=0,695 και μας πληροφορεί ότι το ποσοστό της 

μεταβλητότητας της εξαρτημένης το οποίο εξηγείται από τις διαφορές που υπάρχουν 

στην ανεξάρτητη μεταβλητή είναι 69,5%. Ο δείκτης Adjusted R2 μας λέει ότι το 

παλινδρομικό μας μοντέλο προσαρμόζεται στον πληθυσμό κατά 67,8%. Το τυπικό 

σφάλμα εκτίμησης (Std. Error of the Estimate) είναι 10,03. 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,572a ,327 ,290 14,88450 ,575 
a. Predictors: (Constant), Fin.Interests 
b. Dependent Variable: HousePrices 
 
Στην τρίτη περίπτωση που εξετάζουμε βλέπουμε ότι ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης ανάμεσα στην ανεξάρτητη (Fin.Interests) και την εξαρτημένη μεταβλητή 

(HousePrices) είναι πολύ χαμηλός καθώς είναι στο 57,2% και ο συντελεστής 

προσδιορισμού έχει τιμή R2=0,327. Ο δείκτης Adjusted R2 μας λέει ότι το παλινδρομικό 

μας μοντέλο προσαρμόζεται στον πληθυσμό κατά 29%. Το τυπικό σφάλμα εκτίμησης 

(Std. Error of the Estimate) είναι 14,88. 

 

 

 

                                                
45 Δρ. Βασίλης Δαφέρμος (Εκδόσεις ΖΗΤΗ 2005), Κοινωνική Στατιστική με το SPSS, Κεφάλαιο 14. 
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Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,848a ,719 ,704 9,61374 ,170 
a. Predictors: (Constant), Financing 
b. Dependent Variable: HousePrices 

 

Στην τέταρτη περίπτωση που εξετάζουμε βλέπουμε ότι ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης ανάμεσα στην ανεξάρτητη (Financing) και την εξαρτημένη μεταβλητή 

(HousePrices) είναι υψηλός καθώς είναι στο 84,8% και ο συντελεστής προσδιορισμού 

έχει τιμή R2=0,719. Ο δείκτης Adjusted R2 μας λέει ότι το παλινδρομικό μας μοντέλο 

προσαρμόζεται στον πληθυσμό κατά 70,4%. Το τυπικό σφάλμα εκτίμησης (Std. Error of 

the Estimate) είναι 9,61. 

 

Ο επόμενος πίνακας χρησιμοποιείται για να δοκιμάσει δύο ισοδύναμες μηδενικές 

υποθέσεις. Η πρώτη ότι δεν υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στην εξαρτημένη και την 

ανεξάρτητη μεταβλητή και η δεύτερη ότι η κλίση της ευθείας παλινδρόμησης είναι 

μηδέν (b=0). Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε ανάμεσα στις ανεξάρτητες μεταβλητές 

και τις εξαρτημένες οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση 

ανάμεσα στις ανεξάρτητες και την εξαρτημένη μεταβλητή καθώς το Sig. σε όλες τις 

περιπτώσεις είναι < 0,05. 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 3696,903 1 3696,903 29,841 ,000a 
Residual 2229,992 18 123,888   
Total 5926,895 19    

a. Predictors: (Constant), Gen.IndexPrice 
b. Dependent Variable: HousePrices 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares 

Sum of 
Squares 

Sum of 
Squares 

Sum of 
Squares Sig. 

1 Regression 4117,440 1 4117,440 40,959 ,000a 
Residual 1809,455 18 100,525   
Total 5926,895 19    

a. Predictors: (Constant), Rents 
b. Dependent Variable: HousePrices 
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ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 1939,024 1 1939,024 8,752 ,008a 
Residual 3987,872 18 221,548   
Total 5926,895 19    

a. Predictors: (Constant), Fin.Interests 
b. Dependent Variable: HousePrices 

ANOVAb 
Model Model Model Model Model Model 
1 Regression 4263,264 1 4263,264 46,127 ,000a 

Residual 1663,631 18 92,424   
Total 5926,895 19    

a. Predictors: (Constant), Financing 
b. Dependent Variable: HousePrices 

 

Ο επόμενος πίνακας μας δίνει τις πληροφορίες για να οικοδομήσουμε την εξίσωση 

παλινδρόμησης ανάμεσα στην εξαρτημένη μεταβλητή (HousePrices) και τις 

ανεξάρτητες. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -75,657 58,751  -1,288 ,214 

Gen.IndexPrice 2,997 ,549 ,790 5,463 ,000 
a. Dependent Variable: HousePrices 
Επομένως για την πρώτη περίπτωση η εξίσωση είναι η ακόλουθη y = 2,997x-75,657 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12,973 36,322  ,357 ,725 

Rents 2,097 ,328 ,833 6,400 ,000 
a. Dependent Variable: HousePrices 
Επομένως για την δεύτερη περίπτωση η εξίσωση είναι η ακόλουθη y = 2,097x+12,973 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -24,406 91,122  -,268 ,792 

Fin.Interests 58,728 19,851 ,572 2,958 ,008 
a. Dependent Variable: HousePrices 
 
Για την τρίτη περίπτωση η εξίσωση είναι η ακόλουθη y = 58,728x-24,406 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 183,015 9,375  19,522 ,000 

Financing ,001 ,000 ,848 6,792 ,000 
a. Dependent Variable: HousePrices 
 
Για την τέταρτη περίπτωση η εξίσωση είναι η ακόλουθη y = ,001x+183,015 

 

Παρατηρώντας τις γραφικές αναπαραστάσεις των εξισώσεων των παλινδρομήσεων 

δείχνουν ότι το ιστογράμματα των Standardized Residual δείχνουν μια κατά προσέγγιση 

κανονική κατανομή σε όλους τους ελέγχους ανάμεσα στην εξαρτημένη μεταβλητή και 

τις ανεξάρτητες μεταβλητές με εξαίρεση τον Έλεγχος της παραδοχής της κανονικότητας 

ανάμεσα στην Ανάλυση Χρηματοδότησης των κατοίκων εσωτερικού πλην Νομισματικά 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) από τα εγχώρια ΝΧΙ (εκτός της Τράπεζας της 

Ελλάδος) - (Financing) και των τιμών των ακινήτων (HousePrices) η οποία 

παρατηρούμε ότι έχει στα άκρα της περισσότερες παρατηρήσεις από όσες έχουν οι 

κανονικές κατανομές. Ακόμη τα σημεία του Normal P-P Plot το οποίο είναι ένα 

γράφημα αναμενόμενης – παρατηρούμενης αθροιστικής πιθανότητας φαίνονται να 

προσεγγίζουν την γραμμή, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη ύπαρξης κανονικότητας 

σε όλους τους ελέγχους ανάμεσα στην εξαρτημένη μεταβλητή και τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές. 
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Έλεγχος της παραδοχής της κανονικότητας ανάμεσα στον Γενικό δείκτη τιμών 

(Gen.IndexPrice) και των τιμών των ακινήτων (HousePrices) 
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Έλεγχος της παραδοχής της κανονικότητας ανάμεσα στον υποδείκτη τιμών στέγασης 

(Rents) και των τιμών των ακινήτων (HousePrices) 
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Έλεγχος της παραδοχής της κανονικότητας ανάμεσα στα Επιτόκια Στέγασης άνω των 

10 ετών (Fin.Interests) και των τιμών των ακινήτων (HousePrices) 
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Έλεγχος της παραδοχής της κανονικότητας ανάμεσα στην Ανάλυση Χρηματοδότησης 

των κατοίκων εσωτερικού πλην Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) από 

τα εγχώρια ΝΧΙ (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος) - (Financing) και των τιμών των 

ακινήτων (HousePrices) 
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Από τον έλεγχο της παραδοχής της ισότητας των διασπορών στον Γενικό δείκτη 

τιμών (Gen.IndexPrice) και των τιμών των ακινήτων (HousePrices) παρατηρούμε ότι τα 

σημεία στο γράφημα δεν είναι τυχαία κατανεμημένα μέσα σε μια οριζόντια ταινία με 

άξονα το μηδέν, καθώς σχηματίζουν μια καμπύλη συνεπώς η παραδοχή της ισότητας 

των διασπορών δεν πληρούται. Το ‘ουράνιο τόξο’ στο σχήμα, σημαίνει ότι το 

παλινδρομικό μοντέλο αλλού υποτιμά και αλλού υπερτιμά το μετρούμενο από την 

εξαρτημένη μεταβλητή χαρακτηριστικό. 

 
 
Από τον έλεγχο της παραδοχής της ισότητας των διασπορών ανάμεσα στον υποδείκτη 

τιμών στέγασης (Rents) και των τιμών των ακινήτων (HousePrices) παρατηρούμε ότι τα 

σημεία στο γράφημα δεν είναι τυχαία κατανεμημένα μέσα σε μια οριζόντια ταινία με 

άξονα το μηδέν, καθώς σχηματίζουν μια καμπύλη συνεπώς η παραδοχή της ισότητας 

των διασπορών δεν πληρούται. Το ‘ουράνιο τόξο’ στο σχήμα, σημαίνει ότι το 

παλινδρομικό μοντέλο αλλού υποτιμά και αλλού υπερτιμά το μετρούμενο από την 

εξαρτημένη μεταβλητή χαρακτηριστικό. 
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Από τον έλεγχο της παραδοχής της ισότητας των διασπορών ανάμεσα στα Επιτόκια 

Στέγασης άνω των 10 ετών (Fin.Interests) και των τιμών των ακινήτων (HousePrices) 

παρατηρούμε ότι τα σημεία στο γράφημα δεν είναι τυχαία κατανεμημένα μέσα σε μια 

οριζόντια ταινία με άξονα το μηδέν, συνεπώς η παραδοχή της ισότητας των διασπορών 

δεν πληρούται. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη συσσώρευση τιμών προς δεξία 

(clustering).  

 
Από τον έλεγχο της παραδοχής της ισότητας των διασπορών ανάμεσα στην 

Χρηματοδότηση των κατοίκων εσωτερικού πλην Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά 

Ιδρύματα (ΝΧΙ) από τα εγχώρια ΝΧΙ (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος) - (Financing) 

και των τιμών των ακινήτων (HousePrices) παρατηρούμε ότι τα σημεία στο γράφημα 

δεν είναι τυχαία κατανεμημένα μέσα σε μια οριζόντια ταινία με άξονα το μηδέν, καθώς 
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σχηματίζουν μια καμπύλη συνεπώς η παραδοχή της ισότητας των διασπορών δεν 

πληρούται. 

 
Από τους ελέγχους που πραγματοποιήσαμε διαπιστώσαμε ότι παρόλο που η 

κατανομή των Studentized residuals στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια t-

κατανομή, οι οποίες όμως στα άκρα τους έχουν περισσότερες παρατηρήσεις από όσες 

έχουν οι κανονικές κατανομές καθώς το δείγμα μας είναι μικρό n = 20 < 30. Θα πρέπει 

να τονίσουμε εδώ ότι τα μικρά δείγματα όπως το δικό μας δεν είναι σίγουρο ότι θα 

φαίνονται κανονικά στη περίπτωση που προέρχονται από κανονικό πληθυσμό. Επιπλέον 

παρατηρήσαμε ότι στην περίπτωση της ισότητας των διασπορών έχουμε παραβατικές 

καταστάσεις. Στην ανάλυση παλινδρόμησης όμως, σπάνια δεν θα συναντήσει κανείς, με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παραβιάσεις των παραδοχών. 

 

Από τους έλεγχους που πραγματοποιήσαμε προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος βαθμός 

συσχέτισης της εξαρτημένης μεταβλητής είναι με την Χρηματοδότηση των κατοίκων 

εσωτερικού από ΝΧΙ για στέγαση και ακολουθεί ο υποδείκτης των Τιμών Καταναλωτή 

Στέγαση (Ενοίκια). Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε όμως ότι η συσχέτιση αυτή δεν 

υποδηλώνει ότι η αύξηση της χρηματοδότησης σημαίνει και αύξηση των τιμών των 

ακινήτων καθώς όπως παρατηρήσαμε από τους επόμενους ελέγχους μάλλον η 

χρηματοδότηση είναι αυτή που αυξάνεται από την αύξηση των τιμών των ακινήτων. Το 
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γεγονός επίσης ότι οι τιμές των ακινήτων δεν παρουσιάζουν μεγάλη συσχέτιση με τα 

επιτόκια δανεισμού και τόσο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όσο και με τον 

υποδείκτη των Τιμών Καταναλωτή – Στέγαση που θεωρήσαμε έλλειψη άλλου στοιχείου 

ότι αντιπροσωπεύει τα Ενοίκια. Από την ανάλυση μας φαίνεται ότι οι Τιμές των 

Ακινήτων δεν ακολουθούν τους ποιοτικούς και ποσοτικούς παράγοντες που 

περιγράψαμε στο πρώτο κεφάλαιο. Καθώς όμως οι παράγοντες αυτοί είναι αλυσιδωτά 

αλληλοεξαρτώμενοι όπως προέκυψε και από τον έλεγχο πολλαπλής παλινδρόμησης και 

στην ανάλυση μας δεν λάβαμε υπόψη μας αρκετές ακόμη παραμέτρους που επηρεάζουν 

την αγορά ακινήτων δεν είμαστε σε θέση να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Έτσι 

αποφασίσαμε να ελέγξουμε κατά πόσο οι τιμές των ακινήτων συνδέονται με το κόστος 

κατασκευής νέων ακινήτων (CostofBuilding)46. 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,896a ,803 ,792 8,06169 ,390 
a. Predictors: (Constant), CostofBuilding 
b. Dependent Variable: HousePrices 
 
Στον έλεγχο αυτό βλέπουμε ότι ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης ανάμεσα στην 

ανεξάρτητη (CostofBuilding) και την εξαρτημένη μεταβλητή (HousePrices) είναι πολύ 

υψηλός καθώς είναι στο 89,6%, ο συντελεστής προσδιορισμού έχει τιμή R2=0,803 και 

μας πληροφορεί ότι το ποσοστό της μεταβλητότητας της εξαρτημένης το οποίο 

εξηγείται από τις διαφορές που υπάρχουν στην ανεξάρτητη μεταβλητή είναι 80,3%. Ο 

δείκτης Adjusted R2 μας λέει ότι το παλινδρομικό μας μοντέλο προσαρμόζεται στον 

πληθυσμό κατά 79,2%. Το τυπικό σφάλμα εκτίμησης (Std. Error of the Estimate) είναι 

8,06. 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 4757,060 1 4757,060 73,196 ,000a 
Residual 1169,835 18 64,991   
Total 5926,895 19    

a. Predictors: (Constant), CostofBuilding 
b. Dependent Variable: HousePrices 

                                                
46 Οι τιμές που χρησιμοποιήσαμε για τον Δείκτη Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων βρίσκονται στο 
Παράρτημα 
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Από τον έλεγχο της κλίσης της ευθείας παλινδρόμησης παρατηρούμε ότι είναι μηδέν 

(b=0) και ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στην εξαρτημένη και την 

ανεξάρτητη μεταβλητή καθώς το Sig. είναι < 0,05. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -128,085 43,644  -2,935 ,009 

CostofBuilding 3,339 ,390 ,896 8,555 ,000 
a. Dependent Variable: HousePrices 
 
Επομένως για την περίπτωση αυτή η εξίσωση είναι η ακόλουθη y = 3,339x-128,085 

 

Παρατηρώντας τις γραφικές αναπαραστάσεις των εξισώσεων των παλινδρομήσεων 

δείχνουν ότι το ιστογράμματα των Standardized Residual δείχνουν μια κατά προσέγγιση 

κανονική κατανομή στον έλεγχο ανάμεσα στην εξαρτημένη μεταβλητή και την 

ανεξάρτητη μεταβλητή. Ακόμη τα σημεία του Normal P-P Plot το οποίο είναι ένα 

γράφημα αναμενόμενης – παρατηρούμενης αθροιστικής πιθανότητας φαίνεται να 

προσεγγίζει την γραμμή, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη ύπαρξης κανονικότητας 

ανάμεσα στην εξαρτημένη μεταβλητή και την ανεξάρτητη μεταβλητή. 
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Από τον έλεγχο της παραδοχής της ισότητας των διασπορών στον Δείκτη Κόστος 

Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών (CostofBuilding) και των τιμών των ακινήτων 

(HousePrices) παρατηρούμε ότι τα σημεία στο γράφημα δεν είναι τυχαία κατανεμημένα 

μέσα σε μια οριζόντια ταινία με άξονα το μηδέν, καθώς σχηματίζουν μια καμπύλη 

συνεπώς η παραδοχή της ισότητας των διασπορών δεν πληρούται. Το ‘ουράνιο τόξο’ 

στο σχήμα, σημαίνει ότι το παλινδρομικό μοντέλο αλλού υποτιμά και αλλού υπερτιμά 

το μετρούμενο από την εξαρτημένη μεταβλητή χαρακτηριστικό. 
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Από τους έλεγχους τους οποίους διενεργήσαμε διαπιστώνουμε ότι οι τιμές ακινήτων 

δεν κινούνται σύμφωνα με τη θεωρεία γεγονός που δείχνει ότι κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο πιθανότατα σε κάποιες περιοχές της χώρες να υπήρξαν φαινόμενα φούσκας των 

τιμών των ακινήτων με αποτέλεσμα με την αύξηση της χρηματοδότησης από πλευράς 

των τραπεζών και την έκθεση των ελληνικών τραπεζών στο διεθνές χρηματοπιστωτικό 

σύστημα να οδηγηθούν σε τέτοια μείωση της χρηματιστηριακής τους αξίας που τον 

Απρίλιο του 2010, αν κάποιος προσέφερε περί τα 22 δις ευρώ θα μπορούσε να αγοράσει 

ΟΛΕΣ τις ελληνικές τράπεζες. Ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι η έκθεση των 

ελληνικών τραπεζών στην αγορά ακινήτων ήταν τέτοια ώστε να οδηγήσει από μόνη της 

σε αυτή τη μείωση της αξίας των τραπεζών αλλά μάλλον αυτό ήταν αποτέλεσμα της 

έκθεσης των ελληνικών τραπεζών στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η 

χρηματοδότηση από τις ελληνικές τράπεζες αυτής της αύξησης των τιμών των ακινήτων 

που δεν προκύπτει από κανένα οικονομικό παράγοντα όπως αυτοί προσδιορίζονται από 

τη θεωρία συνέβαλε στην αύξηση των επισφαλειών και αρνητικά στην αξία των 

ελληνικών τραπεζών. 
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Κεφάλαιο 11: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Αυτό που προκύπτει από την εργασία, είναι ότι οι φούσκες στις τιμές των ακινήτων 

συνοδεύονται πάντα με οικονομικές κρίσεις και έτσι οι κυβερνήσεις των κρατών θα 

πρέπει να παίρνουν ως σημάδι την αλματώδη άνοδο στις τιμές των ακινήτων 

προκειμένου να λάβουν κάποια προληπτικά μέτρα ώστε να εμποδίσουν να εμφανιστεί 

κρίση στην αγορά ή τουλάχιστον να μειώσουν τις συνέπειες της. Καθώς είναι δύσκολο 

να εντοπιστεί μια φούσκα στις τιμές των ακινήτων και όταν αυτή εκδηλωθεί είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί μέσω μιας πολιτικής αλλαγής των επιτοκίων της 

Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί μια φούσκα στις 

τιμές των ακινήτων είναι να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα αυξήσουν τα 

κριτήρια για τη χορήγηση ενός δανείου για την αγορά ενός ακινήτου και ταυτόχρονα θα 

αυξήσουν και τη πιστοληπτική ικανότητα των δανειζόμενων. 

 

Με βάση τα όσα έχουμε αναλύσει πιο πάνω συμπεραίνουμε ότι οι αυξήσεις στις τιμές 

των ακινήτων μπορεί να αυξήσουν την οικονομική αξία μιας τράπεζας εφόσον η 

τράπεζα έχει στην κατοχή της ακίνητα. Τέτοιες αυξήσεις αυξάνουν την αξία των 

δανείων με εχέγγυο ή προσημειώσεις ακίνητα και οδηγούν σε μείωση του ρίσκου του 

δανεισμού για ακίνητα. Για όλους αυτούς τους λόγους, μια αύξηση στις τιμές των 

ακινήτων μπορεί να αυξήσει τη προσφορά πίστωσης στην αγορά ακινήτων, η οποία με 

τη σειρά της θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις στην αγορά ακινήτων. 

 

Η συμπεριφορά των τραπεζών μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο να καταστεί πιο 

πικρή μια πτώση στις τιμές των ακινήτων. Μια πτώση στις τιμές ακινήτων θα μειώσει 

την αξία των τραπεζών άμεσα με μείωση της αξίας των ακινήτων που έχουν οι τράπεζες 

στην κατοχή τους. Θα μειώσει επιπλέον την αξία των δανείων με εχέγγυα ακίνητα και 

μπορεί να οδηγήσει σε κατασχέσεις, οι οποίες μειώνουν ακόμα περισσότερο την αξία 

των τραπεζών. Επιπλέον, μια πτώση στις τιμές των ακινήτων πιθανότατα να αυξήσει 

τον κίνδυνο στα δάνεια για ακίνητα. Όλοι οι παράγοντες είναι πιθανόν να μειώσουν τη 

προσφορά πίστωσης στην αγορά για ακίνητα. Επιπρόσθετα, οι κυβερνήσεις και οι 

κεντρικές τράπεζες των κρατών μπορεί να αντιδράσουν στην μείωση του κεφαλαίου 

των τραπεζών αυξάνοντας το απαιτούμενο κεφάλαιο για τη λειτουργία μιας τράπεζας 

και θεσπίζοντας αυστηρότερους κανόνες για ταξινομήσεις και χορηγήσεις προς την 
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αγορά ακινήτων. Τέτοια μέτρα μειώνουν συνήθως ακόμη περισσότερο την παροχή 

πίστωσης στην αγορά ακινήτων και αυξάνουν τις πιέσεις στις τιμές των ακινήτων. 

 

Αυτό το θεμελιώδες πλαίσιο αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στην αγορά ακινήτων και 

της συμπεριφοράς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων χρησιμοποιήθηκε για να 

παρουσιάσουμε πρόσφατα παραδείγματα αυξήσεων και πτώσεων στις τιμές των 

ακινήτων που συνδέθηκαν με κρίσεις στις ΗΠΑ, στη Ταϊλάνδη, την Σουηδία, την 

Ιαπωνία και την τρέχουσα παγκόσμια κρίση. 

 

Στην συνέχεια προσπαθήσαμε να εξετάσουμε κατά πόσο στην ελληνική οικονομία 

σήμερα σημειώθηκαν φαινόμενα φούσκας στις τιμές των ακινήτων τα οποία με τη σειρά 

τους οδήγησαν σε κρίση χρηματοπιστωτικό σύστημα ή αυτό ήταν αποτέλεσμα της 

έκθεσης των ελληνικών τραπεζών στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από τους 

ελέγχους που διενεργήσαμε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 

καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση στις τιμές των ακινήτων κατά τα τελευταία 

χρόνια δεν ήταν αποτέλεσμα μεταβολής τόσο των οικονομικών παραγόντων που 

σύμφωνα με τη θεωρία μεταβάλλουν την ζήτηση για ακίνητα όπως αυτοί εξετάστηκαν 

στο πρώτο κεφάλαιο. Από τους ελέγχους τους οποίους διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι 

οι τιμές των ακινήτων καθορίζονται από μια σειρά παραγόντων οι οποίοι είναι 

αλυσιδωτά αλληλοεξαρτώμενοι μεταξύ τους. Εντούτοις όμως κανένας παράγοντας δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσδιοριστικός παράγοντας για τη μεταβολή των τιμών 

των ακινήτων ούτε ακόμη και το κόστος κατασκευής των ακινήτων που δείχνει ότι η 

αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα κινείται ακανόνιστα και ότι πιθανότατα σημειώθηκαν 

φαινόμενα φούσκας στις τιμές των ακινήτων κατά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα 

παρατηρήσαμε υψηλό βαθμό συσχέτισης ανάμεσα στα κεφάλαια που εκταμίευσαν τα 

Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) για το υπό εξέταση διάστημα 

01/01/2006 έως 31/12/2009 με την αύξηση των τιμών των ακινήτων το οποίο 

υποδηλώνει ότι τα ΝΧΙ χρηματοδότησαν με τη σειρά τους αυτή την φούσκα στα 

ακίνητα με αποτέλεσμα με το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης πέρα από την έκθεση 

των ελληνικών τραπεζών στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα να έχουν να 

αντιμετωπίσουν και επισφάλειες από χρηματοδοτήσεις που είχαν προβεί κατά τα 

προηγούμενα χρόνια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ) 

INDEX OF PRICES OF DWELLINGS (HISTORICAL SERIES) 
Αστικές Περιοχές 

Urban Areas 
(1997=100) 

Έτος/Year 

Τρίμηνο/Quarter Μέσος 
Ετήσιος / 
Annual 
Average 

(%) 
Μεταβολή / 

Change I II III ΙV 

1993 … … … … … … 
1994 … … … … 76,1 … 
1995 … … … … 82,6 8,5 
1996 … … … … 91,2 10,5 
1997 96,2 98,2 100,2 105,4 100,0 9,7 
1998 110,1 113,9 115,0 118,4 114,4 14,4 
1999 120,4 123,6 125,3 128,8 124,5 8,9 
2000 132,1 135,7 138,8 144,2 137,7 10,6 
2001 150,5 156,1 159,5 164,0 157,5 14,4 
2002 171,5 180,3 180,7 184,9 179,3 13,9 
2003 188,6 187,5 189,0 190,9 189,0 5,4 
2004 190,6 191,6 193,3 198,0 193,4 2,3 
2005 205,2 211,6 216,9 224,1 214,5 10,9 
2006 233,3 238,8 243,6 253,4 242,3 13,0 
2007 254,1 256,0 258,8 260,2 257,3 6,2 
2008 260,8 261,0 261,4 261,0 261,1 1,5 
2009 250,3 250,7 248,3 250,1 249,8 -4,3 

  2010 * 247,2 241,8 236,1       

Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος (στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα πιστωτικά 
ιδρύµατα, από το 2006 και μετά) και σταθµισµένος δείκτης µε βάση το απόθεµα των 
κατοικιών στην Αθήνα και τις λοιπές αστικές περιοχές (έως το 2005). 

 
  Πίνακας III. Συγκρίσεις Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, περιόδου 2001-2010 (Δεκέμβριος) 

(Έτος βάσης : 2005=100,0) 

 

Έτος και 
μήνας 

Γενικός 
δείκτης 

Μεταβολή( %) 
από μήνα σε 

μήνα 

Μεταβολή (%)  
με αντίστοιχο 

δείκτη 
προηγούμενου 

έτους  

Αναπροσαρμογή 
μισθωμάτων 

(75%) 

Μεταβολή (%) με 
δείκτη 

προηγούμενου 
Δεκεμβρίου  

Μέσος δείκτης 
δωδεκαμήνου 

Μεταβολή (%) μέσου 
δείκτη δωδεκαμήνου 
με αντίστοιχο δείκτη 
προηγούμενου 
δωδεκαμήνου 

              
              
  2005 :  1 98,51  0,3  4,0  3,0  0,3  96,89  3,0 
               2  97,32  -1,2  3,1  2,3  -1,0  97,14  3,0 
               3  99,53  2,3  2,9  2,2  1,3  97,37  3,1 
               4 100,29  0,8  3,4  2,6  2,1  97,64  3,1 
               5 100,58  0,3  3,2  2,4  2,4  97,91  3,1 
               6 100,37  -0,2  3,3  2,5  2,1  98,18  3,2 
               7 99,14  -1,2  3,9  2,9  0,9  98,49  3,2 
               8 98,70  -0,4  3,7  2,8  0,4  98,79  3,3 
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               9 100,87  2,2  3,9  2,9  2,7  99,10  3,4 
               10 101,54  0,7  3,8  2,9  3,3  99,42  3,5 
               11 101,33  -0,2  3,5  2,6  3,1  99,70  3,5 
               12 101,82  0,5  3,6  2,7  3,6  100,00  3,5 
Μέσος 
ετήσιος 100,00  . . . . 100,00  3,5 
              
  2006 :  1 101,70  -0,1  3,2  2,4  -0,1  100,27  3,5 
               2  100,47  -1,2  3,2  2,4  -1,3  100,53  3,5 
               3  102,82  2,3  3,3  2,5  1,0  100,80  3,5 
               4 103,57  0,7  3,3  2,5  1,7  101,08  3,5 
               5 103,73  0,2  3,1  2,3  1,9  101,34  3,5 
               6 103,62  -0,1  3,2  2,4  1,8  101,61  3,5 
               7 102,95  -0,6  3,8  2,9  1,1  101,93  3,5 
               8 102,19  -0,7  3,5  2,6  0,4  102,22  3,5 
               9 103,82  1,6  2,9  2,2  2,0  102,46  3,4 
               10 104,40  0,6  2,8  2,1  2,5  102,70  3,3 
               11 104,30  -0,1  2,9  2,2  2,4  102,95  3,3 
               12 104,78  0,5  2,9  2,2  2,9  103,20  3,2 
Μέσος 
ετήσιος 103,20  . . . . 103,20  3,2 
              
  2007 :  1 104,48  -0,3  2,7  2,0  -0,3  103,43  3,2 
               2 103,15  -1,3  2,7  2,0  -1,6  103,65  3,1 
               3 105,52  2,3  2,6  2,0  0,7  103,88  3,0 
               4 106,19  0,6  2,5  1,9  1,3  104,09  3,0 
               5 106,45  0,2  2,6  2,0  1,6  104,32  2,9 
               6 106,35  -0,1  2,6  2,0  1,5  104,55  2,9 
               7 105,55  -0,8  2,5  1,9  0,7  104,77  2,8 
               8 104,77  -0,7  2,5  1,9  0,0  104,98  2,7 
               9 106,86  2,0  2,9  2,2  2,0  105,23  2,7 
               10 107,63  0,7  3,1  2,3  2,7  105,50  2,7 
               11 108,40  0,7  3,9  2,9  3,5  105,84  2,8 
               12 108,85  0,4  3,9  2,9  3,9  106,18  2,9 
Μέσος 
ετήσιος 106,18  . . . . 106,18  2,9 
              

   2008 :  1 108,55  -0,3  3,9  2,9  -0,3  106,52  3,0 
               2 107,73  -0,8  4,4  3,3  -1,0  106,90  3,1 
               3 110,20  2,3  4,4  3,3  1,2  107,29  3,3 
               4 110,90  0,6  4,4  3,3  1,9  107,69  3,5 
               5 111,68  0,7  4,9  3,7  2,6  108,12  3,6 
               6 111,57  -0,1  4,9  3,7  2,5  108,56  3,8 
               7 110,70  -0,8  4,9  3,7  1,7  108,99  4,0 
               8 109,66  -0,9  4,7  3,5  0,7  109,39  4,2 
               9 111,81  2,0  4,6  3,5  2,7  109,81  4,3 
               10 111,81  0,0  3,9  2,9  2,7  110,16  4,4 
               11 111,51  -0,3  2,9  2,2  2,4  110,41  4,3 
               12 110,99  -0,5  2,0  1,5  2,0  110,59  4,2 
Μέσος 
ετήσιος 110,59  . . . . 110,59  4,2 
              

   2009 :  1 110,46  -0,5  1,8  1,4  -0,5  110,75  4,0 
               2 109,45  -0,9  1,6  1,2  -1,4  110,90  3,7 
               3 111,63  2,0  1,3  1,0  0,6  111,01  3,5 
               4 111,97  0,3  1,0  0,8  0,9  111,10  3,2 
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               5 112,23  0,2  0,5  0,4  1,1  111,15  2,8 
               6 112,16  -0,1  0,5  0,4  1,1  111,20  2,4 
               7 111,33  -0,7  0,6  0,5  0,3  111,25  2,1 
               8 110,51  -0,7  0,8  0,6  -0,4  111,32  1,8 
               9 112,61  1,9  0,7  0,5  1,5  111,39  1,4 
               10 113,17  0,5  1,2  0,9  2,0  111,50  1,2 
               11 113,74  0,5  2,0  1,5  2,5  111,69  1,2 
               12 113,92  0,2  2,6  2,0  2,6  111,93  1,2 
Μέσος 
ετήσιος 111,93  . . . . 111,93  1,2 
              

   2010 :  1 113,08  -0,7  2,4  1,8  -0,7  112,15  1,3 
               2 112,48  -0,5  2,8  2,1  -1,3  112,40  1,4 
               3 116,02  3,1  3,9  2,9  1,8  112,77  1,6 
               4 117,39  1,2  4,8  3,6  3,0  113,22  1,9 
               5 118,32  0,8  5,4  4,1  3,9  113,73  2,3 
               6 118,01  -0,3  5,2  3,9  3,6  114,22  2,7 
               7 117,45  -0,5  5,5  4,1  3,1  114,73  3,1 
               8 116,63  -0,7  5,5  4,1  2,4  115,24  3,5 
               9 118,88  1,9  5,6  4,2  4,4  115,76  3,9 
               10 119,07  0,2  5,2  3,9  4,5  116,25  4,3 
               11 119,33  0,2  4,9  3,7  4,7  116,72  4,5 
               12 119,82  0,4  5,2  3,9  5,2  117,21  4,7 
Μέσος 
ετήσιος 117,21  . . . . 117,21  4,7 
                

Σημείωση : 1. Οι δείκτες υπολογίζονται με άπειρα δεκαδικά ψηφία και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων. 
                   2. Οι ποσοστιαίες μεταβολές υπολογίζονται βάσει δεικτών με άπειρα δεκαδικά ψηφία και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση  
                     ενός δεκαδικού ψηφίου. 

Παρατήρηση : Η στήλη "αναπροσαρμογή μισθωμάτων (75%)" έχει προστεθεί από το έτος 2000, μετά τη δημοσίευση του Ν.2741/99, στον 
                     οποίο μνημονεύονται τα στοιχεία ΔΤΚ της ΕΣΥΕ, για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων.     

 
Πίνακας 
1                       

Τραπεζικά επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων κατοίκων της ζώνης του ευρώ         
(ποσοστά % ετησίως, μη περιλαμβανομένων των επιβαρύνσεων εκτός εάν σημειώνεται 
διαφορετικά)         

        Δεκ-
05 

Ιαν-
06 

Μαρ-
06 

Ιουν-
06 

Σεπ-
06 

Δεκ-
06 

Μαρ-
07 

Ιουν-
07 

Σεπ-
07 

II Δάνεια σε ευρώ από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα 5,79 5,77 5,96 6,18 6,33 6,38 6,40 6,57 6,68 

IIa Προς νοικοκυριά 6,30 6,41 6,42 6,66 6,79 6,55 6,53 6,73 6,69 

21  

Στεγαστικά                        
δάνεια 

Επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος 3,86 3,92 3,92 4,22 4,50 4,36 4,00 4,90 4,93 

22  Επιτόκιο σταθερό άνω του ενός και έως 5 έτη 4,92 4,96 4,60 4,37 4,42 4,37 4,33 4,32 4,46 

23  Επιτόκιο σταθερό άνω των 5 και έως 10 έτη 5,80 5,72 5,37 5,22 5,16 4,81 4,56 4,92 5,11 

24  Επιτόκιο σταθερό άνω των 10 ετών 4,26 4,40 4,56 4,58 4,79 4,52 4,65 4,53 4,57 

38  Σύνολο στεγαστικών δανείων 3,91 4,00 4,02 4,32 4,54 4,41 4,28 4,52 4,64 

40  Σύνολο στεγαστικών δανείων περιλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων (ΣΕΠΕ) 4,23 4,33 4,37 4,60 4,98 4,99 4,85 4,86 5,05 

III Διαφορά μέσου επιτοκίου δανείων και καταθέσεων (περιθώριο επιτοκίου) 4,52 4,46 4,54 4,68 4,69 4,51 4,40 4,37 4,32 

        Δεκ-
07 

Μαρ-
08 

Ιουν-
08 

Σεπ-
08 

Δεκ-
08 

Μαρ-
09 

Ιουν-
09 

Σεπ-
09 

Δεκ-
09 

II Δάνεια σε ευρώ από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα 6,67 6,63 6,76 7,03 6,72 5,95 5,43 5,17 5,09 

IIa Προς νοικοκυριά 6,66 6,65 6,79 7,10 7,26 6,70 6,18 5,88 5,70 

21  
Στεγαστικά                        
δάνεια 

Επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος 4,76 4,77 5,05 5,45 4,92 3,83 3,46 3,19 3,08 

22  Επιτόκιο σταθερό άνω του ενός και έως 5 έτη 4,21 4,19 4,39 4,75 5,53 5,26 4,87 4,75 4,60 

23  Επιτόκιο σταθερό άνω των 5 και έως 10 έτη 4,97 4,74 4,95 5,39 6,00 5,36 4,53 4,57 4,06 
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24  Επιτόκιο σταθερό άνω των 10 ετών 4,48 4,66 4,77 4,86 4,71 4,75 4,64 4,60 4,62 

38  Σύνολο στεγαστικών δανείων 4,45 4,47 4,68 5,03 5,21 4,32 3,86 3,57 3,41 

40  Σύνολο στεγαστικών δανείων περιλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων (ΣΕΠΕ) 4,98 4,91 5,30 5,63 5,54 4,36 4,00 3,77 3,56 

III Διαφορά μέσου επιτοκίου δανείων και καταθέσεων (περιθώριο επιτοκίου) 4,14 4,05 3,92 3,93 3,45 3,92 3,85 3,85 3,77 

μ.δ.: μη δημοσιεύσιμο για λόγους τήρησης της εμπιστευτικότητας.          
Σημειώσεις: (1) Ο υπολογισμός των επιτοκίων γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι παρακαταθήκες (ειδική μορφή κατάθεσης με μηδενικό επιτόκιο).  
(2) Τα μέσα επιτόκια (I, Ia, Ib, II, IIa, IIb, III) υπολογίζονται με συντελεστές στάθμισης τα υπόλοιπα των καταθέσεων - δανείων.      
Η διαμόρφωσή τους εξαρτάται τόσο από το ύψος των επιτοκίων των επιμέρους κατηγοριών καταθέσεων-δανείων όσο και από τα μερίδια συμμετοχής κάθε μορφής 

κατάθεσης-δανείου στο αντίστοιχο σύνολο.           
Για να μετριασθεί η επίδραση των απότομων μεταβολών των μεριδίων συμμετοχής, ο υπολογισμός του μέσου επιτοκίου γίνεται με βάση το μέσο όρο των μεριδίων 

συμμετοχής κατά τους τελευταίους 12 μήνες.          
(3) Τα δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες περιλαμβάνονται στα δάνεια των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων      

 
 

Ανάλυση Χρηματοδότησης κατοίκων εσωτερικού πλην ΝΧΙ από τα εγχώρια ΝΧΙ (εκτός της Τράπεζας 
της Ελλάδος)* 
(υπόλοιπα τέλους περιόδου, 
σε εκατ. ευρώ) 
  Τέλος περιόδου Δεκ-05 Μαρ-06 Ιουν-06 Σεπ-06 Δεκ-06 Μαρ-07 Ιουν-07 Σεπ-07 Δεκ-07 Μαρ-08 

  
Γενικό Σύνολο 
Χρηματοδότησης 187.597 192.760 201.947 207.113 214.819 217.454 228.466 231.209 246.540 253.398 

2.2 
Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη 
κερδοσκοπικά ιδρύματα 68.630 72.474 76.648 80.724 85.584 89.723 94.487 99.204 103.801 107.592 

2.2.1 Στεγαστικά 45.187 47.801 50.614 53.423 56.909 59.975 62.984 65.821 69.075 71.366 
2.2.1.ε                               σε ευρώ 44.940 47.569 50.393 53.211 56.045 57.958 59.998 62.124 64.705 66.369 
2.2.1.ν σε λοιπά νομίσματα 247 232 221 212 863 2.017 2.986 3.698 4.369 4.996 
2.2.1.1 Έως και 1 έτος 207 226 245 274 274 289 324 393 403 429 
2.2.1.2 Άνω του 1 και έως 5 έτη 503 512 524 555 609 664 695 554 570 551 
2.2.1.3 Άνω των 5 ετών 44.478 47.063 49.845 52.594 56.025 59.022 61.966 64.874 68.101 70.387 

 
*Περιλαμβάνονται και τα τιτλοποιημένα δάνεια και εταρικά ομόλογα που έχουν αφαιρεθεί από τη Λογιστική 
Κατάσταση 
το υπόλοιπο των οποίων (σε εκατ. 
ευρώ) είναι: 3.195 3.074 4.866 5.520 8.503 7.773 8.923 9.693 12.755 13.422 

  Τέλος περιόδου Ιουν-08 Σεπ-08 Δεκ-08 Μαρ-09 Ιουν-09 Ιουλ-09 Αυγ-09 Σεπ-09 Δεκ-09 Νοε-10 

  
Γενικό Σύνολο 
Χρηματοδότησης 266.431 273.351 280.998 292.590 295.091 293.749 293.271 291.391 294.937 314.279 

2.2 
Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη 
κερδοσκοπικά ιδρύματα 111.291 114.763 116.866 117.041 117.641 117.986 118.124 118.548 119.280 117.548 

2.2.1 Στεγαστικά 73.765 75.749 77.386 77.752 78.417 78.722 78.825 79.236 80.225 79.876 
2.2.1.ε                               σε ευρώ 68.556 70.147 71.140 71.551 72.262 72.582 72.642 73.023 73.974 73.195 
2.2.1.ν σε λοιπά νομίσματα 5.209 5.602 6.246 6.201 6.156 6.140 6.183 6.212 6.251 6.681 
2.2.1.1 Έως και 1 έτος 494 662 714 785 835 828 832 775 701 626 
2.2.1.2 Άνω του 1 και έως 5 έτη 458 460 462 456 457 478 455 461 486 464 
2.2.1.3 Άνω των 5 ετών 72.813 74.627 76.211 76.510 77.125 77.417 77.538 78.000 79.038 78.785 

 
*Περιλαμβάνονται και τα τιτλοποιημένα δάνεια και εταρικά ομόλογα που έχουν αφαιρεθεί από τη Λογιστική 
Κατάσταση 
το υπόλοιπο των οποίων (σε εκατ. 
ευρώ) είναι: 13.967 21.054 28.085 31.872 36.794 37.188 42.059 41.858 41.539 770 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τον Ιούνιο του 2010 τα δάνεια προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνονται 
στα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, αλλά ως ξεχωριστή υποκατηγορία δανείων. Επιπλέον στα δάνεια προς τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 
περιλαμβάνονται και τα δάνεια προς εκκλησιαστικά ιδρύματα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τον Ιούνιο του 2010, τα μη διαπραγματευόμενα εταιρικά ομόλογα περιλαμβάνονται στα 'δάνεια' και όχι στα 'χρεόγραφα'. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ  ΚΟΣΤΟΥΣ 

   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

      ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ: 2005=100,0 

ΕΤΗ 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ 
Α' B' Γ' Δ' 

2000 85,7 86,3 86,8 87,8 86,6 
2001 88,2 88,8 89,2 89,7 89,0 
2002 90,4 90,9 91,6 92,0 91,2 
2003 92,9 93,8 94,0 94,4 93,8 
2004 95,0 96,4 97,1 98,4 96,7 
2005 98,9 99,6 100,4 101,1 100,0 
2006 102,1 103,5 104,9 106,5 104,3 
2007 107,5 109,0 109,6 110,2 109,1 
2008 111,9 114,7 116,9 115,1 114,7 
2009 114,0 114,0 114,4 114,9 114,3 
2010 115,3 116,4 116,6 117,1 116,3 
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