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Περίληψη 
 

Στη μέχρι τώρα γνωστή βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος δημοσιεύσεων αναφορικά με 

τους οικονομικούς πρωτίστως δείκτες που επηρεάζουν τις τιμές και διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή τους. Φαίνεται όμως ότι σε αυτή την βιβλιογραφία τα 

αποτελέσματα τείνουν σε γενικεύσεις και έτσι αποτυγχάνουν να προβλέψουν 

επαρκώς τις μελλοντικές εξελίξεις στις τιμές των κατοικιών. Δεν είναι όμως λίγες οι 

αναλύσεις που πραγματεύονται τις αγορές κατοικιών, δίνοντας έμφαση στην 

εξεύρεση και ανάλυση εκείνων των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τη 

δυναμική τους. Καθίσταται εξάλλου καθολικά κατανοητό και ευκόλως αντιληπτό ότι 

η αγορά ακινήτων και η σχέση της με την οικονομική δυναμική μίας χώρας είναι 

στενή. Η οποιαδήποτε έρευνα που διενεργείται σε αυτόν τον τομέα αποσκοπεί, 

μεταξύ άλλων, να προσφέρει το «λιθαράκι» της στην προσπάθεια ενός 

ορθολογικότερου γενικού σχεδιασμού της επιθυμητής οικονομικής ανάπτυξης. Προς 

αυτή την κατεύθυνση επιθυμούμε να συμβάλλουμε και να ανοίξουμε έναν νέο 

διάλογο.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Τιμές Κατοικιών, Οικονομία, Μακροοικονομικοί δείκτες 

οικονομίας, Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. 
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Abstract 

In the current literature there is a large number of articles related to the economic 

factors that play an important role in the development and future trends of housing 

prices. At the same time, the results of these articles tend to be generalized and this 

results in failure of the prediction of future house prices. On the other hand, a large 

volume of articles exists that deal with housing submarkets but they target on the 

methods used in order to specify their boundaries. One thing that it is not disputed, 

based on the current literature is that the housing market is highly and positively 

associated with the economic development of a country. Every study conducted in 

this field, has as its ultimate goal to provide knowledge and contribute to the 

prediction of the economic development of a country. To this direction we wish to 

contribute as well and open alternative debate. 

  

Keywords: House Prices, Economy, Macroeconomic Indicators of Economy, 

Banking and Financial Institutions. 
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1. Εισαγωγή 

Η έννοια της κατοικίας περιγράφει το χώρο, φυσικό καταφύγιο ή οικοδομική 

κατασκευή, όπου διαμένει ο άνθρωπος σε μόνιμες συνθήκες ή περιστασιακά. Η 

δημιουργία της κατοικίας προήλθε από την ανάγκη του ανθρώπου να προστατευτεί 

από τις άσχημες καιρικές συνθήκες και από τα ζώα ή από άλλους ανθρώπους. Στη 

συνέχεια, η κατοικία αποτέλεσε παράγοντα μεγάλης βαρύτητας στη ζωή και την 

καθημερινότητα του ανθρώπου, δεδομένου ότι συνδέθηκε πλήρως με την ψυχική, την 

κοινωνική και την οικογενειακή του ζωή, αποτελώντας σε αρκετές περιπτώσεις τομέα 

έκφρασης της πολιτισμικής του εξέλιξης. Η θέρμανση, η τροφή, η εργασία, ο ύπνος, 

η ατομική υγιεινή είναι μερικές από τις βασικές ανάγκες που συντελούνται στο χώρο 

της κατοικίας. Οι σημαντικές αλλαγές που προκύψανε στον τρόπο ζωής, εξαιτίας της 

τεχνολογικής εξέλιξης και του δυτικού μοντέλου ζωής και επιβίωσης, δεν 

επηρεάσανε την επιθυμία των ανθρώπων να εξασφαλίζουν στο χώρο κατοικίας την 

απαραίτητη ηρεμία και άνεση που χρειάζονται, καλύπτοντας το αίσθημα της 

ασφάλειας.  

Η οικονομική κατάσταση και η κοινωνική τάξη, μεταγενέστερα, συνδέθηκε άρρηκτα 

με την κατοικία, η οποία χρησιμοποιήθηκε από πολλούς ανθρώπους ως εργαλείο 

κοινωνικής προβολής. Βασική ιδιότητα της κατοικίας στους οικονομικούς κύκλους 

είναι ότι η κατοικία αποτελεί αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής. Η αγορά, η 

πώληση, η ενοικίαση, η κατασκευή, ο απαραίτητος εξοπλισμός, η συντήρηση και η 

διακόσμηση της κατοικίας αποτελούν σημαντικούς κλάδους της οικονομίας. Οι 

οικονομικές απαιτήσεις για την αγορά, την ενοικίαση, τον μηχανολογικό και 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τη συντήρησή μιας κατοικίας αποτελούν σημαντικά 

οικονομικά βάρη για κάθε άνθρωπο και οικογένεια. Η κύρια διάσταση της κατοικίας, 

λοιπόν, είναι οικονομική και κοινωνική. Η οικονομική κατάσταση, οι προσωπικές 

προτιμήσεις και εκτιμήσεις ως προς την ποιότητα ζωής και η τοποθεσία αποτελούν τα 

βασικά κριτήρια, με τα οποία η κατοικία κατηγοριοποιείται όπου βρίσκεται, ανάμεσα 

σε δύο βασικούς τύπους και δύο βασικές μορφές : 

 Μονοκατοικία : ισόγειο κτίριο ή σύνθετη  κατασκευή, που βρίσκεται συνήθως 

εκτός αστικού ιστού, σε πόλεις και χωριά όπου υπάρχει άνεση χώρου. 
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 Πολυκατοικία : κτίριο πολλών ορόφων, ειδικά διαμορφωμένο με 

διαφορετικούς χώρους κατοικιών που ονομάζονται διαμερίσματα και 

συναντώνται κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα, δίνοντας λύση στο ζήτημα της 

στέγασης των πολυάριθμων ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες 

πόλεις. 

 Αγροτική κατοικία : κατοικία των ανθρώπων που ζουν σε χωριά, μικρές 

επαρχιακές πόλεις και γειτονιές, με κύριο χαρακτηριστικό την ύπαιθρο και το 

φυσικό τοπίο. 

 Αστική κατοικία : κατοικία των ανθρώπων που ζουν κυρίως σε μεγάλα αστικά 

κέντρα. 

Εικόνα 1.1 : πολυτελές συγκρότημα κατοικιών 

 

 

Η αγορά ακίνητης περιουσίας είναι η αγορά που συντονίζει όλες τις συναλλαγές που 

περιλαμβάνουν δοσοληψίες δικαιωμάτων έναντι γης. Μια δοσοληψία ορίζεται ως η 

μεταφορά ενός δικαιώματος προσωρινά ή μόνιμα, από έναν συμμετέχοντα σε έναν 

άλλο, με αντάλλαγμα μια αμοιβή, που συνήθως είναι χρήματα. (Μπαλωμένος & 

Παλάσκας, 2006). Η ορολογία του θέματος μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Στην 

αγγλική γλώσσα ο όρος γη τείνει να σημαίνει τη «σκέτη» γη. Στην ουσία όμως, ο 

όρος περιλαμβάνει και όλα στα στοιχεία που είναι συνδεδεμένα με αυτήν, 

συμπεριλαμβανόμενων  των κτιρίων. Βεβαίως, ο όρος περιουσία έχει μια έννοια πολύ 

ευρύτερη από την ακίνητη περιουσία, αλλά στην παρούσα εργασία πραγματεύεται 

μόνο την ακίνητη περιουσία, και συγκεκριμένα την ιδιόκτητη κατοικία. 
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 Η ιδιοκτησία είναι θεσμός που δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους για να 

υποδηλώσει την κυριαρχία τους πάνω σε ένα αγαθό, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο 

την σχέση του με ένα μέρος της ύλης. Το αίσθημα της ιδιοκτησίας απορρέει από την 

ανθρώπινη φύση, με την προσπάθεια απόκτησής της να θεωρείται φυσικό 

επακόλουθο (Ζέντελης, 2001). Η φιλελεύθερη οικονομική σχολή υποστηρίζει ότι η 

ελευθερία του ατόμου στην ιδιοκτησία είναι η ουσία του πολιτισμού και της 

ανάπτυξης, ενώ για μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων, με σοσιαλιστικές καταβολές, 

θεωρούν ότι η ιδιοκτησία είναι μία ένδειξη κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας. 

Το αποτέλεσμα των διαφορετικών τάσεων που επικρατούν είναι η μείωση της 

ελεύθερης ιδιοκτησίας  και η αύξηση των αποκαλούμενων «νόμιμων περιορισμών» 

της. 

2. Αγορά κατοικίας και οικονομική δραστηριότητα 

 

2.1 Η εξέλιξη των τιμών των κατοικιών 

Οι τιμές των κατοικιών χαρακτηρίζονται από έντονες αυξομειώσεις, οι οποίες 

επηρεάζονται από τις ιδιότητες που καταγράφονται στους οικονομικούς κύκλους. Σε 

συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες η διακύμανση των τιμών των κατοικιών 

ενισχύεται και γίνεται πιο έντονη από τις χρηματοπιστωτικές πολιτικές που 

εφαρμόζουν τα τραπεζικά ιδρύματα. Προσεγγίζοντας εμπειρικά το ζήτημα των τιμών, 

είναι εμφανής η μακροχρόνια συσχέτιση που παρατηρείται ανάμεσα στις τιμές, το 

κατά κεφαλή εισόδημα των ανθρώπων, τον μέσο όρο της ποσότητας των χρημάτων 

ενός στεγαστικού δανείου και του επιτοκίου που χορηγούν στους καταναλωτές τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η οικονομική κρίση που πλήττει τον τομέα της 

οικονομίας, σε επίπεδο κρατών και σε επίπεδο νοικοκυριών, έχει αναδείξει τον 

κομβικό ρόλο που κατέχει η αγορά κατοικιών στην χρηματοπιστωτική και 

μακροοικονομική σταθερότητα. Η ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην αγορά κατοικιών 

και στην σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος οφείλεται στο γεγονός ότι η αγορά 

κατοικιών χρηματοδοτείται κυρίως από δανειακά κεφάλαια τραπεζών, με κύρια 

μορφή εγγύησης για τη λήψη τραπεζικών δανείων τις ίδιες τις κατοικίες. 

 Μία πρώτη ανάλυση τιμών, με απόλυτους αριθμούς και ποσοστά, δείχνει ότι στον 

ελλαδικό χώρο την περίοδο από το 1993 έως το 2008 οι πραγματικές τιμές των 

κατοικιών υπερδιπλασιάστηκαν, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 105,3 %. 
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Παρόμοια κατάσταση καταγράφηκε και σε χώρες του ευρωπαϊκού βορρά και την 

Ισπανία. Στα ημερολογιακά έτη που ακολουθούν, δηλαδή από το 2009 έως και τα 

τέλη του 2016, οι τιμές των κατοικιών καταγράφουν πτωτικές τάσεις πανελλαδικά, με 

τον μέσο όρο να μειώνεται κατά 39 %. Οι μεγαλύτερες πτώσεις τιμών εμφανίζονται 

στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, μείωση 43 %, και η Θεσσαλονίκη με την 

μείωση να φτάνει στα επίπεδα του 41 %.  

Διάγραμμα 1 :  ετήσιες μεταβολές εξέλιξης τιμών ακινήτων (2011 – 2017) 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η εγχώρια αγορά και αξιοποίηση ακινήτων βρίσκεται σε 

άμεση αλληλεπίδραση με τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν το 

διαθέσιμο εισόδημα, την απασχόληση, την εργασία και κατ επέκταση την αγορά και 

εκμετάλλευση κατοικιών. Τα τελευταία δύο χρόνια, ημερολογιακά έτη 2017 και 

2018, καταγράφεται μία σταθεροποίηση των τιμών σε ένα, διαρκώς, μεταβαλλόμενο 

οικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με στατιστικές αναλύσεις που παρουσιάστηκαν 

στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα νεόδμητα διαμερίσματα πενταετούς 

κατασκευής κατέγραψαν αύξηση τιμών κατά 0,9 % το 2018 σε σχέση με το 

αντίστοιχο έτος 2017. Η κατάσταση δεν διαφοροποιείται στα διαμερίσματα παλιάς 

κατασκευής, με την αύξηση το 2018 να κινείται σε ποσοστιαία επίπεδα του 0,2 % σε 

σχέση με τις αντίστοιχες τιμές κατοικιών για το 2017. Τα αναθεωρημένα στοιχεία 

που παρουσιάστηκαν σε μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος, επιβεβαιώνουν την 

σταθεροποίηση των τιμών των κατοικιών την τελευταία διετία. Πιο συγκεκριμένα το  
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2018 σημειώθηκε οριακή αύξηση των τιμών των νεόδμητων διαμερισμάτων κατά 

0,2%, ενώ οι τιμές των παλαιότερων, κατασκευαστικά, διαμερισμάτων παρέμειναν 

αμετάβλητες με το 2017. Στο σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το 2018 οι 

τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 1,0% σε σύγκριση με το 2017. 

Διάγραμμα 2 : ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές τιμών ακινήτων (2007- 2018) 

  

 

2.2  Η επίδραση του πλούτου  

Ο πλούτος κατοικίας μετράει την αγοραία αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων 

που υπάρχουν σε μια χώρα. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, ο πλούτος κατοικίας στα 

νοικοκυριά των Ηνωμένων Πολιτειών, στα τέλη του 2008, άγγιζε τα 25,4 

τρισεκατομμύρια δολάρια, χρήματα που καλύπτανε το μισό από τον συνολικό πλούτο 

των νοικοκυριών και μεγαλύτερο από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας που 

ήταν 14,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, με τον χρηματοοικονομικό πλούτο  

να είναι άνισα διανεμημένος από τον πλούτο κατοικίας, ο πλούτος κατοικίας 

ξεπερνούσε περίπου τα 2/3 του συνολικού πλούτου ενός μεσαίου νοικοκυριού. 

(Iacoviello, 2011) 

Για τους έλληνες πολίτες, τα ακίνητα παραμένουν το σημαντικότερο περιουσιακό 

τους στοιχείο. Αρκετά χρόνια μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι πολίτες 

επενδυτές είχαν περιορισμένες επιλογές επένδυσης των χρημάτων τους και η μόνη 
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μακροχρόνια προστασία απέναντι στον πληθωρισμό ήταν η επένδυση σε ακίνητα. 

Αποτέλεσμα αυτής της επενδυτικής επιλογής είναι το γεγονός ότι στις μέρες μας το 

μεγαλύτερο ποσοστό του πλούτου των ελληνικών οικογενειών είναι τοποθετημένο σε 

ακίνητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις διαφόρων μελετών, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται 

μεταξύ 80% με 90% της συνολικής περιουσίας τους (Χαρδούβελης, 2011). Στο  

χρονικό διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της ονομαστικής αξίας 

εναλλακτικών μορφών επένδυσης στην Ελλάδα, για ετήσια χρονικά διαστήματα από 

το 1995 έως 2008. Ως εναλλακτικές επενδύσεις ορίζονται η αγορά κατοικίας, η  

αγορά μετοχών που αντιπροσωπεύουν το δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και οι 

αποταμιευτικές τραπεζικές καταθέσεις. 

Διάγραμμα 3 : εναλλακτικές επενδύσεις στην Ελλάδα (1995 – 2008) 

 

Παρατηρώντας το διάγραμμα 3 (παράρτημα διαγραμμάτων), προκύπτει ότι η αγορά 

κατοικίας είναι η επένδυση που εμφανίζει διαχρονικά και την μεγαλύτερη αξία αλλά 

ταυτόχρονα και την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση έναντι των υπολοίπων 

εναλλακτικών μορφών επένδυσης. 

2.3  Τιμές κατοικιών και επενδύσεις 

Η μακροχρόνια οικονομική κρίση της Ελλάδος οδήγησε τους περισσότερους 

ιδιοκτήτες κατοικιών σε διαδικασίες πώλησης διαμερισμάτων, ενοικίασης τους η 

βραχυχρόνιας μίσθωσης τους σε τουρίστες κυρίως , αλλάζοντας σε μεγάλο βαθμό την 

τάση που επικρατούσε τα προγενέστερα χρόνια της οικονομικής κρίσης στον τομέα 

της αγοράς κατοικίας. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τάση νέων επενδυτών, 
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οι οποίοι τοποθετούν τα χρήματα τους σε επενδύσεις ακινήτων, με απώτερο σκοπό 

την απόκτηση βίζας και ελεύθερης κυκλοφορίας σε χώρες της Ευρώπης, τακτική που 

στο παρελθόν είχε εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε χώρες όπως η Ισπανία και η 

Πορτογαλία, προσεγγίζοντας μεγάλους επενδυτές για την επανέναρξη και την τόνωση 

της οικονομίας τους που είχε πληγεί από την οικονομική κρίση. Το απόγειο της 

οικονομικής κρίσης το ημερολογιακό έτος 2011, ανάγκασε την Ελλάδα το 2013 να 

διευρύνει τους επενδυτικούς της ορίζοντες, θέτοντας ως κριτήριο μία δαπάνη 250.000 

ευρώ για ένα ακίνητο, δίνοντας με αυτό τον τρόπο κίνητρο σε πολίτες από Ρωσία, 

Τουρκία και Μέση Ανατολή να εξασφαλίσουν βίζα πενταετούς διάρκειας με 

δικαίωμα ανανέωσης. Σε αντίθετοι τροχιά από τους ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται 

οι ενοικιαστές. Μεγάλοι επενδυτές και ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες τοποθετούν τα 

κεφάλαιά τους σε ακίνητα, πολεοδομικά συγκροτήματα και ελληνικές εταιρείες 

ακινήτων. Αρκετές από αυτές τις εταιρείες, αγοράζοντας ιδιωτικό χρέος και 

ενυπόθηκα δάνεια, τα επονομαζόμενα και ως <<κόκκινα>> ή μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια, βοηθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να απαλλαχτούν από δανειακά 

κεφάλαια πολιτών και επιχειρήσεων που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, τα οποία 

δημιουργήθηκαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με αναθεωρημένες 

εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών σημείωσαν άνοδο της 

τάξης του 2 % πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, ενώ οι οικοδομικές άδειες 

απογειώθηκαν στο 10 %. 
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Διάγραμμα 4 : πλειστηριασμοί ακινήτων και αξία πλειστηριασμών 

 

Η τάση που κυριαρχεί, σε ιδιοκτήτες μικρότερης εμβέλειας, είναι η μετατροπή των 

ακινήτων τους σε κερδοφόρες επιχειρήσεις μέσα από της ηλεκτρονικές πλατφόρμες 

βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις πενταπλασιάστηκαν τα 

τελευταία έτη, προσφέροντας αρκετά έσοδα στους ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά 

μειώνοντας την προσφορά προσιτής στέγασης στους πολίτες.  Ο τουρισμός και η 

χρυσή βίζα είναι δύο παράμετροι, η οποία έχουν επηρεάσει σημαντικά τις τιμές 

κατοικιών. Τεράστιο ενδιαφέρον παρατηρείται για επενδύσεις ακινήτων σε μεγάλα 

αστικά κέντρα, όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε ελληνικά νησιά, ιδανικοί 

προορισμοί για ανθρώπους με μεγάλα ταμειακά αποθέματα.  Οι επενδύσεις ακινήτων 

τα τελευταία πέντε χρόνια αγγίζουν το ενάμιση δις ευρώ, ενώ άξιο αναφοράς χρήζει 

το γεγονός ότι κινεζικές επενδυτικές εταιρείες επενδύουν στην Ελλάδα αγοράζοντας 

ολόκληρες πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της χώρας, καθώς λαϊκές και ιδιαίτερες 

γειτονιές όπως τα Εξάρχεια.  
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Διάγραμμα 5 : πρωτεύουσες ευρωπαϊκών κρατών και ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 

 

2.4  Η ιδιόκτητη κατοικία 

Για την ελληνική οικογένεια η επένδυση σε ακίνητα θεωρείται ως το ασφαλέστερο 

μέσο προστασίας από τον πληθωρισμό, τις πολιτικές ανακατατάξεις και τις δυσμενείς 

οικονομικές συγκυρίες. Πάνω από το 80% του πλούτου των νοικοκυριών το 2005 

ήταν τοποθετημένο σε ακίνητες περιουσίες, που σημαίνει ότι για την συντριπτική 

πλειοψηφία των νοικοκυριών το σπίτι είναι το σημαντικότερο περιουσιακό τους 

στοιχείο. Συνεπώς το ερώτημα που τελευταία έγινε πολύ της μόδας: «ήρθε η αρχή του 

τέλους τη ιδιοκατοίκησης» όσο υπερβολικό και να ακούγεται, οφείλουμε να το 

διερευνήσουμε. Άλλωστε, λόγω της φύσης του, αποκαλύπτει πολλούς και σοβαρούς 

προβληματισμούς για τον ταλαιπωρημένο κλάδο των ελληνικών ακινήτων. Σύμφωνα 

λοιπόν με τις έρευνες οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας, το ποσοστό ιδιοκατοικούμενων κατοικιών (και όχι του πληθυσμού που 

μένει σε ιδιόκτητη κατοικία) είναι 80,5%, μία από τι πρώτες θέσεις της Δυτικής 

Ευρώπης. Τα υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης, η περιορισμένη ενοικιαζόμενη 

κατοικία, το τεράστιο μέγεθος και η σημασία της δεύτερης κατοικίας και ο θεσμός 

της οικογένειας που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην πρόσβαση ιδιόκτητες 

κατοικίας, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου στέγης του 
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Ευρωπαϊκού νότου, μοντέλο που παρατηρείται σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η 

Ισπανία και η Πορτογαλία (Allen,2004). 

 Έρευνα της αρχής οικογενειακών προϋπολογισμών για χρονική περίοδο από το 2004 

έως το 2011, καταγράφει μόλις 20 % ποσοστό ιδιοκατοικούμενων κατοικιών τα οποία 

εμπλέκονται σε ρυθμίσεις και διατάξεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ενυπόθηκων 

στεγαστικών δανείων, αντιστρόφως ανάλογη κατάσταση από αυτή που περιγράφεται 

από την εκτίναξη του στεγαστικού δανεισμού την χρονική περίοδο 1997 έως και 

2007. Ένα μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 50 %, απέκτησαν ιδιόκτητη κατοικία από 

μεταβιβάσεις οικογενειακής κληρονομιάς ή οικονομικής βοήθειας από τον στενό 

οικογενειακό τους κύκλο. Σημαντικό ποσοστό των ιδιοκτητών κατοικίας (55%) 

διέμενε σε κτήριο με ένα έως πέντε διαμερίσματα (33,8% σε μονοκατοικία ή 

διπλοκατοικία), γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο του κλάδου της μικρής ιδιόκτητης 

κατασκευής, τομέας ο οποίος κινείται σε πλαίσια εκτός εμπορικής παραγωγής στη 

συσσώρευση στεγαστικού πλούτου.  

Η κοινωνική διάσταση του φαινομένου της ιδιοκατοίκησης στον ευρωπαϊκό νότο 

αναλύεται διεξοδικά από το γεγονός ότι  δεν υπάρχει εκτεταμένη κοινωνική πολιτική 

κατοικίας ούτε ευρεία ανάπτυξη του στεγαστικού δανεισμού, με αποτέλεσμα οι 

ευκαιρίες πρόσβασης στην ιδιοκτησία να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις 

εισοδηματικές ανισότητες (Kurz & Blossfeld, 2004). Η σχέση των ποσοστών 

ιδιοκατοίκησης μεταξύ της ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας (διευθυντική – 

επαγγελματική) και του συνόλου των χειρωνακτών εργατών (τεχνίτες, χειριστές και 

ανειδίκευτοι εργάτες) έχει, πάντα με την εξαίρεση των χωρών της Ανατολικής 

Ευρώπης, τη χαμηλότερη μέση τιμή (1,2), ενώ στην Ελλάδα ανέρχεται σε 1,15 

(αστικές περιοχές 2008).  
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Διάγραμμα 6 : ποσοστά ιδιοκατοίκησης ευρωπαϊκών χωρών 

 

 

3. Μακροοικονομικοί παράγοντες και αγορά κατοικίας 

3.1 Δημογραφικοί παράγοντες 

H σχέση ανάμεσα σε δημογραφικούς παράγοντες και στις τιμές των κατοικιών 

χαρακτηρίζεται ως μια έντονη συσχέτιση. Η αρχική συσχέτιση εντοπίζεται  στην 

αγορά κατοικίας και σε συγκεκριμένες ηλικίες, τριάντα πέντε έως σαράντα πέντε και 

άνω των εξήντα έξι ετών. Οι μελέτες που εκπονήθηκαν από τους  Engelhardt & 

Poterba (1991), Ermisch (1996), Bergantino (1998) και  Neuteboom & Brounen 

(2007), κατέληξαν στην ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στη ζήτηση κατοικίας και 

τους δημογραφικούς παράγοντες, συμπεραίνοντας ότι η αύξηση ηλικίας  δημιουργεί 

αύξηση της ζήτησης στέγης. Σύμφωνα με τους Mankiw & Weil (1989), ερευνητές 

του πανεπιστημίου του Harvard, οι άνθρωποι, που ηλικιακά βρίσκονται μεταξύ είκοσι 

πέντε και σαράντα ετών, είναι αυτοί που μπορούν να μεταβάλλουν τις τιμές των 

κατοικιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αγορά ακινήτων στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, όπου οι ισχυρισμοί για μείωση στην αγορά κατοικίας 
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εξαιτίας της μεγάλης ηλικίας σημαντικής μερίδας του πληθυσμού μετά το 1990, 

αποδείχτηκαν λανθασμένοι. Η επίσημη δικαιολογία της αποτυχίας εκτίμησης ήταν η 

εμφάνιση νέων παραγόντων όπως μεταβολές επιτοκίων και κατασκευαστικά έξοδα, 

οι οποίοι ήταν αδύνατο να προβλεφθούν λόγω έλλειψης στοιχείων, άποψη που 

υποστηρίχτηκε από τους Engelhardt & Poterba (1991). Η πραγματικότητα είναι ότι η 

πληθυσμιακή γήρανση από μόνη της δεν μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις τιμές 

των κατοικιών (Wallace, 2001). Οι έρευνες που ακολούθησαν, λαμβάνοντας υπόψη 

και την υπογεννητικότητα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πληθυσμιακή γήρανση 

σε συνδυασμό με τη χαμηλή γεννητικότητα επηρεάζουν τις τιμές των κατοικιών 

αρνητικά (Ohtake & Shintani, 1996).  

Ένας άλλος δημογραφικός παράγοντας που παίζει ρόλο, συνδυαστικά με τους 

υπόλοιπους που προαναφέρθηκαν, είναι ο παράγοντας τόπος. Στα μεγάλα αστικά 

κέντρα, όπου παρατηρούνται οικονομίες μεγάλου μεγέθους και αύξηση μισθών, 

παρατηρείται αρνητική συσχέτιση με τον δείκτη γονιμότητας (Sato, 2006). 

Επιπρόσθετα, ο συνδυασμός μετανάστευση και αγορά κατοικίας αποτέλεσε πεδίο 

έρευνας και μελετών. Η μελέτη του Saiz (2007) εξετάζει τις τιμές των κατοικιών και 

τα ενοίκια στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαπιστώνοντας ότι  αύξηση της μετανάστευσης 

κατά 1% επί του συνολικού πληθυσμού της πόλης, οδηγεί σε αύξηση των τιμών των 

ενοικίων κατά 1% και σε αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά 3%. Στην Ελβετία, η 

μελέτη των Degen  Fischer (2009) αποδεικνύει ότι αύξηση κατά 1% του αριθμού των 

μεταναστών αυξάνει τις τιμές των κατοικιών κατά 2.7%. Έρευνες με αντίθετα 

αποτελέσματα είναι αυτές των Akbari &Aydede (2009) καθώς και των Stillman & 

Mare (2008), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τιμές των κατοικιών στον 

Καναδά και στην Νέα Ζηλανδία υπέστησαν πολύ μικρές αλλαγές εξαιτίας της 

μετανάστευσης. Σε επίπεδο πόλης, αξίζει να επισημανθεί η μελέτη που εκπονήθηκε 

για πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου μία ενδεχόμενη αύξηση των μεταναστών 

στην πόλη κατά 1% μειώνει τις τιμές των κατοικιών κατά ένα 1.6% (Sa, 2011).  

3.2 Οικονομικοί παράγοντες 

Οι μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα στη διαμόρφωση των τιμών για την αγορά μιας κατοικίας.  Σύμφωνα με 

την μελέτη των Caprozza & Seguin (1996), για τις πολιτείες της Αμερικής, η 

αναλογία μισθώματος και τιμής κατοικίας σχετίζεται αρνητικά απέναντι στις 
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επερχόμενες αλλαγές στις τιμές των κατοικιών.  Οι δύο αυτές τιμές, ενοικίασης και 

αγοράς, είναι τιμές όπου η μία περιλαμβάνει την άλλη (Wallace, 1994). Ένας  

επιπρόσθετος παράγοντας που μελετήθηκε είναι το κόστος κατασκευής και η 

συσχέτισή του με την αξία των οικοδομικών κατασκευών και κτιρίων. Η αρχική 

προσέγγιση που επιχειρήθηκε από τον Somerville (1999), οδήγησε στην διαπίστωση 

μιας αρνητικής σχέσης ανάμεσα κόστος κατασκευής και την προσφορά κατοικιών. 

Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι μία αύξηση στο κόστος κατασκευής οδηγεί σε 

μείωση της προσφοράς κατοικιών και αύξηση των τιμών των υφιστάμενων 

κατοικιών. Μία πιο άμεση προσέγγιση της προαναφερθείσας μεταβλητής 

πραγματοποιήθηκε από τους Lindh & Malberg (2005), στην οποία ο ρυθμός 

κατασκευών κατοικιών και το κόστος κατασκευής είναι δύο κομβικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν άμεσα τη διαδικασία υπολογισμού της ζήτησης και των τιμών των 

κατοικιών. Σε γενικές γραμμές, το κατασκευαστικό κόστος αποτελεί παράγοντα 

στενά συνυφασμένο με τις γενικότερες πολιτικές σχεδιασμού και κυβερνητικής 

πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μελέτες των Chesire & Sheppard (2002), 

Barker (2004), OECD (2004) και Evans & Hartwich (2005), οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και της πολιτείες της Αμερικής, 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι  κυβερνητικές πολιτικές σχεδιασμού τείνουν να 

μειώνουν τις τιμές στην προσφορά κατοικίας (Quigley & Raphael, 2005) και να 

αυξάνουν τις τιμές των κατοικιών που υπάρχουν (Glaeser & Gyourko, 2003).  

Από τις έρευνες που διεξάγονται δεν θα μπορούσε να παραληφθεί η συσχέτιση των 

τιμών με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Σε αρκετές περιπτώσεις τονίζεται ότι η 

αγορά κατοικίας επηρεάζει και καθορίζει την οικονομική ευρωστία μιας χώρας. Σε 

χρονικά διαστήματα οικονομικής ύφεσης, με το εγχώριο προϊόν να κινείται σε 

χαμηλούς δείκτες, οι τιμές των κατοικιών εμφανίζουν αρνητικές τάσεις (Leamer, 

2007), αποτελέσματα που επιβεβαιώθηκαν και από άλλους μελετητές (Bosworth & 

Flaaen, 2009). Αξίζει εδώ να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των ερευνών που 

ανέλυσαν τη συσχέτιση Α.Ε.Π. και τιμή κατοικίας, χρησιμοποίησαν σαν παραδοχή 

ότι το Α.Ε.Π. και η οικονομική ανάπτυξη γενικότερα μελετώνται ως εξωγενείς 

παράγοντες (Fitzpatrick & McQuinn, 2007). Ανεξάρτητα πάντως από το εκάστοτε 

μοντέλο ή μέθοδο που εφαρμόσθηκε για τη μελέτη της συσχέτισης των τιμών των 

κατοικιών και της οικονομίας μέσω του Α.Ε.Π., η εν λόγω συσχέτιση είναι πλέον 

αποδεδειγμένη και αποτυπώνεται στα συμπεράσματα μεγάλου πλήθους σχετικών 
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ερευνών (Chen, 2001) και (Chinloy & Jud, 2004) και (Kishor, 2004) και (Iacoviello, 

2004, 2005) και (Gerlach & Peng, 2005) και (Greiber & Setzer, 2007) και (Adalid & 

Detken, 2007). 

 

Διάγραμμα 7 : ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και δείκτης ακινήτων (1998 – 2018) 

 

 

Ο πληθωρισμός είναι ένας παράγοντας με αρνητική επίδραση στην αγορά κατοικίας, 

αφού οδηγεί σε αύξηση των επιτοκίων και σε περιορισμένες νομισματικές 

κυβερνητικές πολιτικές, για τον περιορισμό του.  Η επίδραση του πληθωρισμού με 

απόλυτους αριθμούς περιγράφεται από το γεγονός ότι υπολογίζει για πάνω από το 

50% του συνόλου των μεταβολών των τιμών κατοικίας, σε πενταετή χρονικό 

ορίζοντα. Σε βραχυχρόνια περίοδο, το 90 % των μεταβολών των τιμών των κατοικιών 

βασίζεται στον πληθωρισμό σε ορίζονται τριών ετών, ενώ σε ετήσια βάση το 

ποσοστό κυμαίνεται περίπου στο 30 %. Η επίδραση του πληθωρισμού είναι τόσο 

σημαντική αν σκεφτούμε ότι οι τιμές των ακινήτων μετριούνται σε πραγματικούς 

όρους. (Tsatsaronis and Zhu, 2004). Αρκετές ενδείξεις υπάρχουν, οι οποίες μας 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αύξηση του πληθωρισμού οδηγεί σε  αύξηση τιμών των 

κατοικιών. Αφενός, τα υποθηκευμένα τραπεζικά χρέη επεκτείνονται σε ονομαστικούς 

όρους και ο μεγάλος πληθωρισμός μεγαλώνει τη μακροχρόνια ελκυστικότητα της 
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δανειοδότησης της κατοικίας, αφού το στεγαστικό χρέος μειώνεται σε πραγματικές 

τιμές. Αφετέρου, όταν τα τραπεζικά ιδρύματα επιβάλλουν όρια δανεισμού με 

κριτήριο τους δείκτες αποπληρωμής, ο χαμηλός πληθωρισμός και τα χαμηλά 

ονομαστικά επιτόκια αυξάνουν το μέγιστο χρηματικό ποσό που θα δανείσει μία 

τράπεζα σε ένα καταναλωτή, ως προς την αξιοποίησή του για αγορά κατοικίας. 

Διάγραμμα 8 : πληθωρισμός Ελλάδος στα χρόνια της οικονομικής κρίσης (2008 – 2018) 

 

Η ανεργία είναι μία κατάσταση ενός ατόμου, που, ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και 

διαθέσιμο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία. Οι εμπειρικές μελέτες για 

την ανεργία καταλήγουν σε συμπεράσματα όπου της προσδίδεται αρνητική 

συσχέτιση με την αγορά κατοικίας. Ο Schnure το 2005, χρησιμοποιώντας ένα 

μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης παίρνοντας ως ανεξάρτητες μεταβλητές το 

εισόδημα και το ποσοστό ανεργίας και ως εξαρτημένη μεταβλητή την τάση αγοράς 

κατοικίας, κατέληξε στο αποτέλεσμα ότι το ποσοστό ανεργίας είναι στατιστικά 

σημαντικό και έχει αρνητική σχέση ένα προς ένα με τις τιμές των κατοικιών. Δηλαδή, 

μια ποσοστιαία αύξηση 1% του ποσοστού της ανεργίας μειώνει τις τιμές των 

ακινήτων περίπου κατά 1%., συμπέρασμα όμοιο με αυτό του ερευνητή Apergis 

(2003.) Διαφορετικά, από στατιστική σκοπιά, ήταν τα ευρήματα των Borio & 

McGuire (2004), αφού στη δική τους εμπειρική μελέτη η μεταβολή του ποσοστού 

ανεργίας είναι στατιστικά μη σημαντική. 
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3.3 Γεωγραφικοί παράγοντες 

Γεωγραφικοί παράγοντες ορίζονται όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τον 

ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, μέσα στο οποίο βρίσκονται κατοικίες και είναι ικανές να 

επηρεάσουν τις τιμές τους, εξαιτίας του γεωγραφικής τους θέσης. Η επιλογή και ο 

χώρος εγκατάστασης ενός ανθρώπου σε μια πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά και της ιδιότητες της κατοικίας αυτής. Επιγραμματικά, γεωγραφικοί 

παράγοντες θεωρούνται η απόσταση της κατοικίας από τον χώρο εργασίας, από τον 

αστικό ιστό, από τις δημόσιες υπηρεσίες, από συγκοινωνιακό δίκτυο και η απόσταση 

από τοποθεσίες όπως δάσος ή θάλασσα. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα των Chan et 

al. (1998), οι οποίοι ανέλυσαν την επίδραση εξωγενών παραγόντων, όπως των 

ανοιχτών χώρων και των χώρων πρασίνου, στη διαμόρφωση των τιμών κατοικιών και 

βρήκαν ότι δημιουργείται μία ισχυρή και θετική συσχέτιση. Αντίστοιχες μελέτες είναι 

αυτές των Wang (1991), Asabere & Huffman (1996), Chan (1998), Ding  (2002), Des 

Rosiers (2002) και  Portnov (2006). Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται σε αναλύσεις, 

χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές υπό εξέταση τις τιμές των κατοικιών και την 

απόσταση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως τραίνα, αεροπλάνα και λεωφορεία. 

Παραδείγματος χάρη, σε διαμερίσματα αξίας περίπου 76.000 δολαρίων, η αξία τους 

μειώνεται κατά 5% με 7%, όταν η απόσταση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι 

μεγαλύτερη των 500 μέτρων (Simons & Jaouhar, 2006), ενώ για διαμερίσματα 

μεγαλύτερης αξίας τα αποτελέσματα που βρέθηκαν ήταν λιγότερο αξιόπιστα. Άλλο 

παράδειγμα αποτελεί η μελέτη του Debrezion (2006) για τη χώρα της Ολλανδίας, ο 

οποίος υπολόγισε την επίδραση που έχει στις τιμές των κατοικιών η απόσταση από 

τους σταθμούς του τρένου, η συχνότητα των δρομολογίων και η απόσταση από τις 

γραμμές. Η μελέτη καταλήγει ότι οι κατοικίες που βρίσκονται κοντά στους σταθμούς 

του τρένου έχουν την τάση να είναι κατά μέσο όρο 25% ακριβότερες από εκείνες που 

τοποθετούνται 15 χιλιόμετρα μακριά από τους σταθμούς. Ανάλογες μελέτες έγιναν 

και από τους Wilhelmsson (2000), Rapozza (1999), Knapp (1996) και Armstrong 

(1994). 

 

3.4 Κυβερνητικές πολιτικές και φορολογία  

Η κυβερνητικές επιλογές στην φορολογία των οικοδομικών κατασκευών 

μεταβάλλονται συνεχώς στο πέρασμα των χρόνων. Η επιβολή φόρου προστιθέμενης 

αξίας στο ζήτημα των αντιπαροχών, οι αυξομειώσεις στο αφορολόγητο εισόδημα και 
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οι συχνές αλλαγές στα κριτήρια των αντικειμενικών αξιών στις κατοικίες, είναι 

δείγματα γραφής με τα οποία οι κυβερνήσεις διαχωρίζονται και διαφοροποιούνται 

από τους προκατόχους τους διαχρονικά. Η συχνότητα, η ανθεκτικότητα, η αντοχή και 

κυρίως η στέγη ως βασική ανάγκη είναι οι λόγοι που οι κατοικίες οφείλουν να 

φορολογούνται (Leung, 2004). Tα αγαθά που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πιο 

ευάλωτα στην φορολογία κατά τους Ljungqvist & Sargent (2000). 

Σε αρκετές χώρες της υφηλίου, το φορολογικό σύστημα ευνοεί την ιδιοκτησία της 

κατοικίας. Οι διαφορετικές κυβερνητικές πολιτικές σε ζητήματα φορολογίας 

ακινήτων και επιχειρήσεων συμβάλλουν στην απορύθμιση της ισορροπίας κατανομής 

αποδόσεων κεφαλαίου και επένδυσης (Handershott & Hu, 1981). Συμβάλλοντας 

ουσιαστικά στον εκμηδενισμό και την εξάλειψη της διαφοροποίησης της 

φορολογικής μεταχείρισης στο κεφάλαιο και την γη, το κοινωνικό όφελος και κέρδος 

αυξάνεται σημαντικά (Dimasi, 1987). Αρκετά οικονομικά και στατιστικά μοντέλα 

ισορροπίας προβλέπουν ότι οι κυβερνητικές επιλογές φορολόγησης ακινήτων προς 

όφελος των κατοικιών θα δημιουργήσουν αρνητικές επιπτώσεις στο κατά κεφαλή 

εισόδημα, καθώς και στον κλάδο των κατοικιών και κατασκευών γενικότερα, 

δεδομένου ότι ωφέλιμες πολιτικές σε αυτό τον κλάδου, διαταράσσουν τη 

συσσώρευση του φυσικού κεφαλαίου, κεφάλαιο όπου στηρίζεται η οικονομική 

ανάπτυξη και η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Οι Hansson και  Stuart (1989) 

υπέδειξαν ότι με μία ασυνέπεια του χρόνου κάτω από κάποιες συγκεκριμένες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, κυβερνητικές πολιτικές θα είχαν την δυνατότητα να 

επιδοτήσουν επενδυτικές ροές, φορολογώντας το μετοχικό κεφάλαιο. Με αυτό τον η 

αγορά κατοικίας είναι ένας σκόπιμος και φορολογικός, πολιτικά, στόχος. 

 

3.5 Ενοίκια και αξία αγοράς κατοικιών 

 Η οικονομική θεωρία ορίζει ως τιμή μιας κατοικίας την παρούσα αξία όλων των 

προσδοκώμενων, μελλοντικά, υπηρεσιών που θα προσφέρει στον ιδιοκτήτη του συν 

την παρούσα αξία του χρηματικού αντιτίμου που αναμένεται να εισπραχθεί από την 

πώληση του ακινήτου μελλοντικά. Το οικονομικό αντίτιμο του ενοικίου ενός 

ακινήτου αλλάζει σταδιακά με αργούς ρυθμούς, η αξία ενός ακινήτου όμως μπορεί να 

μεταβληθεί απότομα, διότι εκτός από τις τρέχουσες ή μελλοντικές μεταβολές στην 

αξία των στεγαστικών υπηρεσιών και το κόστος χρηματοδότησης, η μελλοντική αξία 
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ενός ακινήτου επηρεάζεται και από τις προσδοκίες που επικρατούν όσον αφορά την 

μελλοντική του τιμή. (Χονδρογιάννης, 2008). Το κόστος χρήσης μιας κατοικίας 

υπολογίζεται ως εξής :  C = P * ( I a + m + δ + β – π) , όπου C: το κόστος χρήσης της 

κατοικίας,  P: η αξία της κατοικίας, I a: το επιτόκιο δανεισμού για την αγορά της 

κατοικίας, m : το κόστος συντήρησης της κατοικίας, ως ποσοστό της αξίας της 

κατοικίας, δ : η απόσβεση, β : το περιθώριο κινδύνου ( ή ασφάλισης) που απορρέει 

από την ιδιοκτησία της κατοικίας και π : το αναμενόμενο κέρδος (ή ζημία). Όταν 

βρισκόμαστε σε κατάσταση οικονομικής ισορροπίας, το κόστος χρήσης μιας 

κατοικίας ισούται με το κόστος ενοικίασης (E). Η εξίσωση που περιγράφει τα 

παραπάνω είναι : Ε = P( I a + d- π) όπου d= m + δ + β ή εναλλακτικά P / E = 1/ ( Ι a + 

d- π). 

 Η εναλλακτική εξίσωση περιγράφει τον λόγο αξίας της τιμής μιας κατοικίας προς το 

ενοίκιο της κατοικίας αυτής και χρησιμοποιείται σαν δείκτης για την σύγκριση με τον 

λόγο που εμφανίζεται στην πραγματικότητα. Σε περίπτωση όπου ο πραγματικός 

λόγος είναι μεγαλύτερος από τον λόγο που βασίζεται στο κόστος χρήσης της 

κατοικίας, η διαφορά αυτή θεωρείται ένδειξη υπερεκτίμησης της αξίας ενός 

ακινήτου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ένδειξη υποεκτίμησης. Η ποσότητα 

που υπολείπεται μεταξύ των δύο λόγων ερμηνεύεται και αξιολογείται προσεκτικά, 

διότι καθώς ο λόγος τιμής προς το ενοίκιο, υπολογισμένος από το κόστος χρήσης, 

αποτελεί έναν μακροχρόνιο οικονομικό δείκτη, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη τις 

επιμέρους διακυμάνσεις, βραχυχρόνια, των επιμέρους στοιχείων κόστους. Η μείωση 

στις αποδόσεις των επενδύσεων στην Ελλάδα οδηγεί σε ανοδική πορεία τις τιμές των 

κατοικιών σε σχέση με τα ενοίκια. Την χρονική περίοδο από το 1994 έως το 2007 οι 

τιμές των κατοικιών στην ελληνική επικράτεια διαμορφώθηκαν με βάση κριτήρια 

όπως το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων 

(Μαλλιαροπούλου, 2007). Οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα, δεν παρουσίασαν 

υπερβολικά αυξημένες μεταβολές, αφού δεν επηρεάζονται μακροχρόνια από το ύψος 

των στεγαστικών δανείων αλλά μόνο βραχυχρόνια (Brissimis & Vlassopoulos, 2009). 

Ο λόγος τιμών κατοικιών και ενοικίων δεν επηρεάζεται από το πραγματικό, αλλά από 

το ονομαστικό επιτόκιο (Brunnermeier & Julliard, 2008). Επίσης, οι τιμές των 

κατοικιών και των ενοικίων ολοκληρώνονται και για αυτό ο λόγος τιμών και ενοικίων 

δείχνει τις μελλοντικές τιμές και τις μεταβολές των ενοικίων (Gallin, 2004). Τέλος,  ο 
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λόγος τιμών και ενοικίου παρουσιάζει αυξομειώσεις, με μεγάλες αποκλίσεις, 

ασυσχέτιστες με τα αναμενόμενα μελλοντικά επιτόκια και ενοίκια (Campbell, 2006). 

Διάγραμμα 9 : πραγματικές τιμές κατοικιών και ενοικίων 

 

3.6 Δάνεια  

Σημαντικό μέρος του τραπεζικού χαρτοφυλακίου αποτελούν τα δάνεια υποθήκης. Το 

2008, τα δάνεια αυτά αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 50% του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Case (et al., 2000), οποιαδήποτε μείωση 

του επιπέδου των τιμών των κατοικιών μειώνει το κεφάλαιο της τράπεζας, περιορίζει 

το δανεισμό και τέλος περιορίζει τις επενδύσεις στον τομέα της στέγασης. Οι Adams 

και Füss (2010) υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε αύξηση στις τιμές των κατοικιών 

αυξάνει τον τραπεζικό δανεισμό όσο υψηλότερος είναι ο λόγος του δανείου προς την 

αξία της εξασφάλισης, ο επονομαζόμενος και ως δείκτης δανειακής σχέσης. Ο 

τραπεζικός τομέας διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο για τις τιμές των κατοικιών και 

η αύξηση των τιμών των κατοικιών δεν θα παρατηρηθεί χωρίς αύξηση των 

στεγαστικών δανείων. 
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4. Παγκόσμια οικονομική κρίση και αγορά κατοικίας 

4.1 Η έννοια της οικονομικής κρίσης 

 Το φαινόμενο στο οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από διαρκή και αισθητή 

μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας ονομάζεται οικονομική κρίση 

(Kindleberger & Aliber, 2005). Ο όρος οικονομική δραστηριότητα αναφέρεται σε όλα 

τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η  ενεργή απασχόληση, το εθνικό 

και εγχώριο προϊόν, οι τιμές των αγαθών και οι επενδύσεις (Κούφαρης, 2010). Ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής και οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στη 

σύγχρονη κοινωνία, οικονομίες της αγοράς και της ανάπτυξης, βυθίζονται σε μια 

βαθιά και εκτεταμένη κρίση. Ο ολοκληρωτικός χαρακτήρας της κρίσης αυτής, η 

οποία διαφοροποιείται αισθητά από άλλες κρίσεις του παρελθόντος, θέτει σε κίνδυνο 

κάθε κοινωνική δομή και έννοιες δικαίου που χαρακτηρίζουν τις σημερινές  

κοινωνίες σε όλες τα κράτη του κόσμου. Οικονομική κρίση είναι μια διαταραχή στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές στις οποίες οι λανθασμένες επιλογές και τα προβλήματα 

οικονομικού κινδύνου αυξάνονται με αποτέλεσμα να αδυνατούν να διοχετεύσουν τα 

κεφάλαιά τους σε παραγωγικές επενδύσεις και σε αποδοτικούς τομείς (Mishkin S. 

Frederic, 1991). Οι οικονομικές κρίσεις κατευθύνουν τις οικονομίες των χωρών σε 

μια ανισορροπία και παρασύρουν τους οικονομικούς δείκτες ανάπτυξης σε μια 

πτωτική πορεία, προκαλώντας χρηματοπιστωτικό πανικό και κυρίως κοινωνικές 

επιπτώσεις (Mishkin S. Frederic, 1991) 

Οι οικονομικές κρίσεις είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, οι οποίες από τη μία δεν 

παρουσιάζουν καθολικά όμοια χαρακτηριστικά μεταξύ τους, αλλά από την άλλη δεν 

θεωρούνται μοναδικές.  Οι κύριες αιτίες μιας οικονομικής κρίσης είναι η  καθοδική 

τάση της αξίας ενός νομίσματος, η πτώση του χρηματιστηρίου, οι κυβερνητικές 

επιλογές σε ζητήματα οικονομίας και οι εμπόλεμες καταστάσεις. Εμφανίζονται σε 

τομείς της οικονομίας, όπως το τραπεζικό σύστημα, το εμπόριο, το ισοζύγιο 

εισαγωγών εξαγωγών και η πραγματική οικονομία, λαμβάνοντας χώρα σε εθνικό, 

περιφερειακό ή και παγκόσμιο επίπεδο. Οι κύριες επιπτώσεις της κρίσης είναι 

οικονομικής φύσεως και κοινωνικής. Χαρακτηριστικές κατηγορίες οικονομικών 

κρίσεων είναι οι συναλλαγματικές κρίσεις, οι κρίσεις πληθωρισμού, οι τραπεζικές 

κρίσεις και οι κρίσεις εσωτερικού και εξωτερικού χρέους (Reinhart & Rogoff, 2009). 
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4.2 Διεθνής οικονομική κρίση 

Η Lehman Brothers ήταν μια μεγάλη επενδυτική τράπεζα, αμερικανικών 

συμφερόντων, η οποία λειτουργούσε 148 χρόνια. Το 2008 η κυβέρνηση των 

Ηνωμένων Πολιτειών, παρατηρητής των οικονομικών εξελίξεων της χώρας, 

αποδέχτηκε την ολοκληρωτική κατάρρευση της τράπεζας, η οποία χαρακτηρίστηκε 

ως το τέλος εποχής των αγορών και της Wall Street. Η περίοδος που ακολούθησε 

ήταν μια νέα περίοδος γενικευμένης ανασφάλειας και οικονομικής πτώσης σε όλους 

τους τομείς της οικονομίας. Τα αίτια της οικονομικής κρίσης στη χώρα των Η.Π.Α. 

σχετίζονται άμεσα με την αδυναμία των πολιτών της να αποπληρώσουν τα 

στεγαστικά δάνεια που χρησιμοποίησαν για αγορά κατοικίας. Παρόμοια κατάσταση 

καταγράφηκε και στη Μεγάλη Βρετανία, τη δεκαετία του 1980, περίοδο όπου το 

τραπεζικό σύστημα εμφάνιζε σημάδια απορρύθμισης. Απορρύθμιση καλείται μια  

αλλαγή σε ένα θεσμικό πλαίσιο, όπου οι κανόνες που αφορούν τη λειτουργία των 

τραπεζών και των κτηματικών εταιρειών καταργούνται ή γίνονται ελαστικότεροι 

(Mankiw and Taylor, 2010). Αποτελέσματα του φαινομένου της απορρύθμισης ήταν 

να γίνει πιο ελαστικός ο τραπεζικός δανεισμός, εκθέτοντας τα τραπεζικά ιδρύματα σε 

υψηλούς κινδύνους, δανείζοντας σε πολίτες χρήματα χωρίς, ουσιαστικά, να πληρούν 

τις απαραίτητες οικονομοτεχνικές προδιαγραφές. Οι τράπεζες αποφάσισαν να 

δανείζουν χρήματα, για αγορά κατοικίας, με μεγάλα επιτόκια, θέτοντας ως δέλεαρ 

στους πολίτες κάποιους ελκυστικούς όρους τα πρώτα χρόνια της αποπληρωμής των 

στεγαστικών δανείων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής, όπου στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, αύξησαν την παροχή 

στεγαστικών δανείων με εκρηκτικούς ρυθμούς, οδηγώντας την αγορά κατοικίας σε 

αύξηση των τιμών της αλλά και της ζήτησής της. Παραθέτοντας οικονομικά στοιχεία 

με απόλυτους αριθμός και ποσοστά, το επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας των 

Ηνωμένων Πολιτειών είχε σκαρφαλώσει στο 5,25% το έτος 2006, καταγράφοντας 

αλματώδης αύξηση σε σχέση με το 1 % το έτος 2004.  Το 2008, σε ποσοστό 10%, τα 

στεγαστικά δάνεια βρίσκονταν σε καθυστέρηση πληρωμής ή σε διαδικασία 

πλειστηριασμού, με τις τράπεζες να έχουν προβεί σε  κατασχέσεις ενός εκατομμυρίου 

σπιτιών. Οι ισολογισμοί των τραπεζών απορρόφησαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

και ως λύση, για την αντιμετώπιση της κρίσης, προκρινόταν η αντικατάσταση του 

ιδιωτικού χρέους με δημόσιο χρήμα, τακτική που όπως αποδείχθηκε δεν βοήθησε στο 

να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση. 
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Διάγραμμα 9 : διαχρονική εξέλιξη μέσης τιμής πώλησης κατοικίας στις H.Π.Α. 

 

Παρόμοιες καταστάσεις εμφανίστηκαν και σε χώρες της Ευρώπης, με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Ισπανία, όπου η πλασματική ανάγκη των 

πολιτών για μαζική αγορά εξοχικής κατοικίας με τραπεζική χρηματοδότηση, 

τριπλασίασε τις τιμές των ακινήτων έως το 2007. Η έναρξη της οικονομικής κρίσης 

οδήγησε τους ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών σε πωλήσεις, την ανεργία να 

εκτοξεύεται στο 23 % και τον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας να δέχεται ισχυρό 

πλήγμα. Η οικονομική αστάθεια δημιούργησε ένα ευάλωτο και επισφαλές 

περιβάλλον για τις τράπεζες. Η οικονομική κρίση επηρέασε και την πανίσχυρη 

οικονομία της Αγγλίας. Από το 2008, οι τράπεζες, παρά την αντίθεση της κυβέρνησης 

να εφαρμοστεί το μέτρο των πλειστηριασμών, ξεκίνησαν τους εξαναγκαστικούς 

πλειστηριασμούς κατοικιών. Η οικονομική κρίση αποθάρρυνε πολλούς επενδυτές στο 

να επενδύσουν σε ακίνητα, όπου δεδομένης της αύξησης του αγοραστικού 

ενδιαφέροντος, οι πωλήσεις να κινούνται σε σταθερά επίπεδα. 

4.3 Ο κλάδος των κατασκευών 

Η έρευνα της Deloitte (2015) εξετάζει τις αποδόσεις των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών 

κατασκευαστικών ομίλων τα τελευταία χρόνια. Ως κριτήρια εξετάζει τα έσοδα, τη 

χρηματιστηριακή αξία, τη διεθνοποίηση, τη διαφοροποίηση, την κερδοφορία, τις 

δανειακές υποχρεώσεις, και άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Όπως 
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διαπιστώθηκε, ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός κλάδος μετά το 2014 άρχισε να 

ανακάμπτει από την ύφεση και παρουσιάζει μικρή ανάπτυξη.  Ωστόσο, ο κλάδος 

αντιμετωπίζει την νέα περίοδο της ανάπτυξης με επιφυλακτικότητα λόγω των 

δυσκολιών του παρελθόντος. Όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αξία των τελευταίων 

ετών, οι 20 μεγαλύτερες εταιρίες κατέγραψαν αύξηση ύψους 6%. Παρά το γεγονός 

ότι οι ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρίες έχουν σημειώσει αύξηση της 

χρηματιστηριακής τους αξίας από το 2012, η συνολική χρηματιστηριακή αξία τους 

παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα επίπεδα που είχε φτάσει την περίοδο 

πριν την κρίση του 2007. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2014, η 

συνολική χρηματιστηριακή αξία για τις 20 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές κατασκευαστικές 

εταιρίες ήταν κατά 19% χαμηλότερη από όσο ήταν το 2007. 

 

Διάγραμμα 10 : κατασκευαστικός κλάδος και Α.Ε.Π. (2000 – 2008) 

 

 Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2015 για τον κατασκευαστικό κλάδο των 

ευρωπαϊκών χωρών από το ίδρυμα οικονομικών και βιομηχανικών ερευνών, 

καταγράφηκε ότι πριν την οικονομική κρίση (2009) το μερίδιο του στενού πυρήνα 

των κατασκευών στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδας είχε διαμορφωθεί κοντά 

στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λίγο υψηλότερα από την Γαλλία, την Ιταλία 

και τη Γερμανία, αλλά χαμηλότερα από την Πορτογαλία και ακόμα περισσότερο από 

την Κύπρο και την Ισπανία. Ωστόσο, μέσα σε διάστημα πέντε ετών , οι κατασκευές 

στην Ελλάδα υποχώρησαν σε βαθμό όπου, σε όρους συμμετοχής στο Α.Ε.Π., 

βρίσκονται 3,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το μέσο της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης και βέβαια  στο χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των υπολοίπων εξεταζόμενων 

χωρών. Η πορεία του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονες 

αυξομειώσεις από την περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων έως και σήμερα. Η 

οικονομική κρίση και η πτώση των επενδύσεων σε υποδομές μείωσαν κατά 35 % τις 

κατασκευαστικές εταιρείες από το 2004 έως και σήμερα. Σύμφωνα με την Ελληνική 

Στατιστική υπηρεσία, οι 681 ενεργές κατασκευαστικές εταιρείες το 2004 

ελαχιστοποιήθηκαν σε 460 εταιρείες, οδηγώντας και σε σημαντική μείωση στην 

απασχόληση του κλάδου. Οι 400.000 περίπου εργαζόμενοι του κλάδου τα χρόνια προ 

κρίσης μετατράπηκαν σε 140.000 έως το τέλος του 2016, με το 64 % των 

εργαζομένων του κλάδου να βρίσκεται εκτός επαγγέλματος. Την περίοδο 1995 έως 

2002 η συμμετοχή των κατασκευών στο Α.Ε.Π. κινούνταν στο 6 %, με αποκορύφωμα 

το 2004 και ποσοστό που άγγιξε το 8,5 %, ο κατασκευαστικός κλάδος στη συνέχεια 

υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά της τάξης του 2 %. Ακόμα κι έτσι, οι κατασκευές 

συμβάλλουν άμεσα και έμμεσα στο 22% των φόρων και εισφορών που εισπράττει το 

κράτος και καταγράφονται στο Α.Ε.Π. Παρόμοια κατάσταση καταγράφεται και στον 

τομέα της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας από το 2008 μέχρι σήμερα, με 

αποτέλεσμα να διαμορφώνεται πλέον σε ποσοστά που αντιστοιχούν στο 10% εκείνων 

που καταγράφηκαν το 2005. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2017, μετά από έρευνα 

που πραγματοποίησε, κατέληξε πως η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με τις οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί, ανήλθε σε 246,6 

χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας που αντιστοιχούν σε 1.233 οικοδομικές 

άδειες.  
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Διάγραμμα 11 : τριμηνιαία εξέλιξη δείκτη παραγωγής στις κατασκευές (2011 – 2015) 

 

 

5. Αγορά ακινήτων  και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος 

5.1 Οικονομικοί κύκλοι και λειτουργία 

Στο βιβλίο των Burns και Mitchell (Measuring Business Cycles, 1946) περιγράφονται 

κάποια σημαντικά στοιχεία για τους οικονομικούς κύκλους. Αρχικά, οι οικονομικοί 

κύκλοι αποτελούν διακυμάνσεις της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και όχι 

μιας συγκεκριμένης οικονομικής μεταβλητής. Οι οικονομικές μεταβλητές 

συμπεριφέρονται συγχρονισμένα, παρουσιάζοντας ομαλά και προβλέψιμα πρότυπα 

συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου. Οι οικονομικοί κύκλοι 

διακρίνονται από επιμονή, είναι επαναλαμβανόμενοι αλλά όχι περιοδικοί. 
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Διάγραμμα 12 : Χρονικό διάγραμμα οικονομικής δραστηριότητας 

 

Η λειτουργία ενός οικονομικού κύκλου χαρακτηρίζεται από επεκτάσεις και κάμψεις. 

Η συνολική οικονομική δραστηριότητα μειώνεται με μια κάμψη μέχρι να φτάσει στον 

πυθμένα. Φτάνοντας στον πυθμένα , αυξάνεται με μια επέκταση ή άνθηση μέχρι να 

φθάσει στην κορυφή. Μια ιδιαίτερη σοβαρή κάμψη ονομάζεται ύφεση. Η ακολουθία 

από κορυφή σε κορυφή, ή από πυθμένα σε πυθμένα είναι ένας οικονομικός κύκλος, 

με τις κορυφές ή τους πυθμένες να ονομάζονται σημεία καμπής. Το πρότυπο κάμψη, 

πυθμένας, επέκταση και κορυφή πραγματοποιείται συνεχώς, αλλά όχι σε τακτά, 

προβλέψιμα διαστήματα. Οι μειώσεις ακολουθούνται από περαιτέρω μειώσεις και η 

μεγέθυνση ακολουθείται από μεγαλύτερη μεγέθυνση. Εξαιτίας της επιμονής, 

χαρακτηριστικό λειτουργίας που εμφανίζουν οι οικονομικοί κύκλοι, η δυνατότητα 

πρόβλεψης των σημείων καμπής είναι πολύ σημαντική. Η διάρκεια του οικονομικού 

κύκλου ποικίλει από περισσότερο του ενός χρόνου, μέχρι δέκα ή δώδεκα χρόνια, και 

δεν διαιρείται σε μικρότερους κύκλους με παρόμοια χαρακτηριστικά (Burns & 

Wesley, 1964). 

Σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον κλάδο των ακινήτων και των κατοικιών, 

όταν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη συνολική ζήτηση και στη συνολική προσφορά, 

τότε δημιουργείται ο οικονομικός κύκλος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από δύο βασικές 

φάσεις, μια φάση ανόδου και μια φάση καθόδου της οικονομικής δραστηριότητας. Η 
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μετάβαση από την άνοδο στην κάθοδο, δεν γίνεται απότομα, αλλά απαιτεί χρόνο. 

Εκτός από τις δύο βασικές φάσεις, συμβαίνουν και δύο μικρότερες, η φάση της 

κρίσης και η φάση της ανάκαμψης. 

Διάγραμμα 13 : Χρονική εξέλιξη οικονομικής δραστηριότητας 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ παριστάνει τη μέση 

κανονική πορεία μεγέθυνσης της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, ενώ το 

ΚΚ’ τις αυξήσεις και τις μειώσεις της υπάρχουσας οικονομικής δραστηριότητας. Η 

φάση της κρίσης είναι η περιοχή γύρω από τα ανώτατα σημεία Γ ή Ε. Η μετάβαση 

από την κάθοδο στην άνοδο περνά από τη φάση της ύφεσης, που είναι απλά ο 

“πυθμένας” του κύκλου , δηλαδή η περιοχή γύρω από τα κατώτερα σημεία Δ ή Ζ 

(Λιανός, Γεωργακόπουλος, Χρήστου, Τσεκούρας, 2007). 

Στη φάση της ανόδου παρατηρείται αύξηση της κατασκευής ακινήτων και της 

συνολικής ζήτησης, λόγω αύξησης του εισοδήματος. Παράλληλα, υπάρχει αύξηση 

της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού και μείωση της ανεργίας. Καθώς 

αυξάνεται η συνολική ζήτηση και ανθεί ο κατασκευαστικός κλάδος, αυξάνονται και 

τα κέρδη, δημιουργώντας ευνοϊκό κλίμα για νέες επενδύσεις. Κύριο χαρακτηριστικό 

της φάσης της κρίσης είναι ότι η οικονομία βρίσκεται στο ανώτερο σημείο της σε 

όλους τους τομείς. Από τη μια, η κατανάλωση και η κατασκευή έχει αυξηθεί πολύ, 
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ενώ από την άλλη οι υψηλοί δείκτες απασχόλησης έχουν οδηγήσει σε άνοδο των 

τιμών λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι η άνοδος 

των επιτοκίων, τα οποία οδηγούν μερικές επιχειρήσεις και καταναλωτές σε αδυναμία 

πληρωμής, δηλαδή σε χρεοκοπία. Το σοκ της κρίσης διαδέχεται η οικονομική 

κατάρρευση, δηλαδή η φάση της ύφεσης. Κατά τη φάση της ύφεσης παρατηρείται 

έλλειψη επενδύσεων, εκτεταμένη ανεργία και μειωμένη ζήτηση για καταναλωτικά 

αγαθά και ακίνητα. Λόγω της διάχυτης απαισιοδοξίας, η ύφεση εντείνεται ακόμα 

περισσότερο, με την αναστολή νέων επενδύσεων, οικονομική κατάσταση που 

συμπαρασύρει σε πτωτική πορεία όλους τους τομείς της οικονομίας.  Η μετάβαση 

στην περίοδο της ανάκαμψης συντελείται όταν υπάρξει και πάλι αύξηση της ζήτησης. 

Ο κλάδος των κατασκευών παρουσιάζει δειλά ανοδική τάση, αλλά το επίπεδό του δεν 

έχει καλύψει ακόμα τα προ της κρίσης επίπεδα. Οι επιχειρήσεις του κλάδου αρχίζουν 

να προσλαμβάνουν νέο εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας 

αλλά και τη βελτίωση των εισοδημάτων. Σύμφωνα με τις εξελίξεις που 

προαναφέρθηκαν, η οικονομία φτάνει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από την κρίση 

και η ανάκαμψη περνάει σε άνοδο (Λιανός, Παπαβασιλείου, Χατζηανδρέου, 2013). 

5.2 Η αγορά ακινήτων και οι τραπεζικές κρίσεις 

Η ραγδαία αύξηση ρευστότητας στην αγορά δανειακών κεφαλαίων είχε ως 

αποτέλεσμα τα κριτήρια ελέγχου των τραπεζών να έχουν ελαχιστοποιηθεί, με τα ίδια 

τα τραπεζικά ιδρύματα να έχουν δημιουργήσει ελκυστικά προϊόντα δανειοδότησης, 

όπως μηδενικές προκαταβολές και κυμαινόμενα επιτόκια. Η αδυναμία των πολιτών 

στην αποπληρωμή των δανείων τους, με την ταυτόχρονη καθοδική τάση των τιμών 

των ακινήτων που είχαν δανειοδοτηθεί, οδήγησαν τις τράπεζες και τα νοικοκυριά σε 

κρίση, οδηγώντας τραπεζικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, πολίτες και δημοσιονομικά 

μεγέθη στην χρεοκοπία. Η συσχέτιση ακινήτων και τραπεζικών ιδρυμάτων είναι 

προφανής. Αύξηση στην τιμή των ακινήτων μειώνει την πιθανότητα αποπληρωμής 

στεγαστικών δανείων. Το ευνοϊκό περιβάλλον δανειοδότησης που είχε δημιουργηθεί, 

οδήγησε σε υψηλές τιμές ακινήτων, αύξηση της ζήτησης και μείωση της προσφοράς 

εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στεγαστικών 

επενδυτικών σχεδίων (Davis & Zhu, 2004).  

Βραχυχρόνια, η αύξηση των τιμών των ακινήτων οδηγεί σε μείωση της αποπληρωμής 

των ενυπόθηκων δανείων, γεγονός που οδηγεί φαινομενικά σε αύξηση των κερδών 
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των τραπεζών. Μακροχρόνια, η κατάσταση αλλάζει δεδομένου ότι τα επιτόκια 

αναδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης δανείων και τα κέρδη των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εξασφαλίζονται από τις οικονομικές πολιτικές που 

εφαρμόζουν. Η κακή διαχείριση κινδύνου, η έλλειψη επαρκών στατιστικών στοιχείων 

και η ένταση του ανταγωνισμού που παρατηρείται μετά την απελευθέρωση των 

κανόνων του τραπεζικού συστήματος, δημιούργησαν το κίνητρο στις τράπεζες να 

εφαρμόσουν οικονομικές πολιτικές υψηλού ρίσκου.τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν το 

κίνητρο να αναλάβουν περισσότερο κίνδυνο. Υπάρχει μια αρνητική σχέση ανάμεσα 

στον ρυθμό αύξησης των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και στην κερδοφορία των 

τραπεζικών ιδρυμάτων (Laeven & Majnoni, 2003). Αντίθετη ερμηνεία του 

φαινομένου υποστηρίζει ότι υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα στις επενδύσεις σε 

ακίνητη περιουσία και κέρδη τραπεζών, γεγονός που παρέχει εμπειρική υποστήριξη 

στην άποψη ότι ο πιστωτικός κίνδυνος αυξάνει κατά τη διάρκεια ανόδου της 

οικονομίας (Bikker & Metzemakers, 2004). 

   

5.3 Φούσκες ακινήτων 

 

Η αύξηση των τιμών στα περιουσιακά στοιχεία συνδέεται με την μείωση των 

απαιτούμενων  οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων αυξάνονται επειδή τα 

απαιτούμενα ασφάλιστρα κινδύνου των επενδυτών μειώνονται. Συνεπώς, ο 

διαχωρισμός μεταξύ δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων μεταβολών στις τιμές 

είναι δύσκολος. (Trichet, 2005). Μπροστά στην αβεβαιότητα αυτή, οι αρμόδιες 

κρατικές αρχές συνήθως διστάζουν να πάρουν μέτρα εναντίον μιας ανόδου των τιμών 

των περιουσιακών στοιχείων, αφού η πολιτική τους μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση. 

(Bean, 2004). Οι γνώμες για τον ενδεδειγμένο τρόπο αντίδρασης της νομισματικής 

πολιτικής σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών των ακινήτων και άλλων περιουσιακών 

στοιχείων είναι αντικρουόμενες. Μια προσέγγιση είναι η πολιτική της «μη 

παρέμβασης». Σύμφωνα με τους Bernanke & Gertler (2001) και τους Gilchrist & 

Leahy (2002), δεν υπάρχει κανένα επιπλέον όφελος από την ξεχωριστή στόχευση των 

τιμών στο πλαίσιο μίας νομισματικής πολιτικής η οποία έχει σαφή στόχο όσον αφορά 

τον πληθωρισμό. Για να σταθεροποιούνται οι τιμές των κατοικιών, είναι προτιμότερο 

να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά εργαλεία πολιτικής, όπως οι φόροι και οι 

επιδοτήσεις (Bernanke, 2002). Ο Mishkin (2007) έχει παρόμοια άποψη μόνον στο 

τομέα επίδραση του φαινομένου στον πληθωρισμό και την απασχόληση. Μία άλλη 
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έρευνα των Goodhart & Hofmann (2000), απέδειξε ότι οι τιμές των ακινήτων και των 

μετοχών περιέχουν κρίσιμες πληροφορίες για τη μελλοντική ζήτηση και το 

μελλοντικό πληθωρισμό, όπου οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να τις αγνοούν 

κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της νομισματικής τους πολιτικής. Από την άλλη 

πλευρά όμως, θεωρείται αμφίβολη η αποτελεσματικότητα μιας πολιτικής επιτοκίων 

στη διόρθωση υπερβολών στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων (Goodhart & 

Hofmann, 2003). Μία ακόμα ανάλυση του Iacoviello (2007), αναλύοντας τις 

εξελίξεις οδηγείται στο συμπέρασμα ότι εάν η νομισματική πολιτική στις Ηνωμένες 

Πολιτείες αντιδρούσε άμεσα στην αύξηση της τιμής των κατοικιών με μια μεγάλη 

άνοδο των επιτοκίων, τότε η άνοδος των τιμών των κατοικιών θα περιοριζόταν, αλλά 

με κόστος μια σημαντική οικονομική ύφεση, που δεν ήταν επιθυμητή. 

Αντίθετα, οι υποστηρικτές της πιο ενεργητικής προσέγγισης θεωρούν ότι, 

διορθώνοντας τις όποιες υπερβολές στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, 

επιτυγχάνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά ο στόχος για το επίπεδο του 

πληθωρισμού και μειώνονται οι διακυμάνσεις στο παραγόμενο προϊόν (Cecchetti 

2002). Σύμφωνα με αυτή την άποψη, δεν χρειάζεται να υπάρχει στόχος για κάποιο 

συγκεκριμένο επίπεδο τιμών, αλλά να διορθώνονται οι υπερβολικές μεταβολές που 

δεν δικαιολογούνται από τα θεμελιώδη μεγέθη. Μια ενδιάμεση πολιτική για την 

κατανόηση και αντιμετώπιση του φαινομένου (Borio & Lowe, 2002) είναι να 

ακολουθείται μια πολιτική <<αντίθετου ρεύματος>> ώστε να μη δημιουργούνται 

χρηματοοικονομικές ανισορροπίες και ακολούθως πιστωτικές κρίσεις. Η δημιουργία 

<<φούσκας>> στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων συνοδεύεται συνήθως με 

ισχυρή αύξηση των νομισματικών και πιστωτικών μεγεθών. Σύμφωνα με αυτή την 

πολιτική, μία κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να ακολουθήσει μια πιο περιοριστική 

νομισματική προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δημιουργία μια <<φούσκας>>. Η 

εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής πάντως στη ζώνη του ευρωπαϊκού νομίσματος 

θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη ( Annett, 2005). 
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6. Η εξέλιξη της αγοράς κατοικίας στην Ελλάδα 

 

6.1 Η σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας στην Ελλάδα 

Η αγορά κατοικίας στην ελληνική επικράτεια είναι πολύ σημαντική, αποτελώντας το 

σπουδαιότερο περιουσιακό στοιχείο των ελληνικών νοικοκυριών. Ο πληθωρισμός 

που εμφανίστηκε στην χώρα μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αντιμετωπίστηκε 

με επενδύσεις και αγορές σε σπίτια και οικόπεδα, προστατεύοντας μακροπρόθεσμα 

τους πολίτες από αυτό το φαινόμενο. Αποτέλεσμα αυτής της μακροπρόθεσμης 

επενδυτικής στρατηγικής είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πλούτου έχει 

επενδυθεί σε ακίνητες περιουσίες, με το ποσοστό να κυμαίνεται περίπου στο 85 % 

της συνολικής περιουσίας. Οι εκτιμήσεις της τράπεζας εργασίας αναφέρουν ότι το 81 

% της περιουσιακής κατάστασης των ελληνικών νοικοκυριών μεταφράζεται σε 

ακίνητα, το 18 % σε καταθέσεις και μόλις το 1 % περίπου σε μετοχές, με το ποσοστό 

ιδιοκατοίκησης αγγίζει να αγγίζει το 80 %, το δεύτερο υψηλότερο στην ευρωπαϊκή 

ένωση μετά την Ισπανία. Σε αγροτικές περιοχές το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 97 

%, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα το ποσοστό αγγίζει τα υψηλά επίπεδα του 74 % 

(Χαρδούβελης, 2011).  

Σημαντικά χαρακτηρίζονται και τα ευρήματα της συσχέτισης των επενδύσεων σε 

κατοικίες με το ακαθάριστου εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.). Το 5,5 % του Α.Ε.Π. 

αντιστοιχεί σε επενδύσεις ακινήτων και το 11 % αντιστοιχεί στο σύνολο των 

οικοδομικών κατασκευών. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στις χώρες της 

Ευρώπης. Με το ποσοστό της ευρωζώνης να κινείται στο 6 % κατά μέσο όρο, η 

Ιρλανδία παρουσιάζει ποσοστά 8,5 % και η Ισπανία 8 % των εγχώριων προϊόντων 

τους. Αξίζει να τονιστεί ότι τα ποσοστά αυτά στα χρόνια πριν την οικονομική κρίση, 

δηλαδή το 2007, παρουσίαζαν ακόμα υψηλότερα νούμερα. Στην Ιρλανδία 

καταγράφηκε ποσοστό 12,5 %, στην Ισπανία 9,5 % και στην Ελλάδα οι επενδύσεις σε 

ακίνητα αντιστοιχούσαν στο 8 % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η τεράστια 

σημασία που δείχνουν οι πολίτες της χώρας στο στεγαστικό αντικατοπτρίζεται και 

από την ταχεία αύξηση των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Από το 8 % του Α.Ε.Π. το ημερολογιακό έτος 2000, το 

ποσοστό εκτινάχθηκε στο 32 % του Α.Ε.Π. το 2008. Ακόμα και μετά την 

κατακόρυφη μείωση του τραπεζικού δανεισμού τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, 
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δηλαδή από το 2009 και έπειτα, ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων στην 

χώρα μας αγγίζει το 1 %, ρυθμός όπου στις χώρες της ευρωζώνης έχει εκμηδενιστεί. 

Από χρηματιστηριακή σκοπιά, οι αποδόσεις των κατοικιών ήταν υψηλότερες από 

αυτές των καταθέσεων ή του χρηματιστηρίου. Τα ακίνητα, προ φόρων, είχαν μια 

πραγματική απόδοση της τάξης του 145 %. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι μία 

επένδυση της τάξης των εκατό ευρώ μετατρέπεται σε τριακόσια ευρώ περίπου όταν 

μετατρέπεται σε επένδυση κατοικίας, σε διακόσια σαράντα ευρώ όταν επενδύεται 

στην τράπεζα (καταθέσεις) και σε διακόσια δέκα ευρώ όταν η επένδυση βρίσκεται σε 

μετοχές (μερίσματα).  

6.2 Δείκτες ακινήτων στην Ελλάδα 

 Η εταιρεία Propidex A.E. ιδρύθηκε από μεγάλους τραπεζικούς ομίλους σε αγαστή 

συνεργασία με την Quantos, εταιρεία στατιστικών αναλύσεων και μεθόδων Η 

εταιρεία δημιούργησε αριθμητικούς δείκτες ακινήτων, οι οποίοι στηρίζονται σε αξίες 

που προκύπτουν από τις εκτιμήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Παρόμοιες 

μεθοδολογίες ακολουθούνται και από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Πριν την 

δημιουργία αυτής της εταιρείας, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε αναλάβει τον ρόλο 

εκτίμησης και δημοσιοποίησης δεικτών, μεθοδολογία που στηριζότανε σε 

δημοσιεύσεις αγγελιών ακινήτων σε εφημερίδες. Οι δείκτες ακινήτων ξεκίνησαν να 

εκτιμώνται και να δημοσιοποιούνται από το 1999, κοστολογώντας τα ακίνητα σε 

χρηματικές μονάδες ανά τετραγωνικό μέτρο. Σήμερα το 70% της αγοράς ακινήτων 

περιέχεται στους δείκτες αυτούς, δίχως να περιλαμβάνονται οι συναλλαγές όπου δεν 

υπήρχε τραπεζικός δανεισμός καθώς και τραπεζικοί δανεισμοί ακινήτων τραπεζών, οι 

οποίες δεν συμμετέχουν στο εγχείρημα, όπως η τράπεζα Πειραιώς και η αγροτική 

τράπεζα. Επιπρόσθετα, υπάρχει έλλειψη σε στοιχεία όγκων οικοδομής, δεδομένου ότι 

οι οικοδομικές άδεις δεν αντιστοιχούν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα. 

Φυσικά, υπάρχει σημαντικό περιθώριο για επέκταση των δεικτών σε μονοκατοικίες 

και σε όλες τις τράπεζες, καθώς και επέκτασης των αρχικών πηγών των στοιχείων 

πέρα από τις τράπεζες, με την τράπεζα της Ελλάδος να καλείται να συγκεντρώσει και 

ολοκληρώσει τα δεδομένα που χρειάζονται για την πλήρη τιμολόγηση των κατοικιών 

του ελλαδικού χώρου. 
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6.3 Η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα σήμερα 

Κινητικότητα στα μικρότερα ακίνητα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, από ξένους 

αλλά και Έλληνες επενδυτές, με αύξηση των τιμών, παρατηρείται τα τελευταία έτη 

στην Ελλάδα. Σημαντική άνοδος παρατηρείται και σε τουριστικά ακίνητα δημοφιλών 

προορισμών, με την απουσία ζήτησης του μέσου Έλληνα να είναι χαρακτηριστικό 

στοιχείο, και τις μεταβιβάσεις ακινήτων να παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η 

εικόνα της αγοράς κατοικίας χαρακτηρίζεται και από την μεγάλη στροφή των 

κατοίκων του ελλαδικού χώρου στο ενοίκιο. Σε ενδιάμεση έκθεση της τράπεζας της 

Ελλάδος για τη νομισματική πολιτική, επιβεβαιώνεται η τάση σταθεροποίησης στην 

αγορά ακινήτων, τονίζοντας ότι εμφανίζονται ισχυρές πιέσεις και πτωτικές τάσεις σε 

ακίνητα χαμηλότερων κατηγοριών, τα οποία δεν ανήκουν σε τοποθεσίες που 

καταγράφεται μεγάλη ζήτηση. «Η σταδιακή διάχυση της ζήτησης στην αγορά 

ακινήτων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών της 

οικονομίας, τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την αποκατάσταση της 

παροχής ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα», αναφέρεται χαρακτηριστικά από 

τον Μπάμπη Χαραλαμπόπουλο, τέως πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Εκτιμητικής, πέραν φυσικά των απαραίτητων παρεμβάσεων «για τη βελτίωση των 

συνθηκών στον τομέα της φορολογίας». 

Η αγορά κατοικίας παρουσιάζει  έντονη κινητικότητα σε ακίνητα τουριστικού ή 

φοιτητικού ενδιαφέροντος, όπου σημειώνονται αυξήσεις τιμών και ενοικίων. 

Καταγράφονται αραιές μεταβιβάσεις ακινήτων σε περιοχές σχετικού ενδιαφέροντος 

με στασιμότητα στις τιμές του προηγούμενου έτους ενώ έντονη είναι η  

απουσία ζήτησης στη μεγάλη πλειονότητα των ακινήτων της χώρας. «Από τη μια 

πλευρά η σχετική αβεβαιότητα στην οικονομία, το μεγάλο απόθεμα και τα σενάρια 

για μαζικό ξεπούλημα κατοικιών που είναι συνδεδεμένα με «κόκκινα» δάνεια, 

δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο. Παραμένει η μείωση των αγοραπωλησιών, ο 

περιορισμός στη ζήτηση μεγάλων διαμερισμάτων, η στροφή σε μικρά και παλαιότερα 

ακίνητα», αναφέρει ο Χαραλαμπόπουλος θεωρώντας δεδομένο ότι το 2019 δε θα 

είναι εύκολη χρόνια για την αγορά κατοικίας στη χώρα μας, δεδομένου ότι υπάρχει 

έλλειψη ενδιαφέροντος από Έλληνες επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, ένα 

σημαντικό, θετικό στοιχείο για την αγορά αποτελεί το γεγονός ότι παρατηρείται 

σοβαρή κινητικότητα στα ακίνητα που μπορεί να ενοικιαστούν με βραχυχρόνιες 
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μισθώσεις, μέσω των διεθνών πλατφορμών, όπως το Airbnb και η Booking. 

Παρατηρούνται ανακαινίσεις και ενοικιάσεις διαμερισμάτων σε περιοχές μεγάλων 

αστικών κέντρων και πολυτελών και εξοχικών μονοκατοικιών σε τουριστικούς 

προορισμούς. Η συνεχιζόμενη κρίση και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των 

νοικοκυριών, εξακολουθεί να επηρεάζει και την οικονομική δραστηριότητα των 

επιχειρήσεων, οι οποίες αναζητούν στέγαση σε οικονομικότερους χώρους και 

μικρότερους ή να επαναδιαπραγματευθούν τα ενοίκια, σε χαμηλότερα σημεία 

ισορροπίας προκειμένου να επιβιώσουν. Εκεί που συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον των 

επιχειρήσεων είναι τα ,πολύ υψηλών προδιαγραφών, γραφεία, τα πράσινα κτίρια, που 

όμως είναι λιγοστά λόγω του ότι στα χρόνια της κρίσης ελάχιστες νέες κατασκευές 

γίνονται. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχει ανάκαμψη τιμών και ενοικίων, αλλά δεν 

υπάρχει επαρκές προϊόν ή συνήθως αυτή την περίοδο έχουμε ανάπτυξη νέων κτιρίων 

που γίνεται κατόπιν παραγγελίας από τους ενδιαφερόμενους. Γενικώς πάντως η 

οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και τα καταστήματα με ακριβά είδη και τα ακίνητα 

δευτερευόντων αξόνων, όπου έχει αυξηθεί ο αριθμός των κενών, πολλά δε των 

καταστημάτων αυτών παραμένουν στα αζήτητα.  

Στον χώρο των ξενοδοχείων, που συνδυάζεται απόλυτα με τον τουρισμό, 

σημειώνονται σοβαρές ανακατατάξεις. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης έχει 

προκαλέσει το ενδιαφέρον τόσο εγχώριων όσο και ξένων για ξενοδοχεία σε περιοχές 

που ζητούνται. Άρα παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα στον χώρο αυτό και σε 

πολλές περιπτώσεις ανεγείρονται ξενοδοχεία σε υψηλούς προορισμούς. Συνήθως 

ανεγείρονται μονάδες 4 και 5 αστέρων, βελτιώνοντας έτσι το δυναμικό της χώρας σε 

ξενοδοχεία πολύ ποιοτικών προδιαγραφών Έτσι σημειώνεται ζήτηση για ξενοδοχεία 

σε περιοχές όπου αναμένονται καλές πληρότητες, ενώ βλέπουμε ότι και στην Αθήνα 

έχει ξεσπάσει μια άνοδος στο άνοιγμα ξενοδοχείων που στο παρελθόν είχαν κλείσει, 

αλλά και με τη μετατροπή κτιρίων που είχαν άλλη χρήση και γίνονται πλέον 

ξενοδοχεία με πολύ καλές προδιαγραφές. Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι 

πολλά ξενοδοχεία βρίσκονται σε οικονομικές δυσκολίες, αναμένοντας μέσω 

αγοραπωλησιών, αλλά και μέσω πωλήσεων από τις τράπεζες. 

Από τον Φεβρουάριο του 2017 έως και τους πρώτους μήνες του 2019, στο μητρώο 

συναλλαγών ακινήτων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, είχαν καταχωρηθεί 

σχεδόν 40.000 πράξεις μεταβίβασης κατοικιών (13.249 το 2017, 21.201 το 2018 και 
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5.418 φέτος), ποσοστό 66,5 % του συνόλου των αγοραπωλησιών ακινήτων. Ανάλογη 

εικόνα παρατηρείται και όσον αφορά τον πιο «θερμό» μήνα για τις πωλήσεις 

κατοικιών και ακινήτων γενικότερα, δηλαδή τον Δεκέμβριο του κάθε έτους. Σύμφωνα 

με την επεξεργασία που πραγματοποίησε μελέτη της ένωσης μεσιτών 

πιστοποιημένων πραγματογνωμόνων Ελλάδας, βασισμένη σε όλα τα δεδομένα του 

μητρώου συναλλαγών της ανεξάρτητης αρχής, προκύπτει ότι τον Δεκέμβριο του 2018 

καταγράφηκαν συνολικά 3.105 αγοραπωλησίες κατοικιών, έναντι 1.882 συναλλαγών 

κατά τον αντίστοιχο μήνα του 2017, μια αύξηση της τάξεως του 65%. Τα παραπάνω 

συμπεράσματα για την πορεία της αγοράς κατοικίας πιστοποιούνται πλέον και από 

την επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των τιμών πώλησης κατοικιών. 

Διάγραμμα 14 : Πωλήσεις ακινήτων (2017 – 2019) 

 

 

6.4 Προοπτικές και εξέλιξη 

Όσον αφορά τις προσδοκίες για την αγορά ακινήτων, εκτιμάται ότι η σταδιακή 

σταθεροποίηση των τιμών θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη. Παρά το γεγονός ότι η 

δυνητική μαζική πώληση ακινήτων προς τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και η 

πλήρης ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από τα πιστωτικά ιδρύματα 

θα μπορούσαν να ασκήσουν περαιτέρω πίεση στις τιμές, εκτιμάται ότι η αρνητική 

επίδραση θα είναι βραχυπρόθεσμη και θα αφορά τα ακίνητα υποδεέστερων 
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χαρακτηριστικών. Μακροπρόθεσμα, η αναθέρμανση της αγοράς αναμένεται να 

ενισχύσει τη ζήτηση στην αγορά ακινήτων υψηλών προδιαγραφών και επενδυτικών 

χαρακτηριστικών, συμπαρασύροντας τελικώς ανοδικά τη ζήτηση σε όλο το φάσμα 

της αγοράς. Παράλληλα, επιβάλλεται να γίνουν συγκεκριμένα βήματα προς την 

ενίσχυση της ζήτησης, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τον ορθολογισμό της 

φορολόγησης των ακινήτων, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειών, αλλά και τη 

διαθεσιμότητα ανοικτών δημόσιων δεδομένων προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, 

απαραίτητων για την κατάρτιση των επιχειρηματικών σχεδίων. Η στήριξη της 

ζήτησης στην αγορά ακινήτων θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για το τραπεζικό 

σύστημα, την απασχόληση και την οικονομία συνολικά. 

Σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι  πλέον βρισκόμαστε σε μία νέα και διαφορετική 

κατάσταση από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, στον κλάδο των κατασκευών και 

των ακινήτων και ότι πλέον έχουν δημιουργηθεί σοβαρές προοπτικές ανάκαμψης του 

κλάδου. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής κτηματαγοράς είναι η 

έλλειψη επαρκών στοιχείων για σωστή ανάλυση της αγοράς. Αυτός είναι άλλος ένας 

λόγος που αλλάζουν σχετικά εύκολα οι τάσεις της αγοράς καθώς λόγω έλλειψης 

επαρκούς δείγματος και συγκέντρωσης δεδομένων είναι εύκολο να παρανοηθούν 

μικρές μεταβολές της ζήτησης, των τιμών και των δεικτών, οδηγώντας σε λάθος 

συμπεράσματα. Γεγονός είναι ότι η κτηματαγορά φαίνεται να σταθεροποιείται πλέον 

και να ανακόπτεται προσωρινά τουλάχιστον η πτώση τιμών που παρατηρήθηκε για 

περίπου μία δεκαετία. Σήμερα η όποια ποσοστιαία αλλαγή παρατηρείται,  αφορά σε 

χαμηλούς δείκτες και σχεδόν ανύπαρκτους όγκους συναλλαγών. Το πλαίσιο 

λειτουργίας της αγοράς δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει. Ο τεράστιος όγκος ακινήτων τα 

οποία βρίσκονται ή θα περάσουν στα χέρια των τραπεζών και  των ξένων 

επενδυτών  είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα διατεθούν στην αγορά και θα 

επηρεάσουν  αρνητικά τις τιμές αλλά και το ισοζύγιο προσφοράς ζήτησης. Την ίδια 

στιγμή οι τράπεζες δεν έχουν προς το παρόν τη δυνατότητα να προφέρουν 

χρηματοδοτικά προϊόντα που θα στηρίξουν την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της 

αγοράς ακινήτων. Η αγορά ακινήτων δεν λειτουργεί στο κενό. Αποτελεί μέρος της 

οικονομίας κάθε χώρας και επηρεάζεται έμμεσα αλλά και άμεσα από τα 

μακροοικονομικά δεδομένα και τις μεταβολές τους. Με δεδομένη την αδυναμία του 

τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει, την οικονομική δυσκαμψία του μέσου 

Έλληνα, τη βαριά φορολογία αλλά και το χαμηλό επενδυτικό ενδιαφέρον ξένων 
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επενδυτών, οι προοπτικές της ελληνικής κτηματαγοράς αν και παρουσιάζουν θετικά 

χαρακτηριστικά παραμένουν αδιευκρίνιστες και ασαφείς, σε αναμονή των 

οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων της χώρας. 

7. Εμπειρική ανάλυση 

7.1 Χρονολογική σειρά 

Με τον όρο χρονολογική σειρά περιγράφεται μια σειρά από παρατηρήσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε κάθε χρονική περίοδο. Πρόκειται για ένα δείγμα τιμών και 

παρατηρήσεων, οι οποίες είναι χρονικά τοποθετημένες. Οι χρονικές σειρές 

διακρίνονται σε στάσιμες (αυστηρά ή ασθενώς) και μη στάσιμες. Μια χρονολογική 

σειρά χαρακτηρίζεται αυστηρά στάσιμη εάν η κατανομή των τιμών που 

καταγράφονται παραμένει διαχρονικά σταθερή, με την τιμή του μεγέθους να 

παραμένει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αμετάβλητη. Μια χρονική σειρά 

χαρακτηρίζεται ως ασθενώς στάσιμη όταν τα μέτρα θέσης και διασποράς της 

μεταβλητής, όπως η μέση τιμή, η διασπορά και η συνδιακύμανση παραμένουν 

σταθερά για οποιοδήποτε συνδυασμό (δείγμα) των τιμών της μεταβλητής. Μη 

στάσιμη ονομάζεται μια χρονική σειρά, η οποία δεν παρουσιάζει τα κριτήρια 

στασιμότητας που προαναφέρθηκαν.. Ολοκλήρωση μιας χρονικής σειράς ονομάζεται 

η διαδικασία μετατροπής μιας μη στάσιμης σε στάσιμη χρονική σειρά, παίρνοντας τις 

διαφορές των τιμών τους. Γενικά, αν μία μη στάσιμη χρονολογική σειρά 

μετατρέπεται  σε στάσιμη, παίρνοντας τις d διαφορές της, τότε η χρονική σειρά είναι 

ολοκληρωμένη d τάξης, και συμβολίζεται ως I(d). Αν δε μετατρέπεται σε στάσιμη, 

τότε ονομάζεται μη ολοκληρωμένη. Οι οικονομικοί αναλυτές μελετούν χρονικές 

σειρές για τον εντοπισμό μακροχρόνιων σχέσεων και ισορροπιών που 

δημιουργούνται από τις τάσεις της αγοράς. Στον πραγματικό κόσμο οι χρονικές 

σειρές εμφανίζουν χαρακτηριστικά μη στάσιμων χρονολογικών σειρών. Υπάρχουν 

διάφοροι έλεγχοι στασιμότητας, οι οποίοι μας κατευθύνουν σε διαπιστώσεις σχετικά 

με τη στασιμότητα ή μη των χρονικών σειρών. Χαρακτηριστικοί είναι οι οπτικοί 

έλεγχοι, που διακρίνονται σε κλασσικούς (αυτοσυσχέτιση) και σε σύγχρονους 

(μοναδιαίες ρίζες). 
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7.2 Θεωρία συνολοκλήρωσης 

Σε προβλήματα οικονομικής φύσης οι περισσότερες χρονικές σειρές, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι μη στάσιμες. Δύο μη στάσιμων μεταβλητών, μετά από 

εφαρμογή της μεθόδου της παλινδρόμησης, εμφανίζουν υψηλή συσχέτιση, ενώ στην 

πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ τους. Το φαινόμενο αυτό καλείται 

πλασματική παλινδρόμηση (Granger & Newbold, 1974).  Η πλασματική 

παλινδρόμηση οφείλεται στην ύπαρξη χρονικών τάσεων στις χρονικές σειρές. Η 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος γίνεται με την μελέτη των πρώτων διαφορών, 

αποφεύγοντας την ανάλυση των επιπέδων των χρονολογικών τάσεων, δεδομένου ότι 

το ενδιαφέρον της μελέτης επικεντρώνεται στις μακροχρόνιες τάσεις που εμφανίζουν 

τα μεγέθη και όχι στις βραχυχρόνιες. Αν οι χρονολογικές σειρές που αναλύονται στην 

παλινδρόμηση εμφανίζουν την ίδια τάση αλλιώς εμφανίζουν όμοια χρονική 

μετακίνηση, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το μοντέλο παλινδρόμησης δεν 

είναι πλασματικά και μπορούν να αναλυθούν και να περιγραφούν από στατιστικούς 

ελέγχους (t – student ή κατανομής F). Ο συγχρονισμός των μη στάσιμων χρονικών 

σειρών είναι η βασική ιδέα πίσω από τον ορισμό της συνολοκλήρωσης, δηλαδή το 

γεγονός ότι δύο η περισσότερες μεταβλητές κινούνται μακροπρόθεσμα προς την ίδια 

κατεύθυνση (Engle & Granger, 1987).  Συνεκτιμώντας τους παραπάνω ορισμούς και 

εκτιμήσεις, η συνολοκλήρωση είναι ένας τρόπος να εκφραστεί η ύπαρξη 

μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χρονικών σειρών. Θεωρώντας 

ότι δύο μεταβλητές συνολοκληρώνονται και ότι το σφάλμα, δηλαδή η απόκλιση από 

την πραγματικότητα, είναι στάσιμο με μέση τιμή κοντά στο μηδέν, υιοθετείται η 

εξίσωση : Υ(t) = β(0) + β(1) Χ(t) + ε(t) 

Ο Stock το 1987 απέδειξε ότι για μεγάλα δείγματα ο  στατιστικός εκτιμητής OLS 

είναι συνεπής και αποτελεσματικός, καθώς συγκλίνει γρηγορότερα στις πραγματικές 

τιμές των συντελεστών παλινδρόμησης. Προκειμένου να ελεγχθεί η συνολοκλήρωση 

δύο ή περισσότερων μεταβλητών, υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία δύο βασικές 

μέθοδοι, η μέθοδος μια εξίσωσης και η μέθοδος συστήματος δύο εξισώσεων. Στην 

πρώτη μέθοδο περιλαμβάνονται έλεγχοι συνολοκλήρωσης, στους οποίους ελέγχεται 

κάθε φορά μια εξίσωση για την διαπίστωση ύπαρξης ενός διανύσματος 

συνολοκλήρωσης μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Η δεύτερη μέθοδος 

στηρίζεται σε VAR υποδείγματα, μέθοδος συνολοκλήρωσης πολλών μεταβλητών.Η 

πιο γνωστή μέθοδος της κατηγορίας αυτής είναι η μέθοδος του Johansen, η οποία 

αναλύεται διεξοδικά στη συνέχεια. 



[43] 
 

 

7.2.1 Υπόδειγμα Αυτοπαλίνδρομου Διανύσματος - Vector Autoregressive (VAR) 

Model 

Η δομημένη προσέγγιση μοντελοποίησης χρονολογικών σειρών χρησιμοποιεί την 

οικονομική θεωρία για να μοντελοποιήσει την σχέση μεταξύ διαφόρων μεταβλητών 

ενδιαφέροντος. Όμως, η οικονομική θεωρία, πολλές φορές, δεν είναι αρκετά πλούσια 

ώστε να παρέχει ένα δυναμικό προσδιορισμό που να αναγνωρίζει όλες αυτές τις 

σχέσεις. Επιπλέον, η εκτίμηση και η συμπερασματολογία καθίσταται πολύπλοκη, 

λόγω του γεγονότος ότι και στις δύο πλευρές των εξισώσεων μπορεί να εμφανίζονται 

ενδογενείς μεταβλητές. Έτσι, τα παραπάνω προβλήματα οδηγούν σε εναλλακτικές 

μη-δομημένες προσεγγίσεις για την μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ διαφόρων 

μεταβλητών. Μία από αυτές αποτελεί η ανάλυση των VAR (Vector Autoregressive) 

μοντέλων. Τα συγκεκριμένα μοντέλα χρησιμοποιούνται, συνήθως, για συστήματα 

πρόβλεψης αλληλοσχετιζόμενων χρονικών σειρών, δηλαδή για βραχυχρόνιες 

προβλέψεις και για την ανάλυση της δυναμικής επίδρασης που έχουν τυχαίες 

διαταραχές στο σύστημα των μεταβλητών. Η προσέγγιση VAR μεταχειρίζεται κάθε 

ενδογενή μεταβλητή του συστήματος σαν μία συνάρτηση όλων των ενδογενών 

μεταβλητών του συστήματος με χρονική υστέρηση.  Η μαθηματική παρουσίαση ενός 

διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου μοντέλου τάξης p, VAR(p) είναι της μορφής :  

Y (t)
 
= A (1) Y (t – 1)

 
+ … + A (p)

 
Y (t – p)

 
+ B I (t)

 
+ ε (t), όπου 

 
 

Y (t)
 
: διάνυσμα ενδογενών μεταβλητών  

I (t) : διάνυσμα από εξωγενείς μεταβλητές  

A (1), A (p), 
 
B: μήτρες των συντελεστών που θα εκτιμηθούν  

ε (t) : διάνυσμα σφάλματος  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την εκτίμηση ενός υποδείγματος VAR, εκτός των 

υποθέσεων για την συμπεριφορά των σφαλμάτων, θα πρέπει επίσης να ικανοποιείται 

και η υπόθεση της στασιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι το διάνυσμα των μεταβλητών Υ 

(t)
 
θα πρέπει να έχει σταθερό μέσο και σταθερές συνδιακυμάνσεις,  
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7.2.2 Η μέθοδος Johansen 

 

Η μέθοδος Johansen πήρε το όνομά της από τον Soren Johansen, ο οποίος ανέπτυξε 

μια διαδικασία ελέγχου συνολοκλήρωσης πολλών χρονικών σειρών. Όπως 

προαναφέρθηκε η μέθοδος Johansen ανήκει στην κατηγορία μεθόδων συστήματος 

εξισώσεων οι οποίες στηρίζονται στα VAR υποδείγματα. Ένα υπόδειγμα VAR 

μπορεί να πάρει τη μορφή ενός διανυσματικού υποδείγματος διόρθωσης (VEC – 

Vector Error Correction Model), παίρνοντας την μορφή : 

 ΔΥ (t) = B Y(t-1) + ∑ 𝐵 (𝑗)𝛥𝛶 (𝑡 − 1)𝑘−1
𝑗=1  + e (t), 

όπου Β = - (Ι – Α(1) – Α(2) - … - Α(κ)) και Β(j) = - (A(j+1) – A(j+2) - … A(j+k)) 

Εάν όλες οι μεταβλητές του είναι ολοκληρωμένες σε πρώτο βαθμό, οι μεταβλητές 

Υ(t-j) είναι στάσιμες. Το υπόδειγμα αυτό είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με συνέπεια 

κάτω από την υπόθεση ότι όλες του οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες, έτσι 

ώστε το Β Υ(t-1) να είναι επίσης στάσιμο. Εάν ο βαθμός της μήτρας Β είναι μηδέν, 

τότε όλοι οι παράμετροι στη μήτρα αυτή είναι μηδέν. Επομένως ο μηχανισμός 

διόρθωσης λαθών Β Υ(t-1) δεν υπάρχει, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος και άρα οι 

μεταβλητές αυτές δεν είναι συνολοκληρωμένες. Το υπόδειγμα VAR θα μπορούσε να 

διαμορφωθεί σε όρους πρώτων διαφορών των μεταβλητών αυτών. Επίσης εάν ο 

βαθμός της μήτρας Β ισούται με m, δηλαδή οι γραμμές της είναι γραμμικά 

ανεξάρτητες, η διανυσματική διαδικασία {Υt} είναι στάσιμη, πράγμα που σημαίνει 

ότι όλες οι μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες τάξεως μηδέν και επομένως δεν 

ανακύπτει η συνολοκλήρωσης. Τέλος εάν ο βαθμός του διανυσματικού πεδίου Β 

ισούται με r, όπου r < m, δηλαδή οι γραμμές της δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητες, 

αποδεικνύεται ότι η μήτρα αυτή μπορεί να γραφεί ως: B = D · C΄, όπου D και C είναι 

μήτρες διαστάσεων m x r. Η μήτρα C ονομάζεται μήτρα συνολοκλήρωσης και η 

μήτρα D ονομάζεται «μήτρα προσαρμογής». Με άλλα λόγια ο βαθμός r της μήτρας Β 

προσδιορίζει τον αριθμό των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης ή αλλιώς τον βαθμό 

συνολοκλήρωσης. 

Τα βήματα της διαδικασίας Johansen διαμορφώνονται ως εξής : 

1. Χρησιμοποιώντας ελέγχους των μοναδιαίων ριζών, βρίσκουμε τις τάξεις 

ολοκληρώσεως των m μεταβλητών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση. 

2. Χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές σε όρους αρχικών επιπέδων διαμορφώνουμε ένα 
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υπόδειγμα VAR και επιλέγουμε την τάξη του VAR, έστω k, χρησιμοποιώντας 

κατάλληλους ελέγχους 

3. Ανάγουμε μέσω παλινδρόμησης το Υ(t) επάνω στις Υ(t-1), Υ(t-2), …, -Υ(t-k+1) 

και αποθηκεύουμε τα κατάλοιπα από τα οποία κατασκευάζουμε το διάνυσμα R0(t), 

διαστάσεων mx1 λαμβάνοντας το t-στό στοιχείο από τα αποθηκευμένα κατάλοιπα, 

από καθεμιά από τις υποτιθέμενες παλινδρομήσεις των m μεταβλητών. 

4. Ανάγουμε μέσω παλινδρόμησης το Υ(t-k) επάνω στις Υ(t-1), Υ(t-2), …, Υ(t-k+1) 

και αποθηκεύουμε τα κατάλοιπα από τα οποία κατασκευάζουμε το διάνυσμα R(kt), 

διαστάσεων mx1 λαμβάνοντας το t-στό στοιχείο από τα αποθηκευμένα κατάλοιπα, 

από καθεμιά από τις υποτιθέμενες παλινδρομήσεις των m μεταβλητών. 

5. Υπολογίζουμε τις τέσσερις μήτρες S(00), S(0k), S(k0), S(kk), διαστάσεων mxn (n 

= μέγεθος δείγματος) από τον τύπο S(ij) = 1/n * ∑ 𝑅(𝑖𝑡) ∗ 𝑅(𝑗𝑡)𝑛
𝑡=1  , για i, j = 0,k 

6. Βρίσκουμε τις κανονικές συσχετίσεις που αντιστοιχούν στις χαρακτηριστικές ρίζες 

της μήτρας. 

7. Στο έβδομο βήμα επανερχόμαστε σε αυτό που προαναφέρθηκε σχετικά με το 

βαθμό της μήτρας Β. Έτσι, αν βαθμός (Β) = 0, τότε οι μεταβλητές δεν είναι 

συνολοκληρωμένες, ενώ αν βαθμός(Β) = m, τότε οι μεταβλητές είναι στάσιμες και αν 

βαθμός(Β) = r, όπου 0<r<m, τότε οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες. Επιπλέον 

είναι γνωστό ότι ο βαθμός της μήτρας Β ισούται με τον αριθμό των χαρακτηριστικών 

ριζών που είναι σημαντικά διάφορες του μηδενός. Επομένως η προσπάθεια εύρεσης 

του βαθμού της μήτρας Β ανάγεται στον έλεγχο σημαντικότητας των 

χαρακτηριστικών ριζών. Ο έλεγχος σημαντικότητας βασίζεται στα δύο παρακάτω 

στατιστικά του λόγου πιθανοφανειών, στον έλεγχο ίχνους και στον έλεγχο μέγιστης 

ιδιοτιμής. Οι κρίσιμες τιμές των στατιστικών μπορούν να αναζητηθούν σε 

αντίστοιχους πίνακες κρίσιμων τιμών. Και στους δύο ελέγχους παραπάνω, ο έλεγχος 

των υποθέσεων σταματά όταν προχωρώντας από πάνω προς τα κάτω συναντάμε το 

πρώτο μη σημαντικό αποτέλεσμα. Για την περίπτωση αυτή ο βαθμός r της μήτρας Β 

είναι αυτός που υποδεικνύεται από την αντίστοιχη μηδενική υπόθεση. 

 

7.2.3 Ανάλυση διάσπασης της διακύμανσης -Variance Decomposition Analysis  

 

Η ανάλυση διάσπασης της διακύμανσης των μεταβλητών σε επιμέρους ποσοστά 

επηρεασμού μας πληροφορεί για την βαρύτητα της επίδρασης των μεταβλητών 

ενδιαφέροντος στην υπό εξέταση μεταβλητή. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε 
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ποιο ποσοστό της διακύμανσης της εξεταζόμενης μεταβλητής εξηγείται από τον 

εαυτό της και ποιο από τις υπόλοιπες μεταβλητές που συμπεριλαμβάνονται στην 

ανάλυση. Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη μέθοδος μας παρέχει πληροφορίες για την 

σχετική σημασία του κάθε τυχαίου σφάλματος όσον αφορά την επίδρασή του στις 

μεταβλητές του VAR συστήματος.  

 

7.2.4 Ανάλυση συνάρτησης αιφνιδίων αντιδράσεων - Impulse Response Function 

Analysis 

 

Τα διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα στερούνται κάποιας θεωρητικής 

βάσεως με αποτέλεσμα να μην είναι πολλές φορές σαφές το τι παριστάνουν οι 

συντελεστές των συγκεκριμένων υποδειγμάτων από την άποψη της οικονομικής 

θεωρίας. Ως συνέπεια, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η εκτίμηση των 

αποκαλούμενων συναρτήσεων αιφνιδίων αντιδράσεων. Η συνάρτηση αιφνιδίων 

αντιδράσεων προσδιορίζει την επίδραση που έχει στις ενδογενείς μεταβλητές του 

συστήματος μία τυχαία, αιφνίδια διαταραχή στις μεταβλητές. Συνήθως, οι διαταραχές 

εκφράζονται σε όρους τυπικών αποκλίσεων. Επομένως, η συνάρτηση αιφνιδίων 

αντιδράσεων περιγράφει τις επιπτώσεις στις ενδογενείς μεταβλητές, για έναν αριθμό 

μελλοντικών περιόδων, όταν μεταβάλλονται οι όροι διαταραχής. Με άλλα λόγια, 

μέσω της ανάλυσης της συνάρτησης αιφνιδίων αντιδράσεων αναλύεται και 

εξετάζεται η αντίδραση μιας μεταβλητής σε μία απρόβλεπτη διαταραχή σε μια άλλη 

μεταβλητή. Μία απρόβλεπτη διαταραχή  σε μία μεταβλητή επηρεάζει άμεσα όχι μόνο 

την ίδια, αλλά μεταδίδεται και στις υπόλοιπες ενδογενείς μεταβλητές του 

συστήματος, μέσω της δυναμικής δομής του VAR (Vector Autoregressive) μοντέλου. 

 

7.3 Δείγμα μελέτης 
 

Στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα μηνιαίες τιμές 

του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, του ποσοστού ανεργίας, του δείκτη τιμών 

καταναλωτή, του δείκτη τιμών κατοικιών, του δείκτη κατασκευαστικού κόστους, της 

συνολικής ροής χρηματοδότησης για οικοδομικές κατασκευές και ακίνητα (σε 

εκατομμύρια ευρώ) και τέλος τα επιτόκια δανειακών κεφαλαίων προς νοικοκυριά, 

ελεύθερους επαγγελματίες και μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν για χρονική περίοδο από το 2000 έως το 2018, δημιουργώντας επτά 
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χρονικές σειρές, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει 216 παρατηρήσεις. Τα 

δεδομένα παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτημα που βρίσκεται στο τέλος της 

εργασίας και συλλέχθηκαν από επίσημες εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και από 

την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος συνολοκλήρωσης των 

μεταβλητών που προαναφέρθηκαν, διερευνώντας την μακροπρόθεσμη σχέση που 

συνδέει τις μεταβλητές αυτές. Οι έλεγχοι και τα διαγράμματα πραγματοποιήθηκαν 

στο πρόγραμμα E – views 10. Μια σύντομη περιγραφή των οικονομικών μεγεθών 

(μεταβλητών) που συμμετέχουν στην έρευνα ακολουθεί. 

 

 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (IPI) : καταρτίζεται μηνιαία και καταγράφει 

την προστιθέμενη αξία κόστους των συντελεστών παραγωγής σε σταθερές 

τιμές. 

 Ποσοστό ανεργίας : ο αριθμός των ανέργων διαιρούμενος με το σύνολο του 

εργατικού δυναμικού. 

 Δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) : δείκτης μέτρησης του κόστους ζωής και 

διαβίωσης που βασίζεται στις μεταβολές των λιανικών τιμών των 

περισσοτέρων αγαθών ή υπηρεσιών. Μετρά την διακύμανση των  τιμών στα 

αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι πολίτες. 

 Δείκτης  τιμών ακινήτων (ΗPI) : αριθμητικοί δείκτες οι οποίοι στηρίζονται σε 

αξίες που προκύπτουν από τις εκτιμήσεις ακινήτων των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

 Δείκτης κατασκευαστικού κόστους : Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στην 

εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μίας 

οικοδομικής κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών 

που καταβάλλει για υλικά, εργασία και λοιπά έξοδα. Καταγράφει διαχρονικά 

τη μεταβολή των τιμών των εισροών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών. 

 Ροές χρηματοδότησης για στεγαστικά : σύνολο δανειακών κεφαλαίων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για οικοδομικές κατασκευές και ακίνητα. 

 Επιτόκιo δανεισμού προς νοικοκυριά, ελεύθερους επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις : το ποσό που καταβάλλεται από τον δανειολήπτη στον δανειστή 

για τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού υπό δανεισμό. 
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7.4 Έλεγχοι στασιμότητας δείγματος 

 

Για κάθε μεταβλητή παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα, δίνοντας μας μια 

οπτική εικόνα σχετικά με την στασιμότητα της μεταβλητής. Ο έλεγχος στασιμότητας 

που ακολουθεί προκύπτει από τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας με την μέθοδο του  

ελέγχου Dickey-Fuller (ADF).  Σε περίπτωση που δεν είναι στάσιμη θα συνεχίζουμε 

τον έλεγχο για την πρώτη, τη δεύτερη και τις υπόλοιπες διαφορές, μέχρι να βρούμε 

την τάξη ολοκλήρωσης. Η συγκεκριμένη διαδικασία όπως αναφέραμε και πιο πάνω 

αποτελεί το πρώτο βήμα της μεθόδου του Johansen. Στον έλεγχο της μοναδιαίας 

ρίζας αποφασίζουμε για τη στασιμότητα μιας μεταβλητής με βάση τις εξής 

υποθέσεις: 

 

 Η(0) : η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη, άρα υπάρχει μοναδιαία ρίζα 

 Η(1) : η χρονική σειρά είναι στάσιμη, άρα δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα 

 

Η αποδοχή ή απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης γίνεται με τη σύγκριση του ADF test 

statistic και της κρίσιμης τιμής. Συγκεκριμένα, αν ισχύει η ανισότητα | ADF test 

statistic | > | critical value |, τότε απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και η σειρά 

είναι στατική. 

 

 Ξεκινώντας με την μεταβλητή ποσοστό ανεργίας, παρατηρούμε από το διάγραμμα 

ότι η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη, καθώς τα έτη της οικονομικής κρίσης τα 

ποσοστά ανεργίας εκτινάχθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 
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Συνεχίζοντας τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας για την συγκεκριμένη μεταβλητή, 

προκύπτει: 

 

Null Hypothesis: ANER has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 12 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.075374  0.0300 

Test critical values: 1% level  -3.462574  

 5% level  -2.875608  

 10% level  -2.574346  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ANER)   

Method: Least Squares   

Date: 08/25/19   Time: 19:46   

Sample (adjusted): 2002M02 2018M12  

Included observations: 203 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ANER(-1) -0.010178 0.003310 -3.075374 0.0024 

D(ANER(-1)) -0.006331 0.053820 -0.117632 0.9065 

D(ANER(-2)) -0.006331 0.053820 -0.117632 0.9065 

D(ANER(-3)) 0.223228 0.053888 4.142474 0.0001 

D(ANER(-4)) 0.013074 0.054570 0.239586 0.8109 

D(ANER(-5)) 0.013074 0.054570 0.239586 0.8109 

D(ANER(-6)) -0.162716 0.054665 -2.976573 0.0033 

D(ANER(-7)) -0.004090 0.054330 -0.075289 0.9401 
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D(ANER(-8)) -0.004090 0.054330 -0.075289 0.9401 

D(ANER(-9)) 0.178130 0.056319 3.162859 0.0018 

D(ANER(-10)) 0.018241 0.055464 0.328887 0.7426 

D(ANER(-11)) 0.018241 0.055464 0.328887 0.7426 

D(ANER(-12)) 0.690551 0.055828 12.36915 0.0000 

C 0.153478 0.057432 2.672343 0.0082 
     
     R-squared 0.703654     Mean dependent var 0.035961 

Adjusted R-squared 0.683271     S.D. dependent var 0.586850 

S.E. of regression 0.330272     Akaike info criterion 0.688672 

Sum squared resid 20.61604     Schwarz criterion 0.917169 

Log likelihood -55.90017     Hannan-Quinn criter. 0.781112 

F-statistic 34.52063     Durbin-Watson stat 2.068129 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

Συγκρίνουμε το ADF test statistic με την critical value για επίπεδο εμπιστοσύνης 5%, 

δηλαδή | -3,075374 | > | -2,875608 |. Η ανισότητα ισχύει, επομένως απορρίπτουμε την 

μηδενική υπόθεση και η χρονική σειρά είναι στάσιμη. 

 

Συνεχίζοντας την διαδικασία με την μεταβλητή cpi (δείκτης καταναλωτή), 

παρατηρείται στο διάγραμμα μια μη στάσιμη χρονική σειρά, το οποίο επιβεβαιώνεται 

και από τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας επιπέδου, όπου η ανισότητα | -1,754119 | < | -

2,875608 | δεν ισχύει. Αποδεχόμενοι την  αρχική υπόθεση, ότι η χρονική σειρά δεν 

είναι στάσιμη, η διαδικασία συνεχίζεται με τις πρώτες διαφορές. 
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Null Hypothesis: CPI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 12 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.754119  0.4025 

Test critical values: 1% level  -3.462574  

 5% level  -2.875608  

 10% level  -2.574346  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(CPI)   

Method: Least Squares   

Date: 08/25/19   Time: 20:09   

Sample (adjusted): 2002M02 2018M12  

Included observations: 203 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CPI(-1) -0.006363 0.003627 -1.754119 0.0810 

D(CPI(-1)) -0.011922 0.057294 -0.208083 0.8354 

D(CPI(-2)) -0.021525 0.057827 -0.372226 0.7101 

D(CPI(-3)) -0.007087 0.057506 -0.123231 0.9021 

D(CPI(-4)) 0.007428 0.057474 0.129241 0.8973 

D(CPI(-5)) -0.061580 0.057310 -1.074524 0.2840 

D(CPI(-6)) 0.288637 0.057455 5.023691 0.0000 

D(CPI(-7)) -0.061407 0.057279 -1.072065 0.2851 

D(CPI(-8)) -0.071978 0.057524 -1.251263 0.2124 

D(CPI(-9)) -0.065904 0.057733 -1.141523 0.2551 

D(CPI(-10)) -0.098127 0.057946 -1.693409 0.0920 

D(CPI(-11)) -0.010190 0.058397 -0.174489 0.8617 

D(CPI(-12)) 0.606326 0.058398 10.38258 0.0000 

C 0.687838 0.374252 1.837904 0.0676 
     
     R-squared 0.873156     Mean dependent var 0.134151 

Adjusted R-squared 0.864432     S.D. dependent var 1.169990 

S.E. of regression 0.430785     Akaike info criterion 1.220059 

Sum squared resid 35.07388     Schwarz criterion 1.448556 

Log likelihood -109.8360     Hannan-Quinn criter. 1.312500 

F-statistic 100.0788     Durbin-Watson stat 1.949756 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Δημιουργώντας τις πρώτες διαφορές και τις δεύτερες διαφορές της μεταβλητής, 

επαναλαμβάνεται ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας. Αρχικά από το διάγραμμα φαίνεται ότι 

η χρονική σειρά είναι στάσιμη. 
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Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ο πίνακας για τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας των 

δεύτερων διαφορών της μεταβλητής εμφανίζεται στη συνέχεια : 

 

 

Null Hypothesis: DDCPI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 10 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.37212  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.462574  

 5% level  -2.875608  

 10% level  -2.574346  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DDCPI)   

Method: Least Squares   

Date: 08/25/19   Time: 20:34   

Sample (adjusted): 2002M02 2018M12  

Included observations: 203 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DDCPI(-1) -9.246155 0.747338 -12.37212 0.0000 

D(DDCPI(-1)) 7.279128 0.726027 10.02598 0.0000 

D(DDCPI(-2)) 6.336340 0.689406 9.191011 0.0000 

D(DDCPI(-3)) 5.430572 0.636964 8.525713 0.0000 

D(DDCPI(-4)) 4.574779 0.569967 8.026399 0.0000 

D(DDCPI(-5)) 3.697928 0.487303 7.588559 0.0000 

D(DDCPI(-6)) 3.151210 0.382025 8.248694 0.0000 
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D(DDCPI(-7)) 2.579571 0.286106 9.016145 0.0000 

D(DDCPI(-8)) 1.972966 0.198243 9.952258 0.0000 

D(DDCPI(-9)) 1.340369 0.120398 11.13280 0.0000 

D(DDCPI(-10)) 0.652326 0.056256 11.59563 0.0000 

C -0.014301 0.030630 -0.466893 0.6411 
     
     R-squared 0.977515     Mean dependent var 0.013305 

Adjusted R-squared 0.976220     S.D. dependent var 2.829475 

S.E. of regression 0.436329     Akaike info criterion 1.236452 

Sum squared resid 36.36310     Schwarz criterion 1.432307 

Log likelihood -113.4999     Hannan-Quinn criter. 1.315687 

F-statistic 754.8596     Durbin-Watson stat 1.980819 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Η(0) : η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη, άρα υπάρχει μοναδιαία ρίζα  

Η(1) : η χρονική σειρά είναι στάσιμη, άρα δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα 

 

Συγκρίνοντας το ADF test statistic με την critical value για επίπεδο εμπιστοσύνης 

5%, προκύπτει ότι | -12,37212| > | -2,875608 |. Η ανισότητα ισχύει, η μηδενική 

υπόθεση απορρίπτεται, η ddcpi είναι στάσιμη και η μεταβλητή είναι ολοκληρωμένη 

ως προς δεύτερη τάξη. 

 

Συνεχίζοντας με το διάγραμμα και τον πίνακα για έλεγχο μοναδιαίας ρίζας της 

επόμενης μεταβλητής epit (επιτόκια), παρατηρείται ότι η χρονική σειρά είναι μη 

στάσιμη. Ο έλεγχος δίνει | -2,27| < | -2,87 |.  
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Null Hypothesis: EPIT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.272814  0.1818 

Test critical values: 1% level  -3.461783  

 5% level  -2.875262  

 10% level  -2.574161  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EPIT)   

Method: Least Squares   

Date: 08/25/19   Time: 20:44   

Sample (adjusted): 2001M09 2018M12  

Included observations: 208 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EPIT(-1) -0.050677 0.022297 -2.272814 0.0241 

D(EPIT(-1)) -0.286751 0.070427 -4.071580 0.0001 

D(EPIT(-2)) -0.046549 0.071814 -0.648183 0.5176 

D(EPIT(-3)) 0.257972 0.072001 3.582872 0.0004 

D(EPIT(-4)) -0.070240 0.073802 -0.951740 0.3424 

D(EPIT(-5)) -0.053156 0.073017 -0.727993 0.4675 

D(EPIT(-6)) 0.283351 0.073239 3.868841 0.0001 

D(EPIT(-7)) 0.226991 0.072063 3.149902 0.0019 

C 0.268216 0.124182 2.159871 0.0320 
     
     R-squared 0.312993     Mean dependent var -0.013558 

Adjusted R-squared 0.285375     S.D. dependent var 0.288063 

S.E. of regression 0.243516     Akaike info criterion 0.055036 

Sum squared resid 11.80069     Schwarz criterion 0.199449 

Log likelihood 3.276273     Hannan-Quinn criter. 0.113429 

F-statistic 11.33279     Durbin-Watson stat 1.947238 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

Το διάγραμμα και ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας της μεταβλητής για τις πρώτες 

διαφορές, αποδεικνύουν ότι η χρονική σειρά είναι στάσιμη και η μεταβλητή epit είναι 

ολοκληρωμένη ως προς την πρώτη τάξη. 
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Null Hypothesis: DEPIT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.596488  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.461178  

 5% level  -2.874997  

 10% level  -2.574019  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DEPIT)   

Method: Least Squares   

Date: 08/25/19   Time: 20:52   

Sample (adjusted): 2001M05 2018M12  

Included observations: 212 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DEPIT(-1) -1.152938 0.151773 -7.596488 0.0000 

D(DEPIT(-1)) -0.156257 0.113735 -1.373868 0.1710 

D(DEPIT(-2)) -0.300985 0.067804 -4.439017 0.0000 

C -0.014416 0.017520 -0.822834 0.4115 
     
     R-squared 0.698976     Mean dependent var -0.001698 

Adjusted R-squared 0.694634     S.D. dependent var 0.459621 

S.E. of regression 0.253986     Akaike info criterion 0.115613 

Sum squared resid 13.41786     Schwarz criterion 0.178945 

Log likelihood -8.255017     Hannan-Quinn criter. 0.141211 

F-statistic 160.9912     Durbin-Watson stat 1.968667 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Παρόμοιες διαδικασίες για τον έλεγχο στασιμότητας ακολουθούνται και για τις 

υπόλοιπες μεταβλητές, όπου τα αρχικά τους διαγράμματα δεν μας δίνουν την 

αίσθηση ότι οι χρονικές σειρές είναι στάσιμες. Σε μια πραγματική ανάλυση των τιμών 

των μεταβλητών παρατηρείται ότι ο βιομηχανικός δείκτης ακολουθεί καθοδική 

πορεία στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης, το κόστος κατασκευής παρουσιάζει 

μόνιμα αυξητικές τάσεις και μια τάση σταθεροποίησης του σε υψηλά επίπεδα τα 

τελευταία έτη, ο δείκτης ακινήτων μετά την αύξηση που καταγράφηκε τα έτη 2007 

έως 2011, επιστρέφει σε κανονικές τιμές προ οικονομικής ύφεσης και τέλος η 

χρηματική και δανειακή ροή χρημάτων των τραπεζών για στεγαστικές ανάγκες 

εκτινάχθηκε σε υψηλά επίπεδα τιμών από το 2004, επίπεδα που διατηρούνται έως και 

σήμερα.  

Τέλος, διεξήγαγα και τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας Phillips Peron, ο οποίος μας 

υποδυκνύει ότι όλες οι χρονολιγικές μεταβλητές που συμπεριλαμνάνονται στο 

μοντέλο μας, είναι ολοκληρωμένες ως προς την πρώτη τάξη, για επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05, όπως μπορούμε να δούμε ξεκαθαρα και απο τα διαγράμματα 

των μεταβλητών μας. 

 Άρα, εφόσον οι χρονοσείρες μας έιναι όλες της Ι(1) μπορούμε να προχωρήσουμε 

στην μέθοδο Johansen. 

 

 Οι χρονολογικές σειρές των μεταβλητών, που προαναφέρθηκαν, εμφανίζονται στα 

διαγράμματα που ακολουθούν : 
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Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν και από τις πρώτες διαφορές που 

χρησιμοποιήθηκαν και εδώ για τις υπόλοιπες μεταβλητές hpi (δείκτης καταναλωτή), 

roes (χρηματικές ροές), kk (δείκτης κατασκευών) και ipi (βιομηχανικός δείκτης), οι 

χρονικές σειρές είναι στάσιμες και οι μεταβλητές που προαναφέρθηκαν είναι 

ολοκληρωμένες ως προς πρώτη τάξη. 
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7.5 Έλεγχος συνολοκλήρωσης του δείγματος με τη μέθοδο Johansen 

 

Ο έλεγχος Johansen πραγματοποιείται σε επτά βήματα, το πρώτο εκ των οποίων είναι 

ο έλεγχος των μοναδιαίων ριζών των μεταβλητών του δείγματος.  Το δείγμα 

αποτελείται από επτά χρονικές σειρές, οι οποίες αντιστοιχούν στον δείκτη 

καταναλωτή, στον δείκτη ακινήτων, στον βιομηχανικό δείκτη, στο ποσοστό ανεργίας, 

στις ροές χρηματοδότησης, στον δείκτη κατασκευών και στα επιτόκια. Στην 
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προηγούμενη ενότητα εφαρμόστηκε ο έλεγχος στασιμότητες, προκύπτοντας ότι όλες 

οι χρονικές σειρές δεν είναι στάσιμες. Στη συνέχεια ακολουθεί ο  έλεγχος Johansen, 

εισάγοντας τις μεταβλητές σε πρώτο επίπεδο, καθώς όπως προαναφέρθηκε μας 

ενδιαφέρει η συνολοκλήρωση στο αρχικό επίπεδο των μεταβλητών. Προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας: 

 

Date: 08/25/19   Time: 22:07      

Sample (adjusted): 2001M06 2018M12      

Included observations: 211 after adjustments     

Trend assumption: Linear deterministic trend     

Series: KK ANER EPIT ROES HPI CPI IPI      

Lags interval (in first differences): 1 to 4     
        
                

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)     
        
        Hypothesized  Trace 0.05     

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**    
        
        None *  0.328120  235.2775  125.6154  0.0000    

At most 1 *  0.207440  151.3680  95.75366  0.0000    

At most 2 *  0.183316  102.3132  69.81889  0.0000    

At most 3 *  0.120264  59.58518  47.85613  0.0027    

At most 4 *  0.087143  32.54901  29.79707  0.0235    

At most 5  0.059538  13.31083  15.49471  0.1039    

At most 6  0.001699  0.358802  3.841466  0.5492    
        
         Trace test indicates 5 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level    

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values     

        

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)    
        
        Hypothesized  Max-Eigen 0.05     

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**    
        
        None *  0.328120  83.90945  46.23142  0.0000    

At most 1 *  0.207440  49.05478  40.07757  0.0038    

At most 2 *  0.183316  42.72805  33.87687  0.0034    

At most 3  0.120264  27.03617  27.58434  0.0586    

At most 4  0.087143  19.23818  21.13162  0.0902    

At most 5  0.059538  12.95202  14.26460  0.0797    

At most 6  0.001699  0.358802  3.841466  0.5492    
        
         Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level    

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values     

        

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):     
        
        KK ANER EPIT ROES HPI CPI IPI  

-0.055862  0.404749 -0.639784  0.000620 -0.004935 -0.010605  0.117033  

-0.647186 -0.231289  0.523451  0.000499  0.117267  0.333147 -0.292170  

 0.169613 -0.277157 -0.133936 -0.000994  0.027415 -0.184334 -0.256357  

 0.158492  0.127569  0.277652 -0.000580  0.132458 -0.127942 -0.057384  

 0.090599 -0.373637  1.171758  0.000696 -0.204052  0.048664  0.029033  

-0.121270 -0.045313  1.233637 -0.000328 -0.049028  0.286474  0.037831  

 0.084307 -0.214302 -0.266007 -0.000367 -0.121640  0.362272  0.146604  
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):      
        
        D(KK)  0.146880  0.867418 -0.425016 -0.107096 -0.472381  0.029586  0.016549 

D(ANER) -0.137438  0.069572  0.042339  0.083801  0.032918  0.019761  0.009449 

D(EPIT)  0.014961 -0.007385  0.026965  0.025925 -0.030759 -0.042268  0.000114 

D(ROES) -12.85800 -20.52160 -11.75835  25.58227 -15.18274  7.904251 -1.752422 

D(HPI) -0.176786 -0.134912  0.017806 -0.133072 -0.081831  0.031535  0.011310 

D(CPI) -0.317712  0.054654 -0.010998 -0.031279  0.014249 -0.056865 -0.020010 

D(IPI)  0.246477  0.260379  0.832722 -0.114078 -0.149117  0.293965 -0.039099 
        
                

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2875.155     
        
        Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    

KK ANER EPIT ROES HPI CPI IPI  

 1.000000 -7.245458  11.45283 -0.011103  0.088343  0.189836 -2.095012  

  (1.33587)  (3.56469)  (0.00276)  (0.54002)  (0.92671)  (0.74448)  

        

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     

D(KK) -0.008205       

  (0.01136)       

D(ANER)  0.007678       

  (0.00186)       

D(EPIT) -0.000836       

  (0.00094)       

D(ROES)  0.718280       

  (0.49247)       

D(HPI)  0.009876       

  (0.00285)       

D(CPI)  0.017748       

  (0.00300)       

D(IPI) -0.013769       

  (0.01095)       
        
                

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2850.627     
        
        Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    

KK ANER EPIT ROES HPI CPI IPI  

 1.000000  0.000000 -0.232443 -0.001257 -0.168525 -0.481642  0.331749  

   (0.36588)  (0.00033)  (0.05824)  (0.10477)  (0.08158)  

 0.000000  1.000000 -1.612772  0.001359 -0.035452 -0.092676  0.334936  

   (0.39785)  (0.00036)  (0.06333)  (0.11393)  (0.08871)  

        

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     

D(KK) -0.569586 -0.141175      

  (0.12532)  (0.08993)      

D(ANER) -0.037348 -0.071719      

  (0.02142)  (0.01537)      

D(EPIT)  0.003944  0.007763      

  (0.01091)  (0.00783)      

D(ROES)  13.99958 -0.457838      

  (5.64026)  (4.04767)      

D(HPI)  0.097189 -0.040350      

  (0.03244)  (0.02328)      

D(CPI) -0.017623 -0.141235      

  (0.03479)  (0.02497)      

D(IPI) -0.182283  0.039538      

  (0.12665)  (0.09089)      
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3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2829.263     
        
        Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    

KK ANER EPIT ROES HPI CPI IPI  

 1.000000  0.000000  0.000000 -0.001083 -0.188345 -0.426557  0.426097  

    (0.00037)  (0.06550)  (0.11906)  (0.09246)  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.002564 -0.172971  0.289525  0.989560  

    (0.00067)  (0.11782)  (0.21417)  (0.16632)  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000747 -0.085268  0.236984  0.405900  

    (0.00047)  (0.08166)  (0.14844)  (0.11527)  

        

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     

D(KK) -0.641674 -0.023378  0.417004     

  (0.12777)  (0.10321)  (0.15937)     

D(ANER) -0.030167 -0.083454  0.118677     

  (0.02204)  (0.01781)  (0.02749)     

D(EPIT)  0.008518  0.000290 -0.017049     

  (0.01120)  (0.00905)  (0.01397)     

D(ROES)  12.00522  2.801076 -0.940846     

  (5.79975)  (4.68510)  (7.23415)     

D(HPI)  0.100209 -0.045285  0.040100     

  (0.03351)  (0.02707)  (0.04180)     

D(CPI) -0.019488 -0.138186  0.233349     

  (0.03595)  (0.02904)  (0.04485)     

D(IPI) -0.041042 -0.191257 -0.132928     

  (0.12413)  (0.10027)  (0.15483)     
        
                

4 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2815.745     
        
        Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    

KK ANER EPIT ROES HPI CPI IPI  

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.427420 -0.239170  0.844209  

     (0.08546)  (0.21856)  (0.14476)  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.392993 -0.154079 -0.000240  

     (0.10086)  (0.25795)  (0.17084)  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.079671  0.107704  0.117442  

     (0.04459)  (0.11403)  (0.07553)  

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000 -220.7337  173.0113  386.0352  

     (49.3410)  (126.184)  (83.5747)  

        

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     

D(KK) -0.658648 -0.037041  0.387269  0.001009    

  (0.13117)  (0.10594)  (0.16775)  (0.00027)    

D(ANER) -0.016885 -0.072763  0.141945 -0.000141    

  (0.02224)  (0.01796)  (0.02844)  (4.5E-05)    

D(EPIT)  0.012627  0.003597 -0.009851 -3.62E-05    

  (0.01143)  (0.00923)  (0.01462)  (2.3E-05)    

D(ROES)  16.05979  6.064579  6.162128 -0.021352    

  (5.81301)  (4.69492)  (7.43448)  (0.01179)    

D(HPI)  0.079118 -0.062261  0.003153 -0.000118    

  (0.03375)  (0.02726)  (0.04317)  (6.8E-05)    

D(CPI) -0.024446 -0.142177  0.224664 -0.000141    

  (0.03691)  (0.02981)  (0.04720)  (7.5E-05)    

D(IPI) -0.059123 -0.205809 -0.164602 -0.000479    

  (0.12741)  (0.10290)  (0.16294)  (0.00026)    
        
                

5 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2806.126     
        
        Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    

KK ANER EPIT ROES HPI CPI IPI  

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -2.630059 -3.795776  
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      (1.24219)  (0.79858)  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  2.044234  4.266014  

      (1.17130)  (0.75301)  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.553365  0.982334  

      (0.28086)  (0.18056)  

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000 -1061.721 -2010.202  

      (636.315)  (409.074)  

 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000 -5.593764 -10.85579  

      (3.13087)  (2.01277)  

        

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     

D(KK) -0.701445  0.139459 -0.166247  0.000680  0.171548   

  (0.13002)  (0.12536)  (0.27410)  (0.00029)  (0.05074)   

D(ANER) -0.013903 -0.085062  0.180516 -0.000118  0.014381   

  (0.02236)  (0.02156)  (0.04714)  (5.0E-05)  (0.00873)   

D(EPIT)  0.009840  0.015090 -0.045893 -5.77E-05  0.009510   

  (0.01142)  (0.01101)  (0.02407)  (2.6E-05)  (0.00446)   

D(ROES)  14.68425  11.73742 -11.62837 -0.031921  3.821238   

  (5.81012)  (5.60202)  (12.2487)  (0.01305)  (2.26723)   

D(HPI)  0.071704 -0.031686 -0.092734 -0.000175 -0.015389   

  (0.03378)  (0.03257)  (0.07121)  (7.6E-05)  (0.01318)   

D(CPI) -0.023155 -0.147501  0.241360 -0.000131  0.000625   

  (0.03722)  (0.03588)  (0.07846)  (8.4E-05)  (0.01452)   

D(IPI) -0.072633 -0.150094 -0.339331 -0.000583  0.067464   

  (0.12827)  (0.12367)  (0.27041)  (0.00029)  (0.05005)   
        
                

6 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2799.650     
        
        Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    

KK ANER EPIT ROES HPI CPI IPI  

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.765395  

       (0.18307)  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.056450  

       (0.07373)  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.187737  

       (0.03339)  

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  234.7701  

       (34.3701)  

 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.972037  

       (0.24641)  

 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  2.114466  

       (0.23735)  

        

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)     

D(KK) -0.705033  0.138118 -0.129749  0.000670  0.170097  0.364955  

  (0.13197)  (0.12564)  (0.35813)  (0.00030)  (0.05155)  (0.09266)  

D(ANER) -0.016299 -0.085958  0.204894 -0.000125  0.013412  0.013372  

  (0.02268)  (0.02159)  (0.06154)  (5.1E-05)  (0.00886)  (0.01592)  

D(EPIT)  0.014966  0.017005 -0.098037 -4.38E-05  0.011582 -0.024512  

  (0.01138)  (0.01083)  (0.03087)  (2.6E-05)  (0.00444)  (0.00799)  

D(ROES)  13.72570  11.37926 -1.877396 -0.034518  3.433712 -6.280439  

  (5.88310)  (5.60087)  (15.9654)  (0.01331)  (2.29819)  (4.13066)  

D(HPI)  0.067880 -0.033115 -0.053831 -0.000185 -0.016935 -0.024276  

  (0.03425)  (0.03260)  (0.09294)  (7.7E-05)  (0.01338)  (0.02405)  

D(CPI) -0.016259 -0.144924  0.171209 -0.000112  0.003413  0.012009  

  (0.03766)  (0.03585)  (0.10220)  (8.5E-05)  (0.01471)  (0.02644)  

D(IPI) -0.108282 -0.163414  0.023315 -0.000680  0.053051  0.022184  

  (0.12929)  (0.12308)  (0.35085)  (0.00029)  (0.05050)  (0.09077)  
        
        
 

Το ενδιαφέρον του πίνακα εστιάζεται στο πρώτο κομμάτι, όπου πραγματοποιείται 
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έλεγχος ίχνους και στο δεύτερο κομμάτι, όπου πραγματοποιείται έλεγχος μέγιστης 

ιδιοτιμής. Στον έλεγχο με το στατιστικό του ίχνους γίνονται οι εξής υποθέσεις : 

Η(0) : r = 0 και H(1) : r ≥ 1 (εάν λ ίχνους (r) > κρίσιμη τιμή) 

Η(0) : r ≤ 1 και H(1) : r ≥ 2 (εάν λ ίχνους (r) > κρίσιμη τιμή) 

……………………………………………… 

Η(0) : r ≤ m-1 και H1 : r ≥ m (εάν  λ ίχνους (r) > κρίσιμη τιμή) 

Σαρώνοντας τον πίνακα, από πάνω προς τα κάτω, ελέγχουμε το κάθε στατιστικό 

ίχνους, την κριτική τιμή και την πιθανότητα. Ο έλεγχος σταματάει όταν αποδεχτούμε 

τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή αν trace statistic < critical value ή prob > 0,05. Ο 

υποτιθέμενος αριθμός εξισώσεων συνολοκλήρωσης θα είναι η αντίστοιχη τιμή της 

μηδενικής υπόθεσης. 

 Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι : 

 

None : Tr. St = 235,22 > Cr. V = 125,61 και prob = 0,00 < 0,05 

At most 1 : Tr. St = 151,36 > Cr. V = 95,75 και prob = 0,00 < 0,05 

At most 2 : Tr. St = 102,31 > Cr. V = 69,81 και prob = 0,00 < 0,05 

At most 3 : Tr. St = 59,58 > Cr. V = 47,85 και prob = 0,0027 < 0,05 

At most 4 : Tr. St = 32,54 > Cr. V = 29,79 και prob = 0,0235 < 0,05 

At most 5 : Tr. St = 13,31 < Cr. V = 15,49και prob = 0,10 > 0,05 

At most 6 : Tr. St = 0,358 < Cr. V = 3,84 και prob = 0,5492 > 0,05 

 

Επομένως ο έλεγχος θα αποδεχτεί τη μηδενική υπόθεση στον έκτο έλεγχο που αυτή  

είναι H(0): r ≤ 5, καθώς σε αυτόν τον έλεγχο Tr. St < Cr. V και prob > 0,05. ενώ ο 

βαθμός r του υποδείγματος είναι r = 5 και καθώς r (=5) < m (=7), οι μεταβλητές είναι 

συνολοκληρωμένες.  

 

Στον έλεγχο μέγιστης ιδιοτιμής, οι υποθέσεις που γίνονται είναι οι εξής: 

 

Η(0) : r = 0 και H(1) : r = 1 (εάν λ max (r) > κρίσιμη τιμή) 

Η(0) : r ≤ 1 και H(1) : r = 2 (εάν λ max (r) > κρίσιμη τιμή) 

……………………………………………… 

Η(0) : r ≤ m-1 και H(1) : r = m (εάν  λ max (r) > κρίσιμη τιμή) 

Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι : 

None : M. E = 83,90 > Cr. V = 46,23 και prob = 0,00 < 0,05 
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At most 1 : M. E = 49,05 > Cr. V = 40,07 και prob = 0,0038 < 0,05 

At most 2 : M. E = 42,72 > Cr. V = 33,87 και prob = 0,0034< 0,05 

At most 3 : M. E = 27,03 < Cr. V = 27,58 και prob = 0,058 > 0,05 

At most 4 : M. E = 19,23 < Cr. V = 21,13 και prob = 0,09 > 0,05 

At most 5 : M. E = 12,95 < Cr. V = 14,26 και prob = 0,07 > 0,05 

At most 6 : M. E = 0,35 < Cr. V = 3,84 και prob = 0,54 > 0,05 

 

Και σε αυτή την περίπτωση γίνεται αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης στον τέταρτο 

έλεγχο, όπου H(0): r ≤ 3, δεδομένου ότι ισχύουν τα κριτήρια  μέγιστη ιδιοτιμή < Cr. 

V και prob > 0,05. Επομένως οι μεταβλητές του δείγματος συνολοκληρώνονται. 

Δηλαδή μακροχρόνια ο δείκτης ακινήτων, ο βιομηχανικός δείκτης, ο δείκτης 

καταναλωτή, ο δείκτης κατασκευών, τα επιτόκια, οι ροές χρηματοδότησης και η 

ανεργία κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, όσο αναφορά τις μεταβολές των 

μεγεθών τους, κατάσταση η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν εμφανίζεται 

βραχυχρόνια. 

 

 7.6 Διάσπαση διακύμανσης και αιφνίδιες αντιδράσεις μεταβλητών στο δείγμα 

μελέτης 

 

Αρχικά, στην ανάλυση διακύμανσης χρησιμοποιείται η Cholesky decomposition 

method, η οποία παρουσιάζει μια ευαισθησία στην σειρά τοποθέτησης των 

μεταβλητών. Η περίοδος που εξετάζεται αναφέρεται σε χρονικό ορίζοντα δέκα οχτώ 

ετών και στη συνέχεια παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας, στον οποίο 

εμφανίζονται τα αποτελέσματα της διάσπασης διακύμανσης για κάθε μία από τις επτά 

μεταβλητές. Το ζητούμενο της ανάλυσης διακύμανσης είναι η εξέταση κάποιας 

σημαντικής επίδρασης των μακροοικονομικών δεικτών και των ροών 

χρηματοδότησης πάνω στον δείκτη τιμών ακινήτων (HPI).  

Καθώς μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας μειώνεται το ποσοστό της διακύμανσης του 

δείκτη τιμών ακινήτων που εξηγείται από τον εαυτό της, ενώ  αυξάνεται το ποσοστό 

της διακύμανσης του δείκτη ακινήτων που εξηγείται από τις υπόλοιπες μεταβλητές. 

Συγκεκριμένα, ύστερα από 9 χρόνια το ποσοστό της διακύμανσης του δείκτη 

ακινήτων, που εξηγείται από τις δικές τους μεταβολές, ανέρχεται σε 87,61 %. 

Ύστερα, όμως, από 18 χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 80,17 %. Στο 

χρονικό ορίζοντα των 9 ετών, το μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης του δείκτη 
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ακινήτων που εξηγείται από τις υπόλοιπες μεταβλητές είναι 4,13% και αναφέρεται 

στην μεταβολή του βιομηχανικού δείκτη. Ακολουθεί η μεταβολή του δείκτη 

κατασκευής με ποσοστό 3,97 % και η μεταβολή του δείκτη ανεργίας με ποσοστό 3,38 

%. Οι υπόλοιπες μεταβλητές εξηγούν ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτής που δεν 

ξεπερνάει το 3%. Ύστερα, όμως, από 18 έτη, και οι τρεις δείκτες που 

προαναφέρθηκαν εμφανίζουν μία σημαντική επίδραση πάνω στον δείκτη ακινήτων. 

Αναλυτικά, η μεταβολή του βιομηχανικού δείκτη ερμηνεύει το 9,84% της 

διακύμανσης του δείκτη τιμών ακινήτων, η μεταβολή του ποσοστού ανεργίας 

ερμηνεύει το 4,79 % της διακύμανσης του δείκτη τιμών ακινήτων και ο μεταβολή του 

δείκτη κατασκευής το 4,13 % της διακύμανσης του δείκτη ακινήτων. 

Οι υπόλοιπες τρεις μεταβλητές, δηλαδή η μεταβολή των επιτοκίων, των ροών 

χρηματοδότησης και του δείκτη καταναλωτή εξηγούν ποσοστά μικρότερο του 3%. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι η σημαντικότερη επίδραση που δέχεται ο δείκτης 

τιμών ακινήτων προέρχεται από τις μεταβολές του δείκτη κατασκευής, του 

βιομηχανικού δείκτη και του δείκτη ανεργίας και τη μεταβολή των τιμών του 

πετρελαίου. Όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι το ποσοστό της διακύμανσης του δείκτη 

ακινήτων που εξηγείται από τον εαυτό της είναι ιδιαίτερα υψηλό, της τάξης  του 80 % 

 

 
         
          Variance 

Decomposi
tion of CPI:         

 Period S.E. CPI HPI IPI KK ROES EPIT ANER 
         
          1  0.973977  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  1.316992  98.19527  0.005359  0.016561  0.025617  0.039528  0.383312  1.334348 

 3  1.435802  92.62660  0.098748  0.062059  0.300349  0.033490  5.545281  1.333473 

 4  1.512409  89.45093  0.103163  0.120555  0.539232  0.037331  7.271403  2.477390 

 5  1.567264  89.45897  0.108655  0.301857  0.902484  0.067556  6.796011  2.364464 

 6  1.624969  89.42514  0.229616  0.495547  0.959814  0.067234  6.620963  2.201687 

 7  1.697835  89.56800  0.216060  0.656430  1.135241  0.064051  6.306953  2.053269 

 8  1.764304  89.25687  0.251464  0.876584  1.630750  0.100132  5.978106  1.906093 

 9  1.818490  88.77059  0.353365  1.098109  1.951088  0.129873  5.900398  1.796574 

 10  1.868703  88.58621  0.376897  1.318488  2.100114  0.145833  5.768958  1.703503 

 11  1.918124  88.33340  0.449873  1.532707  2.320571  0.174376  5.572204  1.616868 

 12  1.965537  87.99541  0.579615  1.750805  2.544025  0.200350  5.386044  1.543756 

 13  2.008555  87.85890  0.651462  1.921892  2.667156  0.216121  5.205018  1.479455 

 14  2.049315  87.70457  0.750204  2.068376  2.791456  0.230653  5.030019  1.424719 

 15  2.088744  87.51120  0.885908  2.207546  2.923499  0.239036  4.856007  1.376801 

 16  2.125519  87.40652  0.992491  2.312728  3.020330  0.241182  4.692638  1.334116 

 17  2.160521  87.30958  1.110924  2.387767  3.109092  0.240341  4.542548  1.299748 

 18  2.194558  87.20178  1.249574  2.445269  3.195038  0.235905  4.403122  1.269314 
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 Variance 
Decomposi
tion of HPI: 

 Period S.E. CPI HPI IPI KK ROES EPIT ANER 
         
          1  0.722282  0.565054  99.43495  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.954234  0.324319  99.12457  0.031320  0.048505  0.421224  0.012339  0.037722 

 3  1.099584  0.638512  97.44420  1.221066  0.133871  0.418858  0.046049  0.097442 

 4  1.386997  1.030945  95.68167  1.606235  0.505217  0.341390  0.047597  0.786945 

 5  1.597695  0.893574  94.27155  1.656550  1.425972  0.495327  0.075677  1.181348 

 6  1.773979  0.759833  92.36133  2.395769  2.211369  0.507431  0.061917  1.702349 

 7  1.997557  0.607174  90.45304  2.940174  2.890932  0.447701  0.051912  2.609063 

 8  2.188742  0.505871  89.06335  3.409047  3.488219  0.443412  0.044239  3.045859 

 9  2.364585  0.433513  87.61591  4.138733  3.975957  0.410711  0.038551  3.386626 

 10  2.555028  0.371696  86.41172  4.738361  4.297031  0.361991  0.036607  3.782597 

 11  2.727817  0.329361  85.48531  5.355521  4.441635  0.328200  0.050510  4.009466 

 12  2.891546  0.298643  84.55413  6.063836  4.531875  0.294542  0.066532  4.190446 

 13  3.058625  0.275836  83.73443  6.697032  4.562540  0.263242  0.107065  4.359859 

 14  3.215634  0.262187  82.99342  7.339376  4.518644  0.238457  0.176154  4.471758 

 15  3.366186  0.254623  82.24756  8.009331  4.450671  0.220625  0.246553  4.570637 

 16  3.515874  0.254295  81.54738  8.628473  4.361850  0.210453  0.340436  4.657114 

 17  3.659265  0.260495  80.86154  9.238006  4.251282  0.207144  0.456421  4.725111 

 18  3.797734  0.271281  80.17127  9.847071  4.134518  0.213026  0.569532  4.793306 
         
           
 
 
 

Variance 
Decomposi
tion of IPI:         

         

 Period S.E. CPI HPI IPI KK ROES EPIT ANER 
         
          1  2.743268  0.064518  0.002342  99.93314  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  2.882120  0.339603  0.975387  97.35915  0.534068  0.750799  0.018793  0.022204 

 3  3.118562  0.306523  1.125810  95.51092  0.791445  2.015414  0.109006  0.140882 

 4  3.288921  0.370191  3.982549  92.05515  0.711651  2.312623  0.206573  0.361262 

 5  3.467950  0.333177  4.095434  91.65962  0.640411  2.514308  0.223398  0.533648 

 6  3.596285  0.322339  4.465180  90.87644  0.612266  2.479383  0.251611  0.992783 

 7  3.731767  0.300884  5.655966  89.34839  0.596095  2.381840  0.237263  1.479566 

 8  3.829750  0.286137  6.240160  88.60823  0.612597  2.292806  0.226185  1.733883 

 9  3.927237  0.280669  6.704243  87.99051  0.612222  2.180761  0.216548  2.015044 

 10  4.020661  0.286389  7.563450  86.88955  0.597263  2.097226  0.206875  2.359245 

 11  4.097893  0.294381  8.121039  86.18748  0.577212  2.052875  0.199510  2.567507 

 12  4.170805  0.309630  8.625005  85.47171  0.558378  2.075542  0.193558  2.766179 

 13  4.242125  0.332677  9.230603  84.56328  0.539808  2.156823  0.194410  2.982397 

 14  4.304780  0.358801  9.669709  83.81029  0.530272  2.283021  0.200049  3.147861 

 15  4.364280  0.387015  10.04573  83.05256  0.525207  2.476866  0.206319  3.306310 

 16  4.421644  0.414887  10.43123  82.21160  0.525373  2.727281  0.222039  3.467591 

 17  4.474476  0.443522  10.71093  81.43433  0.539476  3.018221  0.242018  3.611495 

 18  4.524899  0.471835  10.93263  80.66018  0.560664  3.359320  0.259991  3.755372 
         
          Variance 

Decomposi
tion of KK:         

 Period S.E. CPI HPI IPI KK ROES EPIT ANER 
         
          1  2.735900  0.914637  0.142571  0.005313  98.93748  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  2.869461  0.916683  0.536152  0.701667  95.87365  0.229587  1.719351  0.022909 

 3  3.015240  4.460887  0.513591  0.635900  86.86546  0.541713  1.558988  5.423461 

 4  3.173143  6.659334  1.801069  1.267416  81.78491  0.685679  2.877083  4.924513 

 5  3.254557  6.936637  2.335278  1.216292  80.28713  0.814265  3.326651  5.083749 
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 6  3.270467  6.920165  2.426927  1.258239  80.09550  0.840011  3.396793  5.062362 

 7  3.284354  6.908227  2.946553  1.259340  79.42120  1.016791  3.392181  5.055712 

 8  3.314662  7.248536  3.427350  1.344214  78.12863  1.212045  3.435893  5.203329 

 9  3.336823  7.540252  3.660969  1.372212  77.44033  1.288116  3.472370  5.225748 

 10  3.351552  7.712919  3.988206  1.368805  76.78487  1.385375  3.523673  5.236158 

 11  3.368754  7.942583  4.234214  1.381359  76.02533  1.525170  3.582597  5.308748 

 12  3.387715  8.198472  4.470103  1.406113  75.31167  1.621462  3.606759  5.385416 

 13  3.405314  8.436681  4.758811  1.416232  74.62499  1.695874  3.656746  5.410663 

 14  3.420533  8.684723  4.985457  1.424514  74.00831  1.780324  3.682410  5.434261 

 15  3.436713  8.955353  5.224640  1.435679  73.39227  1.852045  3.676473  5.463540 

 16  3.454183  9.223915  5.516696  1.448953  72.75556  1.905157  3.675141  5.474580 

 17  3.469810  9.476934  5.783091  1.458827  72.18715  1.953771  3.664557  5.475670 

 18  3.485264  9.733648  6.058725  1.466406  71.63248  1.994782  3.642432  5.471531 
         
          Variance 

Decomposi
tion of 
ROES:         

 Period S.E. CPI HPI IPI KK ROES EPIT ANER 
         
          1  121.5574  1.010007  0.426753  0.039041  0.027929  98.49627  0.000000  0.000000 

 2  187.8982  0.621105  0.244792  0.311244  0.184193  97.46410  0.771156  0.403411 

 3  243.7139  0.421150  0.214185  0.514352  1.451123  96.28597  0.573309  0.539904 

 4  295.0226  0.306323  0.257888  0.752150  3.295967  94.57050  0.391430  0.425737 

 5  341.0299  0.231014  0.208597  1.117814  4.474561  93.29771  0.324837  0.345469 

 6  382.8210  0.218349  0.166296  1.396391  5.749854  91.87957  0.278345  0.311192 

 7  420.3324  0.203977  0.160993  1.678014  6.947882  90.45738  0.240945  0.310810 

 8  453.9794  0.175836  0.234049  2.013724  7.764627  89.25046  0.228893  0.332413 

 9  484.4460  0.154799  0.380546  2.321825  8.319397  88.20458  0.212302  0.406551 

 10  512.1649  0.142799  0.613008  2.609649  8.741691  87.17652  0.191164  0.525168 

 11  537.4843  0.142023  0.953876  2.877090  9.053675  86.13935  0.173582  0.660403 

 12  560.6615  0.148754  1.366009  3.122159  9.249354  85.12427  0.160874  0.828580 

 13  581.9634  0.162254  1.855135  3.338762  9.389052  84.08006  0.153397  1.021340 

 14  601.6229  0.181864  2.437470  3.518553  9.505193  82.98351  0.148576  1.224833 

 15  619.7277  0.205207  3.086092  3.666646  9.587892  81.86594  0.146033  1.442192 

 16  636.4109  0.231415  3.803069  3.784553  9.652891  80.72067  0.143538  1.663862 

 17  651.8571  0.258749  4.600570  3.868918  9.712944  79.53414  0.139986  1.884697 

 18  666.1554  0.286086  5.463999  3.923954  9.765876  78.31968  0.135763  2.104645 
         
          Variance 

Decomposi
tion of 
EPIT:         

 Period S.E. CPI HPI IPI KK ROES EPIT ANER 
         
          1  0.245780  0.476169  1.835138  1.562462  1.016286  1.101583  94.00836  0.000000 

 2  0.294573  0.370956  1.278136  1.944591  2.833991  0.796636  91.43686  1.338830 

 3  0.331026  2.979524  1.135439  3.094777  2.943357  0.631457  87.38336  1.832088 

 4  0.397656  5.117170  0.813722  3.268579  2.963183  0.438224  85.90870  1.490417 

 5  0.426627  5.505945  0.811091  4.471047  3.009147  0.457413  83.78669  1.958671 

 6  0.451953  6.310002  0.961869  5.681275  3.175811  0.582962  81.37197  1.916116 

 7  0.486553  6.806521  0.949152  6.595229  3.328392  0.765744  79.79150  1.763464 

 8  0.509293  7.172926  1.069333  7.604199  3.267755  1.085133  77.91555  1.885104 

 9  0.532417  7.727707  1.285875  8.698506  3.261848  1.495787  75.70107  1.829205 

 10  0.556934  8.138072  1.445443  9.641705  3.217390  1.926486  73.85263  1.778271 

 11  0.576079  8.467083  1.635262  10.59816  3.106369  2.438247  71.94994  1.804937 

 12  0.595397  8.814393  1.867512  11.50967  3.016806  2.988163  70.04515  1.758304 

 13  0.614193  9.072537  2.079901  12.34992  2.918681  3.530925  68.32085  1.727181 

 14  0.630491  9.295980  2.282388  13.15398  2.812412  4.103214  66.63743  1.714594 

 15  0.646584  9.503628  2.500447  13.89121  2.717586  4.675929  65.03951  1.671689 

 16  0.661693  9.654617  2.707463  14.57592  2.625345  5.227999  63.57158  1.637074 

 17  0.675387  9.779660  2.898739  15.21217  2.538864  5.777882  62.18757  1.605111 

 18  0.688600  9.883356  3.094570  15.78414  2.461085  6.309666  60.90432  1.562859 
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          Variance 

Decomposi
tion of 
ANER:         

 Period S.E. CPI HPI IPI KK ROES EPIT ANER 
         
          1  0.474856  2.964558  0.942887  0.826339  0.054453  0.009752  0.831933  94.37008 

 2  0.633455  5.610998  1.784620  2.344496  2.802627  0.261989  0.595049  86.60022 

 3  0.755508  6.911199  2.044338  4.732967  6.649752  0.721338  1.739462  77.20094 

 4  0.942926  6.698068  2.921595  5.404685  10.78715  0.561269  2.565462  71.06178 

 5  1.060277  6.543356  4.104482  7.734151  9.729991  0.845013  2.201437  68.84157 

 6  1.161758  6.219182  4.720504  10.80234  9.041931  1.344803  1.966397  65.90484 

 7  1.265415  5.827021  5.861603  13.16792  9.241874  1.653811  1.679571  62.56820 

 8  1.359902  5.388484  6.779321  16.20895  8.475735  2.120909  1.775063  59.25154 

 9  1.451762  4.921159  7.193458  19.40152  7.673845  2.680099  1.922380  56.20754 

 10  1.542880  4.558809  7.743111  22.25746  7.067523  3.206829  2.254573  52.91169 

 11  1.635958  4.220160  8.101099  24.91487  6.429723  3.717146  3.182651  49.43435 

 12  1.727243  3.877881  8.202053  27.53643  5.849071  4.202653  3.943074  46.38884 

 13  1.817374  3.589381  8.299756  29.91527  5.332889  4.651628  4.750101  43.46097 

 14  1.907395  3.335128  8.319066  31.99017  4.871033  5.051026  5.773772  40.65981 

 15  1.994303  3.100941  8.261722  33.93404  4.476333  5.397118  6.615438  38.21441 

 16  2.079079  2.896737  8.189413  35.69845  4.126670  5.693223  7.423511  35.97199 

 17  2.161480  2.716567  8.091558  37.25663  3.821092  5.942041  8.240682  33.93143 

 18  2.239845  2.556375  7.982982  38.68904  3.560299  6.145515  8.922747  32.14304 
         
         

 Cholesky Ordering: CPI HPI IPI KK ROES EPIT ANER     
 
 

Ένα αντίστροφο κομμάτι ανάλυσης, που θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια, είναι η 

επίδραση του δείκτη ακινήτων στις υπόλοιπες μεταβλητές και τους μακροχρόνιους 

δείκτες. Ξεκινώντας με τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), καθώς μεγαλώνει ο 

χρονικός ορίζοντας μειώνεται το ποσοστό της διακύμανσης της μεταβολής του 

επιτοκίου που εξηγείται από τον εαυτό της και αυξάνεται το ποσοστό της 

διακύμανσης της μεταβολής του δείκτη ακινήτων και των υπολοίπων 

μακροοικονομικών μεταβλητών. Ύστερα, από 18 έτη το ποσοστό ανέρχεται σε 87,20 

%., με την μόνη σημαντική επίδραση προς την μεταβολή του δείκτη καταναλωτή να 

προέρχεται από τα επιτόκια δανεισμού (4,40 %) και το δείκτη κόστους κατασκευής 

(3,19 %), με τις υπόλοιπες μεταβλητές και τον δείκτη τιμών ακινήτων να εξηγούν 

ποσοστό μικρότερο του 3% αυτής της διακύμανσης. Ισχυρή σημαντική επίδραση της 

τάξης του 10,93 % παρουσιάζει ο δείκτης τιμών ακινήτων πάνω στον βιομηχανικό 

δείκτη. Ο δείκτης κατασκευαστικού κόστους επηρεάζεται από μεταβολές  του δείκτη 

καταναλωτή (9,73 %), του δείκτη ακινήτων (6,05 %), του ποσοστού ανεργίας (5,47 

%) και τέλος από τα επιτόκια δανεισμού (3,64 %). Οι ροές χρηματοδότησης προς 

στεγαστικά επηρεάζονται από μεταβολές του δείκτη κατασκευαστικού κόστους (9,76 

%), του δείκτη τιμών ακινήτων (5,46 %) και του βιομηχανικό δείκτη (3,92 %). Τα 

επιτόκια δανεισμού επηρεάζονται αρκετά από μεταβολές στον βιομηχανικό δείκτη 
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(15,78 %), στον δείκτη καταναλωτή (9,88 %), στις συνολικές ροές χρηματοδότησης 

(6,30 %) και οριακά από μεταβολές του δείκτη τιμών ακινήτων (3,09%). Τέλος ο 

δείκτης ανεργίας επηρεάζεται από τις μεταβολές όλων των παραγόντων, με την 

μεταβολή του δείκτη τιμών ακινήτων να επηρεάζει την διακύμανση του ποσοστού 

ανεργίας κατά 7,98 %. 

Χρησιμοποιώντας τα συμπεράσματα που προκύψανε από το πρώτο κομμάτι της 

ανάλυσης μας, θα εξεταστεί στη συνέχεια η αντίδραση του δείκτη τιμών ακινήτων σε 

κάθε απρόβλεπτη διαταραχή των μακροοικονομικών μεταβλητών που την 

επηρεάζουν σημαντικά , δηλαδή του βιομηχανικού δείκτη, του ποσοστού ανεργίας 

και του δείκτη κατασκευαστικού κλάδου. Παρατηρώντας προσεκτικά τα 

διαγράμματα, συμπεραίνουμε ότι μια διαταραχή της μεταβολής του βιομηχανικού 

επηρεάζει θετικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα τον δείκτη της τιμής των 

ακινήτων και αντίστροφα. Όσον αφορά, τέλος, την αντίδραση του δείκτη τιμών 

ακινήτων σε μία απρόβλεπτη διαταραχή στην μεταβολή του δείκτη ανεργίας και του 

δείκτη κατασκευαστικού κόστους, παρατηρείται  ότι αυτή εμφανίζεται έντονα 

αρνητική.   
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8. Συμπεράσματα 

 

Στην εργασία που πραγματοποιήθηκε έγινε ένας εμπειρικός έλεγχος για την 

διαπίστωση  της συνολοκλήρωσης οικονομικών μεγεθών όπως ο δείκτης τιμών 

ακινήτων, ο βιομηχανικός δείκτης, ο δείκτης καταναλωτή, το ποσοστό ανεργίας, η 

ροές χρηματοδότησης στεγαστικών δανείων και τα επιτόκια δανεισμού. Το 

συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι οι δείκτες μακροπρόθεσμα κινούνται μαζί και 

προς την ίδια κατεύθυνση,  χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι βραχυπρόθεσμα 

συμβαίνει το ίδιο. Υπάρχει δηλαδή μια μαθηματική σχέση, η οποία μακροπρόθεσμα 

συνδέει τις μεταβολές και τις αυξομειώσεις των οικονομικών δεικτών και μεγεθών. 

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της ανάλυσης ήταν αναμενόμενα καθώς  η 

στέγη, βασική ανάγκη των ανθρώπων, και ο δείκτης τιμών των ακινήτων επηρεάζεται 

άμεσα από τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες με την σειρά τους 

συμπαρασύρουν τα οικονομικά μεγέθη και τους δείκτες οικονομίας όπως ο δείκτης 

καταναλωτή, το κόστος κατασκευής ενός ακινήτου, την ανεργία, τα επιτόκια των 
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τραπεζών και τις χρηματικές ροές προς τα στεγαστικά δάνεια καθώς και τον 

βιομηχανικό δείκτη παραγωγής. Παρόλο που κάποιοι από τους δείκτες δεν έχουν 

άμεση σχέση μεταξύ τους, η φύση τους όπως για παράδειγμα ο δείκτης ανεργίας με 

τον δείκτη τιμών ακινήτων, σε συνδυασμό με την  πρόσφατη παγκόσμια οικονομική 

κρίση που οδήγησε ύφεση όλων των οικονομιών του κόσμου μαζί και της ελληνικής, 

κάνουν όλους τους δείκτες να σχετίζονται σε μακροπρόθεσμη βάση δηλαδή να 

συνολοκληρώνονται. Η παρούσα εργασία μπορεί να δώσει το κίνητρο για 

περισσότερη έρευνα και ενδελεχής ανάλυση  σχετικά με τη μακροπρόθεσμη σχέση 

οικονομικών μεγεθών με κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα που επηρεάζουν τους 

δείκτης της οικονομικής κλίμακας. 
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10.  Παράρτημα δεδομένων 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από επίσημες καταγραφές και εκθέσεις της Τράπεζας της 

Ελλάδος και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για χρονική περίοδο από το 

ημερολογιακό έτος 2001 έως και το 2018. Τα δεδομένα παρατίθενται σε μηνιαία 

βάση και με κωδικοποίηση ονοματολογιών όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες 

ενότητες. 

 

α/α IPI ANER CPI HPI KK ROES EPIT 

Ιαν-01 150,95 11,20 76,31 59,54 74,7 4180 6,52 

Φεβ-01 148,69 11,20 76,23 59,55 74,5 4257 6,44 

Μαρ-01 140,35 11,20 77,73 59,52 72,6 4335 6,42 

Απρ-01 139,02 10,50 78,46 60,62 77,8 4414 6,41 

Μαϊ-01 142,51 10,50 78,79 60,66 77,1 4495 6,34 

Ιουν-01 140,26 10,50 78,70 60,70 76,9 4577 6,33 

Ιουλ-01 139,80 10,20 77,33 61,60 77,6 4661 6,51 

Αυγ-01 141,82 10,20 77,35 61,50 73,0 4747 6,43 

Σεπ-01 140,58 10,20 78,83 61,20 70,7 4834 6,4 

Οκτ-01 141,17 11,20 79,08 63,00 71,3 4922 6,38 

Νοε-01 143,07 11,20 79,16 63,20 71,0 4816 6,36 

Δεκ-01 132,09 11,20 79,91 63,10 70,8 4713 6,3 

Ιαν-02 139,70 11,40 79,69 65,50 76,4 4611 6,28 

Φεβ-02 143,38 11,40 78,85 65,70 76,5 4512 6,27 

Μαρ-02 141,52 11,40 80,84 65,30 74,9 4415 6,13 

Απρ-02 141,62 10,00 81,46 67,10 78,2 4320 5,75 

Μαϊ-02 138,89 10,00 81,46 67,30 73,8 4227 5,75 

Ιουν-02 140,83 10,00 81,31 67,20 78,3 4136 5,65 

Ιουλ-02 140,35 9,80 79,91 68,72 78,5 4233 5,59 

Αυγ-02 138,41 9,80 80,09 68,88 74,9 4333 5,58 

Σεπ-02 138,22 9,80 81,60 68,81 72,3 4435 5,55 

Οκτ-02 141,75 10,20 82,03 71,21 74,7 4539 5,44 

Νοε-02 142,25 10,20 82,04 71,12 75,0 4646 5,06 

Δεκ-02 142,15 10,20 82,61 71,30 71,2 4755 5,16 

Ιαν-03 140,96 10,40 82,19 71,89 76,4 4867 5,05 

Φεβ-03 138,26 10,40 82,27 71,82 76,5 4982 5,25 

Μαρ-03 139,33 10,40 84,14 71,79 74,9 5099 5,48 

Απρ-03 141,10 9,40 84,22 72,42 78,2 5219 5,13 

Μαϊ-03 141,20 9,40 84,57 72,56 73,8 5107 5,18 

Ιουν-03 142,59 9,40 84,41 72,80 78,3 4997 5,18 

Ιουλ-03 141,91 9,30 82,78 73,33 78,5 4889 5,27 
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Αυγ-03 136,34 9,30 82,75 73,39 74,9 4784 5,14 

Σεπ-03 143,98 9,30 84,32 73,54 72,3 4681 5,20 

Οκτ-03 143,06 10,00 84,63 74,68 74,7 4580 5,12 

Νοε-03 140,69 10,00 84,79 74,79 75,0 4482 5,11 

Δεκ-03 145,04 10,00 85,15 74,69 71,2 4385 5,09 

Ιαν-04 139,62 11,40 84,60 74,97 78,6 4291 5,07 

Φεβ-04 142,34 11,40 84,33 74,92 78,3 4199 5,16 

Μαρ-04 145,00 11,40 86,42 74,97 71,5 4108 5,19 

Απρ-04 145,98 10,30 86,67 75,72 70,4 4192 5,15 

Μαϊ-04 145,36 10,30 87,05 75,65 78,8 4278 5,13 

Ιουν-04 142,23 10,30 86,79 75,89 79,3 4365 4,97 

Ιουλ-04 145,12 10,20 85,21 76,32 80,7 4454 5,07 

Αυγ-04 134,61 10,20 85,00 76,39 75,8 4545 5,09 

Σεπ-04 143,31 10,20 86,70 76,17 73,6 4638 5,09 

Οκτ-04 137,57 10,50 87,37 76,82 79,7 4709 4,95 

Νοε-04 142,10 10,50 87,45 76,70 77,0 4723 4,89 

Δεκ-04 139,90 10,50 87,79 76,60 73,0 4807 4,99 

Ιαν-05 141,95 10,50 88,01 79,13 81,6 4900 4,99 

Φεβ-05 141,26 10,50 86,95 79,19 80,5 4756 5,00 

Μαρ-05 137,25 10,50 88,92 79,12 86,4 4873 5,09 

Απρ-05 137,18 9,80 89,60 81,29 82,8 4965 5,22 

Μαϊ-05 140,04 9,80 89,86 81,40 79,9 5086 5,32 

Ιουν-05 136,57 9,80 89,67 81,60 81,1 5125 5,16 

Ιουλ-05 137,32 9,80 88,57 84,69 85,7 5109 5,22 

Αυγ-05 139,19 9,80 88,18 84,61 88,8 5214 5,49 

Σεπ-05 141,41 9,80 90,12 84,80 85,1 5363 5,42 

Οκτ-05 140,45 9,90 90,72 86,88 85,6 5412 5,50 

Νοε-05 140,20 9,90 90,53 86,85 88,5 5554 5,64 

Δεκ-05 137,52 9,90 90,97 86,81 84,3 5849 5,61 

Ιαν-06 136,31 9,80 90,86 89,55 84,6 5994 5,68 

Φεβ-06 140,27 9,80 89,76 89,90 92,6 6083 5,77 

Μαρ-06 143,67 9,80 91,86 89,70 89,3 6299 6,01 

Απρ-06 141,86 8,90 92,53 91,84 85,7 6334 6,02 

Μαϊ-06 142,81 8,90 92,68 91,83 91,2 6543 6,16 

Ιουν-06 141,52 8,90 92,57 91,40 93,9 6497 6,20 

Ιουλ-06 137,94 8,40 91,98 95,39 89,0 6540 6,14 

Αυγ-06 141,32 8,40 91,29 95,60 92,6 6723 6,22 

Σεπ-06 138,16 8,40 92,76 95,61 87,4 6943 6,27 

Οκτ-06 140,66 8,90 93,27 99,58 90,2 7089 6,29 

Νοε-06 136,41 8,90 93,18 99,51 91,3 7268 6,29 

Δεκ-06 141,25 8,90 93,61 99,52 87,0 7655 6,23 

Ιαν-07 147,72 9,20 93,34 97,97 89,3 7776 6,53 

Φεβ-07 146,72 9,20 92,16 97,91 95,1 7908 6,62 

Μαρ-07 140,16 9,20 94,28 97,70 92,6 8018 6,54 

Απρ-07 141,82 8,20 94,87 100,22 91,8 8124 6,56 
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Μαϊ-07 145,20 8,20 95,11 100,40 97,4 8250 6,63 

Ιουν-07 143,12 8,20 95,01 100,50 97,5 8328 6,48 

Ιουλ-07 143,82 8,00 94,30 100,90 94,2 8511 6,39 

Αυγ-07 141,80 8,00 93,60 100,80 90,1 9004 6,54 

Σεπ-07 142,23 8,00 95,46 100,70 91,7 9573 6,60 

Οκτ-07 140,89 8,20 96,16 101,80 89,6 9659 6,58 

Νοε-07 142,23 8,20 96,85 101,50 93,9 9763 6,67 

Δεκ-07 142,37 8,20 97,25 101,10 91,1 10174 6,87 

Ιαν-08 145,85 8,40 96,98 102,22 94,9 10318 6,77 

Φεβ-08 137,73 8,40 96,25 102,27 100,0 10762 6,95 

Μαρ-08 136,21 8,40 98,46 102,29 97,5 11076 7,05 

Απρ-08 143,29 7,30 99,08 100,91 96,7 11304 6,54 

Μαϊ-08 135,37 7,30 99,78 100,95 92,1 11201 6,06 

Ιουν-08 142,51 7,30 99,68 100,99 102,2 11257 5,42 

Ιουλ-08 138,44 7,30 98,90 102,30 90,7 11283 5,31 

Αυγ-08 135,98 7,30 97,97 102,60 95,1 11303 5,13 

Σεπ-08 135,04 7,30 99,89 102,90 95,7 11258 4,85 

Οκτ-08 133,93 8,00 99,89 101,30 94,0 11215 4,79 

Νοε-08 129,75 8,00 99,62 101,60 100,2 11319 4,65 

Δεκ-08 128,57 8,00 99,16 101,90 94,2 11294 4,58 

Ιαν-09 123,35 9,50 98,68 98,90 101,0 11302 4,48 

Φεβ-09 128,24 9,50 97,78 98,92 103,9 11253 4,48 

Μαρ-09 124,73 9,50 99,73 98,97 100,8 11270 4,27 

Απρ-09 123,29 9,00 100,03 99,12 99,9 11285 4,35 

Μαϊ-09 123,78 9,00 100,27 99,14 97,7 11423 4,49 

Ιουν-09 122,43 9,00 100,20 99,20 108,2 11441 4,39 

Ιουλ-09 123,44 9,40 99,46 98,48 102,0 11532 4,52 

Αυγ-09 118,81 9,40 98,73 98,46 99,8 11544 4,73 

Σεπ-09 122,16 9,40 100,60 98,41 100,5 11528 4,77 

Οκτ-09 119,70 10,50 101,11 99,50 97,5 11471 4,98 

Νοε-09 121,93 10,50 101,61 99,54 101,9 11496 4,81 

Δεκ-09 119,32 10,50 101,78 99,40 97,2 10880 4,81 

Ιαν-10 116,07 11,90 101,03 96,77 100,2 10768 5,38 

Φεβ-10 115,78 11,90 100,49 96,27 105,7 10861 5,38 

Μαρ-10 117,84 11,90 103,65 96,37 102,7 10922 5,72 

Απρ-10 113,92 12,00 104,87 94,50 101,4 11216 5,77 

Μαϊ-10 115,85 12,00 105,71 94,70 104,9 11228 5,64 

Ιουν-10 115,28 12,00 105,43 94,50 110,3 11327 5,73 

Ιουλ-10 109,18 12,60 104,93 92,00 106,9 11270 5,64 

Αυγ-10 116,70 12,60 104,20 92,10 109,3 11093 5,91 

Σεπ-10 107,76 12,60 106,21 91,90 103,6 11367 6,01 

Οκτ-10 115,03 14,40 106,37 91,80 104,8 11289 6,14 

Νοε-10 113,20 14,40 106,61 91,73 102,3 11278 6,15 

Δεκ-10 113,55 14,40 107,04 91,90 98,7 11247 6,26 

Ιαν-11 111,56 16,10 106,28 92,50 103,3 11316 6,40 
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Φεβ-11 110,79 16,10 104,90 92,10 106,8 11272 6,54 

Μαρ-11 110,81 16,10 108,32 91,90 104,1 11131 6,70 

Απρ-11 107,44 16,50 108,99 90,90 101,9 10962 6,81 

Μαϊ-11 107,47 16,50 109,19 90,20 103,2 10900 6,82 

Ιουν-11 103,69 16,50 108,95 90,10 110,9 10553 7,03 

Ιουλ-11 110,80 17,90 107,44 89,00 103,0 10643 6,71 

Αυγ-11 106,04 17,90 105,94 88,70 106,7 10614 6,54 

Σεπ-11 111,12 17,90 109,45 88,10 104,6 10540 6,72 

Οκτ-11 102,00 20,90 109,56 87,20 102,2 10473 6,71 

Νοε-11 104,91 20,90 109,73 86,30 103,5 10414 6,48 

Δεκ-11 99,97 20,90 109,63 84,10 99,1 10427 6,89 

Ιαν-12 103,91 22,80 108,75 83,40 105,9 10274 6,37 

Φεβ-12 102,36 22,80 107,10 83,12 107,0 10227 6,41 

Μαρ-12 101,95 22,80 110,13 83,00 104,6 10146 6,22 

Απρ-12 103,36 23,80 111,07 82,00 102,1 10322 6,29 

Μαϊ-12 104,68 23,80 110,71 80,90 105,3 10306 6,26 

Ιουν-12 103,38 23,80 110,37 80,10 111,5 10286 6,48 

Ιουλ-12 106,42 24,90 108,88 79,00 107,8 10536 6,68 

Αυγ-12 106,46 24,90 107,78 78,60 103,0 10542 6,36 

Σεπ-12 104,20 24,90 110,44 77,50 104,1 10737 6,33 

Οκτ-12 105,09 26,20 111,34 76,60 110,2 10530 6,43 

Νοε-12 101,93 26,20 110,80 76,50 103,2 10472 6,03 

Δεκ-12 100,88 26,20 110,51 74,90 100,1 10659 6,37 

Ιαν-13 100,73 27,60 108,97 74,00 106,5 10620 6,18 

Φεβ-13 99,21 27,60 107,17 73,90 106,5 10656 6,01 

Μαρ-13 101,88 27,60 109,90 73,70 103,4 10692 6,26 

Απρ-13 102,43 27,30 110,41 72,50 103,3 10725 6,38 

Μαϊ-13 101,30 27,30 110,21 72,10 106,1 10720 6,15 

Ιουν-13 105,64 27,30 109,95 72,40 110,1 10803 5,36 

Ιουλ-13 98,93 27,20 108,13 71,30 109,3 10573 6,28 

Αυγ-13 100,49 27,20 106,41 71,40 106,3 10480 6,17 

Σεπ-13 101,51 27,20 109,20 70,90 103,8 10305 5,94 

Οκτ-13 99,59 27,80 109,13 69,70 110,7 10271 6,72 

Νοε-13 96,37 27,80 107,64 69,20 103,6 10373 5,93 

Δεκ-13 99,54 27,80 108,62 69,00 101,0 10347 5,54 

Ιαν-14 97,84 27,80 107,37 68,00 104,9 10325 5,79 

Φεβ-14 99,69 27,80 105,94 68,20 104,6 10356 5,61 

Μαρ-14 97,90 27,80 108,42 68,00 102,4 10411 5,34 

Απρ-14 100,04 26,60 108,92 67,90 103,1 10511 5,68 

Μαϊ-14 100,57 26,60 108,05 67,40 108,0 10531 5,43 

Ιουν-14 100,38 26,60 108,75 67,00 108,0 10588 5,10 

Ιουλ-14 99,58 25,50 107,40 66,80 106,2 10567 5,39 

Αυγ-14 97,14 25,50 106,09 66,60 105,4 10540 5,18 

Σεπ-14 97,72 25,50 108,29 66,20 103,2 10459 5,28 

Οκτ-14 99,81 26,10 107,30 65,90 106,7 10377 5,21 
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Νοε-14 99,40 26,10 106,30 65,80 103,5 10391 5,00 

Δεκ-14 96,92 26,10 105,79 65,80 101,1 10453 4,83 

Ιαν-15 98,85 26,60 104,32 65,70 102,0 10165 4,78 

Φεβ-15 101,94 26,60 103,65 65,50 101,8 10131 5,00 

Μαρ-15 101,73 26,60 106,10 64,90 100,9 10118 4,81 

Απρ-15 100,72 24,60 106,63 64,10 100,6 10137 5,29 

Μαϊ-15 95,30 24,60 105,73 63,90 108,3 10093 5,18 

Ιουν-15 94,35 24,60 106,40 63,70 103,3 10149 5,31 

Ιουλ-15 97,79 24,00 105,00 63,00 103,0 10152 5,20 

Αυγ-15 101,26 24,00 104,54 63,10 102,2 10147 5,11 

Σεπ-15 101,00 24,00 106,42 63,00 101,1 10223 4,46 

Οκτ-15 99,66 24,40 106,32 62,60 100,5 10197 4,92 

Νοε-15 102,63 24,40 105,51 62,80 101,3 10166 4,93 

Δεκ-15 105,47 24,40 105,61 62,90 100,5 10213 4,97 

Ιαν-16 102,88 24,90 103,56 63,00 100,0 10121 5,09 

Φεβ-16 98,38 24,90 103,12 63,10 100,0 10061 5,04 

Μαρ-16 99,67 24,90 104,51 63,30 100,0 9917 4,49 

Απρ-16 103,07 23,10 105,28 62,50 100,0 9712 5,07 

Μαϊ-16 100,06 23,10 104,81 62,40 100,0 9852 4,74 

Ιουν-16 101,14 23,10 105,65 62,00 100,0 9759 4,73 

Ιουλ-16 103,76 22,60 103,91 61,90 100,0 9720 4,90 

Αυγ-16 103,23 22,60 103,55 62,00 100,0 9728 4,26 

Σεπ-16 102,24 22,60 105,39 62,18 100,0 9443 4,29 

Οκτ-16 105,71 23,60 105,80 62,00 100,0 9402 4,64 

Νοε-16 104,53 23,60 104,57 62,00 100,0 9556 4,53 

Δεκ-16 106,54 23,60 105,64 61,90 100,0 9515 4,06 

Ιαν-17 107,19 23,30 104,76 61,80 98,3 9277 4,49 

Φεβ-17 108,49 23,30 104,46 61,60 98,1 8994 4,46 

Μαρ-17 107,16 23,30 106,33 61,70 99,8 9021 4,33 

Απρ-17 103,87 21,10 107,01 61,50 99,6 9042 4,75 

Μαϊ-17 106,34 21,10 106,06 61,70 99,1 9006 4,33 

Ιουν-17 105,68 21,10 106,72 61,75 98,6 8946 4,52 

Ιουλ-17 105,86 20,20 104,94 61,60 97,7 8931 4,98 

Αυγ-17 108,20 20,20 104,48 61,80 97,5 8906 3,88 

Σεπ-17 104,97 20,20 106,45 61,84 99,8 8767 4,10 

Οκτ-17 107,27 21,20 106,56 61,70 97,6 8735 4,18 

Νοε-17 105,83 21,20 105,77 61,82 99,6 8783 3,70 

Δεκ-17 108,06 21,20 106,33 61,88 99,6 8611 3,60 

Ιαν-18 107,72 21,20 104,58 61,90 100,4 8549 4,00 

Φεβ-18 107,61 21,20 104,52 62,00 99,7 8531 4,00 

Μαρ-18 108,43 21,20 106,08 62,18 98,9 8511 4,15 

Απρ-18 106,81 19,00 107,05 62,10 99,9 8391 4,99 

Μαϊ-18 107,74 19,00 106,70 62,00 99,3 7936 3,55 

Ιουν-18 107,28 19,00 107,76 61,95 99,5 7807 3,71 

Ιουλ-18 109,19 18,30 105,84 62,10 98,9 7755 4,21 
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Αυγ-18 108,15 18,30 105,49 62,10 98,4 7741 3,99 

Σεπ-18 108,80 18,30 107,61 62,00 99,1 7643 3,97 

Οκτ-18 107,35 18,70 108,44 62,30 99,9 7601 4,58 

Νοε-18 111,38 18,70 106,81 62,20 97,9 7604 3,98 

Δεκ-18 110,22 18,70 106,92 62,30 99,7 7584 3,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[87] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


