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Βερολίνο και Λονδίνο προτιµούν για ακίνητα οι Ελληνες  

Του Νικου Χ. Ρουσανογλου 

Συνεχίζεται η έξοδος κεφαλαίων µε προορισµό τις ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων. Ακόµα κι 
όταν οι τιµές «ελληνικών» ακινήτων υποχωρούν, το γεγονός δεν αποδεικνύεται ικανό για να 
συγκρατήσει τα κεφάλαια εντός... συνόρων. Οπως σηµειώνουν φορείς της αγοράς, η 
απόφαση να µην είναι υποχρεωτική η υποβολή «πόθεν έσχες» για την απόκτηση ακινήτων 
στην Ελλάδα έως το 2013 δεν είχε επί της ουσίας κανένα αποτέλεσµα και ακυρώθηκε στην 
πράξη από την οµοβροντία φορολογικών µέτρων που ακολούθησε εις βάρος των ακινήτων. 

Και κάπως έτσι, οι εγχώριοι επενδυτές παίρνουν τον δρόµο για το εξωτερικό, µε τη Μεγ. 
Βρετανία, τη Γερµανία, τη Γαλλία και δευτερευόντως την Τουρκία, τα Βαλκάνια και την 
Ελβετία να αποτελούν τις βασικές χώρες προορισµού. Οπως αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος 
Φόλλµπαχ, σύµβουλος ακινήτων της ImmoConsult, µιας εξειδικευµένης εταιρείας παροχής 
υπηρεσιών ακινήτων µε παρουσία στην ελληνική αγορά από το 2005, οι επενδύσεις 
Ελλήνων σε ακίνητα της Γερµανίας έχουν εκτοξευθεί από τις αρχές του 2010. 

Η τάση 

Σήµερα, η τάση αυτή διατηρείται, αλλά µε κάποια µικρή υποχώρηση της τάξεως του 10% - 
15%, σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν, κυρίως λόγω της έντονης αβεβαιότητας γύρω 
από την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη. «Αν οι αγορές ηρεµήσουν, είναι δεδοµένο ότι η 
ζήτηση θα επιστρέψει στα ίδια υψηλά επίπεδα», τονίζει ο κ. Φόλλµπαχ. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι Ελληνες και οι υπόλοιποι ξένοι που κινούνται δυναµικά στην αγορά 
της Γερµανίας έχουν προσελκυσθεί από τις υψηλές αποδόσεις και το ασφαλές επενδυτικό 
περιβάλλον. Σήµερα, βέβαια, δεδοµένης και της ανόδου των τιµών των περισσότερων 
ακινήτων της χώρας, οι αποδόσεις έχουν υποχωρήσει σε 5,5% έως 6% κατά µέσο όρο, 
έναντι αποδόσεων 7% - 10% πριν από δύο χρόνια. 

Γερµανικές αποδόσεις 

«Υπάρχουν βέβαια κι εκείνοι που φοβούνται µη χάσουν τα κεφάλαιά τους, αλλά η 
πλειοψηφία ενδιαφέρεται για τη Γερµανία λόγω των αποδόσεων. Οσον αφορά το είδος της 
επένδυσης, σχεδόν αποκλειστικά το ενδιαφέρον στρέφεται στην απόκτηση συγκροτηµάτων 
κατοικιών ή ακινήτων, µεικτής χρήσης, µε καταστήµατα στο ισόγειο και διαµερίσµατα στους 
υπόλοιπους ορόφους», αναφέρει ο κ.Φόλλµπαχ, ενώ επισηµαίνει ότι συνήθως επενδύονται 
200.000 - 300.000 ευρώ από κάθε ενδιαφερόµενο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, βέβαια, 
υπάρχουν και άνθρωποι που επιθυµούν να αποκτήσουν ένα διαµέρισµα για προσωπικούς 
λόγους (π.χ. επειδή έχουν παιδί που σπουδάζει σε κάποια γερµανική πόλη). 

Στα πλεονεκτήµατα της γερµανικής αγοράς περιλαµβάνεται και η ευκολία χρηµατοδότησης 
από τις γερµανικές τράπεζες, οι οποίες γενικά χορηγούν δάνεια προς τους ξένους, τα οποία 
καλύπτουν έως και το 50% της αξίας της επένδυσης, ανάλογα µε την ποιότητα και το 
ιστορικό του ακινήτου. 

«Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει όµως να γνωρίζουν ότι οι τράπεζες της Γερµανίας είναι 
ιδιαίτερα αυστηρές σε ό,τι αφορά την πηγή προέλευσης των κεφαλαίων και εξετάζουν 
ενδελεχώς αν τα χρήµατα βρίσκονται εντός του τραπεζικού συστήµατος και δεν είναι προϊόν 
φοροδιαφυγής ή παράνοµων δραστηριοτήτων. Αν επιχειρήσει κανείς να εισέλθει σε τράπεζα 
έχοντας τα χρήµατα σε µια βαλίτσα, να είναι βέβαιος ότι θα αποχωρήσει άπραγος», τονίζει 
χαρακτηριστικά ο κ. Φόλλµπαχ. 

Για την ιστορία και όχι µόνον, να αναφερθεί ότι λόγω προοπτικών, το Βερολίνο αποτελεί την 
πρώτη επιλογή για τους Ελληνες, καθώς οι τιµές είναι σχετικά χαµηλές σε σχέση µε άλλες 
πόλεις υψηλής ζήτησης, όπως η Φρανκφούρτη. 

Η αγορά του Λονδίνου 

Βέβαια, δεν είναι µόνο η Γερµανία που συνιστά επενδυτική επιλογή για τους Ελληνες. 
Παραδοσιακά, το Λονδίνο αποτελεί την πρώτη τους προτίµηση και για λόγους αίγλης και 
επειδή είναι µια πόλη που οι περισσότεροι γνωρίζουν αρκετά καλά. Επιπρόσθετο δέλεαρ 
αποτελεί και η πολύ ευνοϊκή φορολογία, πέραν της δεδοµένης επενδυτικής ασφάλειας που 
προσφέρει η πόλη. 

Οι Ελληνες αγοραστές στο Λονδίνο συνιστούν µία από τις σηµαντικές οµάδες επενδυτών, 
αποτελώντας περίπου το 3% του συνόλου (µεταξύ των ξένων αγοραστών). Αυτό σηµαίνει 
ότι κατά το τρέχον έτος, οι Ελληνες αγοραστές αναµένεται να δαπανήσουν περίπου 126 
εκατ. ευρώ για την απόκτηση κατοικιών στο Λονδίνο, δεδοµένου ότι οι φετινές επενδύσεις 
από ξένους εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 4,2 δισ. ευρώ. Καθόλου άσχηµα, δηλαδή, αν 
αναλογισθεί κανείς ότι «πίσω» στην Ελλάδα δεν γίνεται καµία απολύτως επένδυση στην 
αγορά ακινήτων. Αποτέλεσµα; Οδεύει ο χώρος από το κακό στο χειρότερο. 
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    Τελευταία Νέα 

   Πολιτική

- Παπανδρέου: Στόχος η ελάφρυνση του βάρους του χρέους που βαραίνει τον πολίτη
- Σε θετικό κλίµα η συνάντηση Παπανδρέου µε Μέρκελ και Σαρκοζί

   Οικονοµία

- ∆ήµοι: Χρωστούν συνολικά 52,5 δισ. ευρώ στο ∆ηµόσιο 
- Ε.Ε.: Ανάγκη «βιώσιµης λύσης» για την Ελλάδα

   Επιχειρήσεις

- Alpha Eurobank: Εντός ∆εκεµβρίου ξεκινά να λειτουργεί ως ενιαίος οργανισµός
- Πτωτική πορεία του κλάδου ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, το 2011

   ∆ιεθνής Οικονοµία

- Κίνα: Αισιοδοξεί για εξεύρεση λύσης στην Ευρώπη 
- «Αργά τα βήµατα για τη διάσωση του ευρώ» 

   Ελλάδα

- Κανονικά από αύριο τα δροµολόγια των πλοίων
- Τοποθετήσεις κατηγορουµένων στη δίκη του «Επαναστατικού Αγώνα» 

   Κόσµος

- Το Ιράν στέλνει διασώστες στην περιφέρεια Βαν
- Σεισµική δόνηση 4 Ρίχτερ στη ρουµανική επαρχία Βραντσέα

   Πολιτισµός

- Μικροί Κήποι Ευτυχίας
- Νέα εκκίνηση για το πρόγραµµα Μ.Α. «Ποιοτική ∆ηµοσιογραφία και Νέες 
Τεχνολογίες»
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